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INLEIDING 

De afgelopen vcrslagperiode hebben twee zaken de activiteiten van het partijbestuur in hoge 
mate bepaald: de regeringsdeelname van de PvdA en de voortgang van de programmatische 
en organisatorische vernieuwing van de partij. 
In deze periode van zo"n twee jaar is er zeer veel \\.crk verzet in de partij. Niet minder dan 
drie vcrkic;.ingen werden in deze periode gehouden, die voor het Europees Parlement. die 
voor de Tweede Kamer en die voor de gemeenteraden. Drie verkiuingen. dat betekent: het 
voeren van drie campagnes. het opstellen en vaststellen van diverse partijprogramma\. de 
voorbereiding van een tweetal congressen. Hovendien trad de PvdA. ab gevolg van de uit
slag van een van deze vcrkie~.ingcn. toe tot het kabinet-Lubbers/Kok. hetgeen met name voor 
het partijbestuur een intensivering van wcrk!.aamhcdcn betekende. 

Naast al dcJ:e activiteiten bleef het bevorderen van het proces van partijvernieuwing een 
belangrijk aandachtspunt voor het partijbestuur. Het zal echter geen verbazing wekken dat de 
voortgang van de vernieuwingsinspanningen enigszins te lijden heeft gehad onder de druk 
van de drie genoemde verkiezingen en de daarmee samenhangende werk;aamheden. Niet 
alleen werd het partijbestuur - grotendeels bestaand uit vrijwilligers, het is goed dat te blij
ven realiseren - hierdoor in beslag genomen. ook de ruimte (in tijd en aandacht) voor ver
nieuwende activiteiten in de partijgelcdingen, afdelingen en gewesten. werd door de verkie
t.ingen sterk beperkt. 
De werkzaamheden die samenhingen met het opstellen van de verschillende verkiezingspro
gramma\, met het organiseren van besluitvorming in de partij. onder meer ten behoeve van 
een tweetal congressen. en met het voeren van de campagnes waren dermate veeleisend. dat 
dat niet anders kon. Een verkicJ:ingsrijke periode als de onderhavige trekt nu eenmaal een 
grote wissel op de partij, van partijbestuur tot partijafdeling. 

Zonder twijfel. was de toetreding tot het kabinet het meest in het oog springende politieke 
feit van de afgelopen bestuurspcriode. Afgezien van het kortstondige bestaan van het kabi
net- Van Agt/Den Uyl. had het langer dan een decennium geduurd voor de PvdA weer rege
ringsverantwoordelijkheid kon gaan dragen. Het partijbestuur acht de regeringsdeelname 
voor de PvdA dan ook van groot belang. Per slot van rekening dient een grote partij als de 
PvdA ernaar te streven haar beginselen en programma ·s in beleid om te zetten en wel door 
het willen dragen van bestuursverantwoordelijkheid in gemeente. provincie. maar zeker ook 
in een kabinet. 

Dat programma. campagne en vcrkiezingen hebben geleid tot kabinetsdeelname is naar de 
zienswijze van het partijbestuur mede het gevolg geweest van de grote in;et van de leden. 
van permanente activiteit in vertegenwoordiging en bestuur en van de programmatische en 
strategische vernieuwing die in de partiJ zijn inge;et. 
In het begin van de vcrslagperiode zag het er overigens niet naar uit dat de gebeurtenissen 
zich zo snel zouden opvolgen. Het kabinet-Lubbcrs-11 zat nog stevig in het zadd. zo leek 
het: de PvdA maakte zich op voor het laatste oppositiejaar van het kabinet-Lubbers 11 en 
bereidde zich voor op een goede verkiezingsuitslag in 19Y I. Programma en strategie waren 
erop gericht om op dat vcrder weg liggende moment het electoraat aan de partiJ te binden en 



zo de deelname van de PvdA aan een kabinet mogelijk te maken. 
Op weg naar die verkiezingen werd de voorbereiding van een verkiezingsprogramma in gang 
gezet. De discussie over programmatische vernieuwing, zoals ingezet en aangeslingerd door 
het rapport Schuivende Panelen, zou een eerste praktische vertaling moeten krijgen. 
Over dit rapport was in de partij op grote schaal en gedurende lange tijd intensief gediscus
sieerd. Het partijbestuur stelde zich tot taak om die discussie in een aantal politieke hoofdlij
nen te bundelen. Daartoe werd allereerst een verslag van de talrijkeafdelings-en gewestelij
ke discussies opgesteld; dit werd in de vroege herfst van 1988 aan de partijraad voorgelegd. 
Nadat de partijraad te kennen gaf dat stuk een getrouwe afspiegeling te vinden van de 
meningsvorming over Schuivende Panelen in de partij, zette het partijbestuur de volgende 
stap: de formulering van de partijbestuursverklaring "Om de kwaliteit van de toekomst". In 
een aantal bestuursvergaderingen in het najaar van 1988 werd deze verklaring opgesteld; 
begin januari 1989 kon publikatiatie plaatsvinden. 
In "Om de kwaliteit van de toekomst" werd niet alleen een eerste politiek-inhoudelijke con
clusie getrokken uit de discussies rond Schuivende Panelen, maar ook markeerde het de 
positie van de PvdA in het licht van het nieuw op te stellen verkiezingsprogramma. 
De genoemde verklaring van het partijbestuur moet worden gezien als een pleidooi voor een 
herwaardering van de politiek en de publieke sector. Daar moeten de noodzakelijke afwegin
gen tot stand komen en de keuzes die nodig zijn voor onze toekomst gestalte krijgen. De 
PvdA zoekt haar kracht daar waar deze zich in de loop der jaren heeft bewezen: in investeren 
in de kwaliteit van ieders toekomst. Maatschappelijke ontwikkelingen geven uitzicht op 
grote mogelijkheden en veranderingen; tegelijk geven zij zicht op twee bedreigingen die de 
samenleving het hoofd heeft te bieden: de ecologische crisis en de steeds scherper wordende 
tweedeling. 

Dit vraagt om investeringen in mensen, in de samenleving als geheel, en daarvoor is de inzet 
en het verantwoordelijkheidsbesef van een ieder broodnodig: Om de kwaliteit van de toe
komst! 
Als zodanig kan de partijbestuursverklaring als tussenstation worden gezien van Schuivende 
Panelen naar het verkiezingsprogramma "Kiezen voor kwaliteit". 

De vernieuwing kreeg ook op andere wijze gestalte. 
In het kader van de "maatschappelijke strategie" - Bewogen Beweging op het niveau van het 
partijbestuur - organiseerde het partijbestuur sinds de herfst van 1988 een aantal gesprekken 
met maatschappelijke organisaties. Deze vonden ook in het vroege voorjaar van 1989 plaats. 
Tevens boog het partijbestuur zich, conform de partijraadsopdracht van juni 1988, over de 
organisatorische vernieuwing van de parliJ in lijn met de vernieuwingsrapporten. Dit mondde 
uit in een partiibestuursnotitie, waarin een aantal voorstellen werd gedaan voor de taak en 
werkwijze van de partij in de jaren negentig. 
In lijn met het rapport Bewogen Beweging werd - met concrete aanbevelingen - gepkit voor 
een werkwijze waarin inhoudelijke discussie en meningsvorming meer centraal zouden 
staan. Geen besluitvorming zonder meningsvorming en debat, zou het nieuwe motto kunnen 
luiden. De politieke besluit- en meningsvorming in de PvdA dienen aantrekkelijker te wor
den voor in politiek en maatschappij geïnteresseerde leden en niet-leden. 
De werkwijze van de partij in de jaren negentig moet erop gericht zijn de politieke participa
tie van (potentiële) leden te versterken. 
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Daarnaast werd gewezen op het belang van het verstevigen van de banden met de samenle
ving; de partij. van afdeling tot partijbestuur. dient meer en intensiever in contact te treden 
met maatschappelijke organisaties, bedrijven, sociale bewegingen e.d. Dit kan de menings
vorming en daarmee de besluitvorming in de partij verrijken en inzicht even in de relatie 
tussen deelbelang en algemeen belang. inzicht in de politieke noodzaak om tot integrale 
afweging te komen. 
Het partijbestuur stelde hierbij vast dat ook het eigen functioneren meer op de leest van deze 
nieuwe werkwijze geschoeid zou mmeten worden. Tevens zou de nieuw geformuleerde taak 
en werkwijze consequenties moeten hebben voor het partijbureau. De werkzaamheden van 
het partijbureau moeten met nadruk worden gericht op een grotere dienstverlening aan de 
partijgenoot-vrijwilligers die op verschillende niveaus in de partij opereren. 
Serviceverlening, ondersteuning van de partij. zijn de sleutelwoorden voor een beter functio
neren van het partijbureau. Het partijbestuur heeft in dat kader een organisatiebureau 
opdracht gegeven het partijbureau door te lichten en voorstellen te doen die ertoe kunnen bij
dragen dat de hiervoor vcrmelde doelstellingen zoveel mogelijk kunnen worden geoptimali
seerd. 

Het in februari 1989 gekozen partijbestuur zag zich al snel geplaatst voor de vele werkzaam
heden die verkiezingen met zich brengen. Allereerst die voor het Europese Parlement van 15 
juni 1989. In februari en maart werden daarvoor het programma en kandidatenlijsten vastge
steld en de campagne voorbereid. 
Achteraf gezien kan gesteld worden dat er in april/mei 1989 veel "in de steigers" stond. De 
val van het kabinet-Lubbers IJ - de "Nacht van Voorhoeve 's reiskostenforfait" - gooide wat 
dat betreft roet in het eten. Aan de andere kant betekende vervroegde verkiezingen een ver
vroegde kans voor de PvdA op kabinetsdeelname. Een vervroegde kans om beleid dat zove
len op achterstand had gezet, dat de kwaliteit van de samenleving zozeer had veronacht
zaamd, van zijn eenzijdigheden te ontdoen. Voor die politieke uitdaging kwam de partij 
vanaf die eerste week van mei te staan. 
Het had wel tot gevolg dat de vernieuwingsdiscussie en de nieuwe werkwijze voorlopig 
noodgedwongen moest worden afgeremd. Bovendien werden de Europese verkiezingen door 
de val van het kabinet overschaduwd. 

Voor het partijbestuur betekende de coalitiebreuk tussen CDA en VVD het starten van de 
versnelde procedure om tot een verkiezingsprogramma te komen en het voorbereiden van de 
campagne die in de tweede helft van augustus zou kunnen starten. 
In sneltreinvaart kwam zo het verkiezingsprogramma tot stand, "Kiezen voor kwaliteit"; dit 
programma werd door het congres op 6 en 7 juli 1989 vastgesteld. 
De kerngedachte van het programma kan als volgt worden samengevat: er bestaat een grote 
noodzaak te investeren in de kwaliteit van de samenleving, om de kwaliteit van de toekomst. 
In de sfeer van onderwijs, de zorgsector en het milieu werd een actief en nieuw beleid 
bepleit. Het economisch herstel van de afgelopen jaren zou moeten worden begeleid door 
een sociale vernieuwing van on;:e samenleving. De ongekende internationale ontwikkelingen 
vragen bovendien om een alerte en creatieve Nederlandse opstelling. 

Onder de leuze "Tijd voor een ander beleid" werd een gevarieerde campagne gevoerd. Deze 
campagne, die in een goede samenwerking tussen bestuur en fractie werd uitgevoerd. werd 
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door "vriend en vijand" /.eer positief beoordeeld. 
Net als de uitslag van de Europese vcrkiezingen was echter ook de uitslag van de op 6 sep
tember Jl)Xl) gehouden vcrkiezingen geen glanzend resultaat. De partij handhaafde zich. leed 
geen substantieel verlies. en kwam met 49 zetels in het parlement. 
De uitslag van de verkiezingen gaf de partij evenwel ruime mogelijkheid. zeker gelet op de 
breuk tussen CDA en VVD. om te opteren voor regeringsdeelname. De partijraad die enkele 
dagen na de verkiezingen plaatsvond. formuleerde: ·· ( .... )dat. gezien de maatschappelijke 
vragen van de jaren negentig op het gebied van milieu. werkgelegenheid. sociaal-economi
sche vernieuwing en de kwaliteit van de voorzieningen. een nieuw kabinet die dient te ver
trouwen op een zo breed mogelijke steun in de volksvertegenwoordiging en dient te kunnen 
rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak.( .... ) is daarom van mening. dat de verkie
zingsuitslag van ó september jl. reden geeft tot de vorming van een coalitie waaraan PvdA. 
CDA en D6ó deelnemen". 

Het was met deze inzet dat Wim Kok enThijs Wiiltgens namens de partij de onderhandelin
gen over de vorming van een nieuw kabinet konden ingaan. Op ó november Jl)Xl) al kon het 
congres zich buigen over de vraag of de PvdA zou moeten toetreden tot een coalitiekabinet 
met het CDA. 
Voor het eerst zagen we een unaniem congres. Men vond dat het concept-regeerakkoord. 
ondanks dat het "moeders mooiste" niet was, voldoende overeenstemming vertoonde met 
datgene wat het verkiezingsprogramma had aangedragen en er was tevredenheid over de 
beoogde zetelverdeling en -bezetting. 

Voor het partijbestuur hetekende het "volmondig ja" van het congres een bekroning van een 
periode van goede samenwerking met de fractie en fractie-onderhandelaars en van diepgaan
de bespreking van het inhoudelijke traject van verkiezingsprogramma tot aan de deelname 
aan het kabinet. 
Vanaf het moment van toetreding zou deze lijn doorgezet moeten worden in een goed en 
intensief contact met de PvdA-bewindslieden en fractie en door een regelmatige bespreking 
van de kabinetsbeleidsvoornemens op hoofdlijnen. En zo gebeurde het ook. In de maanden 
vanaf november Jl)8l) is er in het partijbestuur regelmatig gesproken met PvdA-bewindslie
den. Zij bezochten veelal de zaterdagochtendzittingen van het partijbestuur om van gedach
ten te wisselen over politieke actualiteit. beleidsvoornemens of perspectieven op langere ter
miJn. 

Na de kabinetsvorming pakte het partijhestuur de draad van partijvernieuwing weer op. 
Een apart partijbestuursweekend werd georganiseerd (januari Jl)l)()) om, conform de uitspra
ken van de partijraad, te komen tot meer concrete uitwerking van vernieuwingsvoorstellen. 
Het resultaat was onder meer een voorstel aan de partij om langs de lijnen van met name 
Bewogen Beweging een deel van het vernieuwingsproces te organiseren rond een tweetal 
centrale thema's: sociale vernieuwing, Europese ontwikkelingen (Oost-Europa en de Europe
se eenwording) en reorganisatie van de partijorganisatie. 
Als doelstelling geldt daarbij: de partij aantrekkelijker maken voor zowel actieve partijleden. 
als voor de mensen die (vooralsnog) op grote afstand staan (leden, kiezers en bij voorbeeld 
mensen actief binnen maatschappelijke organisaties). De partij dient een inspirerender poli
tieke omgeving te bieden, een grotere openheid voor "buitenstaanders" te vertonen, onder 
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meer door een geïntensiveerd contact met de "maatschappelijke omgeving" en deze thema's 
dienen in de partij een dergelijke werkwijze uit te lokken. 
Nadat de partijraad op I 0 februari 1990 haar fiat aan de~e partijbestuursvoorstellen gaL kon 
de voorbereiding beginnen. 

Er werd gevolg gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport "Bewogen Beweging" inzake 
de reorganisatie van de partijorganisatie. Dat leidde tot de instelling van een projectgroep 
onder leiding van de partijsecretaris. die de problematiek van het partijbestuur in beeld heeft 
gebracht. Geconstateerd werd, dat het aanbeveling verdiende eventuele veranderingen in de 
partijorganisatie in een breder kader te plaatsen. Dat kader moest volgens het partijbestuur 
zijn een visie op de rol van de politieke partijen in de samenleving in de komende jaren, in 
het hijzonder de rol die de sociaal-democratie daarin heeft te spelen. Een moderne partij op 
moderne leest geschoeid en georganiseerd op basis van een visie op de rol van de politieke 
partijen. Dat is de inhoud van het vcrzoek dat het partijhestuur aan de commissie- Van Keme
nade heeft gedaan en in tegenstelling tot alle andere keren heeft het partijbestuur nu al aan
gekondigd dat voorstellen hierover aan een extra congres in november 199 I zullen worden 
voorgelegd. 

Voorts werd rondom het thema sociale vernieuwing vrij spoedig een aantal activiteiten 
ondernomen. Er werd een tweetal grote bijeenkomsten georganiseerd voor afdelingsleden, 
lokale bestuurders en overige partijleden met belangstelling voor het thema; de bundel "De 
boel bij elkaar houden, dat is het dus" was het tastbare resultaat van deze discussiebijeen
komsten, inhoudelijk matcriaal voor discussie en actie in gemeenten waar energiek aan 
sociale vernieuwing wordt gewerkt. Op het partijbureau werd een landelijke projectgroep in 
het leven geroepen om het partijproject sociale vernieuwing verder te begeleiden. Zo werkt 
de projectgroep aan het op1.etten van een PvdA-meldpunt sociale vernieuwing, gericht op het 
uitwisselen van ervaringen van partijgenoten met sociale vernieuwing in de praktijk. Verder 
zijn er plannen voor een "handleiding sociale vernieuwing" voor afdelingen en gewesten en 
voor een aantal vervolgbijeenkomsten voor lokaal bestuurders en partijkader. 

Ook het thema Europa kreeg op verschillende manieren vorm. Zo werd er een Zomerschool 
Europa georganiseerd voor geïnteresseerd partijkader en kwam er onlangs een brochure voor 
discussic en met sprekerslijst gereed; geschikt materiaal om fundamentele discussies in de 
partij over ontwikkelingen in Europa uit te dagen. De in het kader van dit thema in het leven 
geroepen Alfred Mozer Stichting heeft hiermee zijn korte bestaan al voldoende bewezen. 
Daarnaast staat Europa als thema geagendeerd voor het congres van februari 199 I. 

In het voorjaar van 1990 werd de partij geconfronteerd met een onverwachte electorale 
terugval. De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 1990 waren een 
harde klap in het gezicht van de PvdA. Ondanks talrijke pogingen is er (nog) geen eenduidi
ge verklaring voor deze pijnlijke nederlaag gevonden en het is hier ook niet de plaats om 
erover te speculeren. 
Wel is het in de visie van het partijhestuur zo. dat de verkiezezgsuitslag meer dan ooit duide
lijk heeft gemaakt dat de vernieuwing van de werkwijze en het functioneren van de partij 
met volle inzet moet worden doorgezet. Alleen door de combinatie van een verbeterde werk
wijze. een veranderde partijcultuur en een herkenhare politieke inhoud - in kabinet en in de 
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lokale politiek - kan de verdere electorale neergang worden voorkomen. 

Een zaak die hiermee nauw samenhangt is de dalende tendens in het ledental van de partij. 
Daartegen is ook in de afgelopen bestuursperiode met kracht gestreden. De ledenwerving is 
in zekere zin dan ook succesvol geweest. Er zijn in de afgelopen jaren duizenden nieuwe 
leden ingeschreven. Per saldo echter is er toch een teruggang zichtbaar, omdat het aantal 
opzeggers groter is. Dat alleen te wijten aan ontgroening en vergrijzing zou te eenvoudig (zij 
het niet minder zorgelijk) zijn. 
Ook hier is de bovengenoemde combinatie een randvoorwaarde voor succes. Ledenbehoud 
en ledenwerving zullen een belangrijke plaats binnen de partijactiviteiten moeten blijven 
innemen. Vandaar ook, dat de partijraad van 15 en 16 juni 1990 daarover een notitie besprak 
en de daarin verwoorde conclusies ondersteunde. 
Het partijhestuur wijst er overigens uitdrukkelijk op dat een terugloop in ledental niet exclu
sief een probleem voor de PvdA is. Alle politieke partijen worden in zekere zin door deze 
ontwikkelingen geraakt. Een van de achtergronden van deze tendens is ongetwijfeld de ten 
dele afgenomen en ten dele veranderde interesse van de bevolking voor de politiek. Dit lijkt 
zich ook te uiten in lagere opkomst hij verkiezingen. 
Deze tendens zal moeten worden gekeerd. De (vertrouwens- )relatie tussen burgers en poli
tiek zal moeten worden hersteld. Dit vraagt om creatieve en gedurfde oplossingen. Wat de 
commissie-Deelman voor het parlementaire stelsel aan verbeteringen probeert voor te stel
len, moet voor de PvdA in het bijzonder door de voorstellen van de commissie-Van Kernena
de en het partijbestuur, en de discussie in de partij daarover, bewerkstelligd worden. De 
PvdA zal in de komende jaren haar relatie met haar electoraat en (weggelopen) leden moeten 
herstellen en als partijorganisatie moeten inspelen op de fundamentele maatschappelijke ver
anderingen. Het is in dit perspectief dat de partijvernieuwing moet worden gezien. 

In dit verslag moet zeker melding worden gemaakt van het hesluit van de partijraad van 15 
en 16 juni 1990 het opinieblad Voorwaarts op te heffen. Daarmee week de partijraad af van 
de voorstellen van het partijbestuur, die Voorwaarts nog een laatste kans had willen geven. 
De partijraad meende echter dat het perspectief voor Voorwaarts onvoldoende uitzicht bood 
voor een sluitende exploitatie en een kwalitatief goede formule. 
Gekoppeld aan het besluit tot opheffing van het blad werd de opdracht aan het partijbestuur 
gegeven te werken aan een wervende ledenkrant, die behalve informatief ook opiniërend van 
karakter moet zijn. Deze opdracht is door ons goed begrepen en er wordt hard gewerkt daar
aan uitvoering te geven. 

Naast de twee meest in het oog lopende zaken (kabinetsdeelname en de voortgang van de 
vernieuwingsdiscussie) heeft het partijbestuur zich uiteraard tevens veelvuldig gebogen over 
zaken die samenhangen met de meer reguliere bestuurstaak van de instandhouding van en 
het leiding geven aan de partijorganisatie. Zo vond er een regelmatige bespreking plaats van 
de begroting en het financieel meerjarenperspectief en vonden er voorbereidende besprekin
gen plaats ten behoeve van partijraden en congressen. 
Rapporten van pb-werkgroepen en van neveninstellingen werden besproken, thema's als 
draagmoederschap, strafrecht en seksualiteit, volkshuisvesting. ontwikkelingen in (Oost-) 
Europa, mensenrechten en ontwikkeling passeerden zo de revue. Tevens zijn er gesprekken 
gevoerd met vrijwel alle neveninstellingen vaa de partij om de coördinatie en de afstemming 
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onderling te verbeteren. 

Kabinetsdeelname. vernieuwing van partijorganisatie en programma en de reguliere 
bestuurstaken, zij zullen in de komende verslagperiode hun aandacht van het nieuw te kiezen 
partijbestuur opnieuw opeisen. Om de kwaliteit van de toekomst' 

Alard Beek 
secretaris 
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PARTIJBESTUUR 

SAMENSTELLING 

Het congres van 24 en 25 februari 19X9 koos het 22stc partijbestuur. Gedurende deze ver
slagperiode heeft het bestuur een aantal wijzigingen ondergaan. Zo bedankte Owcn Venloo 
in het voorjaar van 19X9 voor het lidmaatschap van de partij; hij werd in het partijbestuur 
opgevolgd door Ria Meijvogel. Vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer per 6 
september 1989 diende Leo Schools voor het lidmaatschap van het partijbestuur te bedan
ken. Hij werd opgevolgd door Greetje Tromp. Met de toetreding tot het kabinet
Lubbers/Kok verlieten Hedy d'Ancona, Wim Kok en Jan Pronk het partijbestuur. Hcdy werd 
opgevolgd door lnge Visser-Drost en Wim Kok, als voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, 
werd opgevolgd door Thijs Wöltgens. Leo Schools kon door het vcrtrek van Jan Pronk 
wederom zitting nemen in het partijbestuur. In de functie die Jan Pronk in het partijbestuur 
vervulde, namelijk die van eerste vice-voorzitter, kon echter niet worden voorzien. In het 
voorjaar van 1990 bedankte Hein Kurvers voor het lidmaatschap van het partijbestuur; hij 
werd opgevolgd door Cces Verspuy. 

Per 30 september 1990 werd het partijbestuur gevormd door: 

mw. S.Z. Arda 
*) A.H.B. Beek, secretaris 

J.H. v.d. Berg 
W. Bohlc, 2c internationaal secretaris 
J. Chandoe 

*) mw. B.M. van Dijk, bestuurslid belast met het werk met 'vrouwelijke leden 
*) mw. A. M.C. Goedmakers, 2c vice-voorzitter 

mw. M.C. Meijvogel 
mw. T. Netelenbos 
mw. J. van Nieuwcnhovcn 
W. Peeters, 2e penningmeester 
mw. W.S.M. Plemper-Veltman 
mw. C.C. Posthuma-de Bruin 
P. Rombouts 
L.M. Schools 

*) mw. M. Sint, voorzitter 
mw. G. Tromp 

*) W.A. Vermeend, penningmeester 
C.A. Vcrspuy 
mw. I. Visser-Drost 

*) H. v.d. Vlist 
*) J.M. Wiersma, internationaal secretaris 

M.A.M. Wöltgens, fractievoorzitter Tweede Kamer 
W. v.d. Zandschulp 

*) P.G.J. Zclisscn 
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De met *)aangegeven leden vormden het dagelijks bestuur. 

Ingevolge artikel 43 lid I sub h van de statuten woonde pg. W. Kok tot 6 november 1989 de 
vergaderingen van het dagelijks bestuur met adviserende stem hij. Na die datum woonde pg. 
T. Wöltgens die vergaderingen hij. 
Ingevolge artikel 42 lid 5 sub g woonde pg. J.Th.J. van den Berg als directeur van de Wiardi 
Beekman Stichting de vergaderingen van het partijhestuur met adviserende stem bij. Na I 
november 1989 werd zijn plaats ingenomen door directeur P. Kal ma. 
Ingevolge artikel 42 lid 5 sub h woonde pg. M. Hoogland als vertegenwoordiger van het 
algemeen bestuur van de jongerenorganist ie de vergadering van het partijbestuur met advise
rende stem bij. 

VERDELING TAKEN PARTIJBESTUUR 

Taakgroepen 

I. Macro-economisch beleid: 
Sint, Goedmakers. Vermeend. Van Dijk. Hoogland 

IJ. Sociale zekerheid en werkgelegenheid: 
Van der Zandschulp. Vermeend. Van Nieuwenhoven. Plemper. Peeters en Van Dijk 

III. Sociaal-cultureel beleid, volksgezondheid en onderwijs: 
Van Nieuwenhoven, Zelissen. Netelenhos. Schools. Van der Vlist. Postbuma en Hoog
land 

IV. Volkshuisvesting. ruimtelijke ordening. verkeer en milieu: 
Goedmakers, Van der Vlist en Van den Berg 

V. Binnenlands bestuur. justitie en politie: 
Rombouts, Peeters 

VI. Buitenlands bestuur: 
Wiersma, Bohle, Arda. Plemper. Posthuma, Zelissen 

VII. Partij-organisatie: 
Beek, Peeters, Van Dijk. Netelenhos 

VIII. Publiciteit en voorlichting: 
Sint, Beek, Van den Berg 

Gebleken is. dat de werkwijze van het partijhestuur aan herziening toe is. met name op het 
gebied van de taakgroepen. Dit dient é~n van de eerste tal-.en van het nieuw te kiezen partij
hestuur te zijn. 

Werkgroepen, neveninstellingen en (advies- )commissies 

Rcglcmentcncommissie: 
Financiële commissie: 
Rooie Vrouwen: 
Jonge Socialisten: 
Stichting Vormingswerk Partij: 

Reel-. 
Vermeend. Beek 
Plemper 
Heek. Van Dijk 
Plempcr 



Wiardi Beekman Stichting: 

Centrum voor Lokaal Bestuur: 
Evert Vermeer Stichting: 
Redactie Voorwaarts: 
Werkgroep Werkgelegenheid en 
bedrijfsdemocratisering: 
Werkgroep Onderwijs: 
Werkgroep Milieu en energie : 
Werkgroep Volkshuisvesting: 
Werkgroep Patiënt Centraal: 
Adviesgroep Oudcrenbclcid: 
Commissic Etnische Groepen: 
Trefpunt: 
Brede Commissie Buitenland: 
Zuid/Noord-commissie: 
Stuurgroep Europese Politiek: 
EG-commissie: 
Grote Steden Overleg: 
Commissie Midden- en Klein
bedrijf: 
Commissie Ombudswerk: 
Progressief overleg: 
European Nuclear 
Disannament (END): 
NOVIB: 
Europese Beweging: 

TOEDELING AAN GEWESTEN 

Gewest: 
Friesland 
Groningen 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Utrecht 
Noord-Holland-Noord 
Noord-Holland-Zuid 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant-Oost 
Noord-Brabant-West 
Limburg 
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Van der Zandschulp, Van Nicuwenhoven, Zeiis
sen 
Rombouts, Plemper 
Arda 
Sint 

Van der Zandschulp, Van den Berg, Rombouts 
Me ij vogel 
Goedmakers, Van den Berg 
Van der Vlist 
Postbuma 
Beek 
Chandoe, Arda, Romhouts 
Sint. Netelenbos, Van Dijk. Zelissen 
Bohle, Wiersma, Postbuma 
Wiersma, Postbuma 
Plemper, Wiersimt 
Plemper, Wiersma 
Rombouts 

Van den Berg 
Arda, Chandoe 
Gocdmakers, Van Nieuwenhoven, Rombouts 

Bohlc 
Bohle 
Van den Berg 

PB-lid: 
Joop van den Berg 
Greetje Tromp 
Secil Arda 
Walter Bohle 
Cees Verspuy 
Ria Meijvogel 
Willem v.d. Zandschulp 
Chrisla Posthuma-de Bruin 
Wohby Plemper 
Willem Vermeend 
Hans van der Vlist 
Piet Zclissen 
Johan Chandoe 
Willem Peeters 



Amsterdam 
Rotterdam 
Den !laag 

Jeltje van Nieuwenhoven 
Peter Romhouts 
Tineke Netelenhos 
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INTERNATIONAAL SECRETARIAAT 

INLEIDING 

Het voorliggende politieke verslag van de buitenland-secretaris over de periode 19XX-1990 
mag met recht een bijzonder vcrslag heten. Zelden bevatte het zoveel positieve ontwikkelin
gen. Zelden bleven er zoveel vragen liggen. In vele delen van de wereld werden verstarde 
verhoudingen doorbroken en kon men veranderingen waarnemen die tot dan toe voor onmo
gelijk werden gehouden. In dct.e omstandigheden veranderde natuurlijk ook het buitenlands 
beleid van de PvdA. Niet langer werd de partij gedwongen vrijwel alle aandacht op het vre
des- en veiligheidsbeleid te concentreren. Terwijl het beleid er voorheen vooral op gericht 
was een bepaalde uitkomst van internationale ontwikkelingen te voorkomen (bij voorbeeld 
de plaatsing van kruisraketten), ligt nu de nadruk op het formuleren van een beleidsinzet op 
meer terreinen (via werkgroepen, rapporten, samenwerking met 1.usterpartijen enzovoorts). 
De buitenlandse politiek is minder overzichtelijk geworden, maar tegelijk boeiender omdat 
het wegvallen van veel ideologische en politieke tegenstellingen het vinden van internationa
le compromissen vereenvoudigt. Dat geldt eigenlijk ook voor de samenwerking tussen de 
Westeuropese sociaal-democraten waar de oude Noord/Zuid-tegenstelling veelal IS vcrvan
gen door een inhoudelijk debat. 

In dit politieke verslag worden alleen de belangrijkste thema's aan de orde gesteld: de revo
luties in Midden- en Oost-Europa, de Europese Gemeenschap. het veiligheidsbeleid, de 
doorbraken in Zuidelijk Afrika, de problemen in het Midden-Oosten en de "wereld van na de 
Koude Oorlog". 

DE REVOLUTIES IN MIDDEN- EN OOST-EUROPA 

Dat er nog steeds politieke wonderen gebeuren, bleek in 19X9 in Oost-Europa. In Polen vero
verde Solidariteit via vrije verkiezingen de rcgeringsmacht. In Hongarije trad de communis
tische partij vrijwillig terug. In Tsjechoslowakije bezweek het regime onder de druk van 
Have! en 1.ijn Burgerforum. In de DDR leidden grote demonstratics en de uittocht van inwo
ners naar de Bondsrepubliek tot de val van Honccker. In Roemenië kwam het volk in 
opstand tegen dictator Ccausescu. In Bulgarije koos de communistische partij eieren voor 
haar geld en schreef verkiezingen uit. Dit alles speelde zich binnen enkele maanden af en 
verliep, met uitzondering van Roemenië, zonder bloedvergieten. 
Over de achtergronden van de,-e verbijsterende ontwikkelingen is achteraf veel gezegd en 
geschreven. Er waren maar weinig mensen die ze voorspeld hadden. De eerlijkheid gebiedt 
te schrijven dat men in West-Europa eigenlijk verwachtte, dat een aantal communistische 
regimes het nog wel even zou uithouden in weerwil van de hervormingspolitiek van de 
USSR. Wij hebben evenwel volledig onderschat hoe totaal het failliet van het Oosteuropese 
communisme was en hoe groot de invloed van Gorbatsjov op het vrijheidsstreven van de 
Oosteuropeanen. Een vcrzachtende omstandigheid is overigens, dat ook de mensen in Oost
Europa dit niet van zicll/.elf vcrwacht hadden. Nog in april van 19X9 was er een bijeenkomst 
van de PvdA en Charta '77 waar de apathie van de bevolking een belangrijk gespreksthema 
was. 
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Het aantal contacten van de PvdA in Oost-Europa was overigens in de periode tot de 
omwenteling teruggelopen. De communicatie met een aantal conservatieve communistische 
partijen was vastgelopen. Er was geen gespreksbasis meer. 

De gevolgen van de Oosteuropese revolutie zijn ingrijpend. In de eerste plaats voor de 
bevolkingen van deze landen, maar ook voor die van West-Europa. Van een verstarde blok
kentegenstelling zijn we in een dynamische situatie terechtgekome11. De Oosteuropese lan
den hebben stuk voor stuk gekozen voor herstel van de parlementaire democratie en voor 
ontmanteling van de commando-economie. Dat brengt enorme politieke en sociale spannin
gen mee. Dit is de keerzijde van de Oosteuropese "lente". De nieuwe democratieën zijn 
kwetsbaar. De economische omwenteling vraagt veel (slacht-)offers. De situatie verschilt 
bovendien van land tot land. Om twee voorbeelden te geven: De DDR zal bij het verschijnen 
van dit verslag niet meer bestaan. In Roemenië is het wachten eigenlijk op een tweede demo
cratiseringsgolf. 

Veel van de problemen zullen de mensen daar zelf moeten oplossen. West-Europa kan het 
vcrleden van Oost-Europa niet ongedaan maken. Maar West-Europa kan wel de principiële 
keuze maken voor een uiteindelijke integratie van Oost en West. Zo'n keuze vraagt om een 
beleid dat het naar elkaar toegroeien van beide regio\ bevordert. Daarvoor bestaan geen 
blauwdrukken. Op de korte termijn mag men wel van ons verwachten dat we investeren in 
duurzame democratie en dat we de sociaal-economische transformatie helpen bevorderen. 
De EG-hulp dient bij voorbeeld bij te dragen aan de totstandkoming van een gemengd eco
nomisch systeem. Ook is het nodig dat we onze voornemens op het terrein van de Westeuro
pese integratie toetsen aan hun effecten op Oost-Europa. Als we willen dat de pro-Europese 
krachten hun sterke positie behouden, dan moeten we West-Europa vooral niet afsluiten. 
In het Oosteuropese politieke krachtenveld is op dit moment weinig ruimte voor zichzelf als 
zodanig afficherende sociaal-democraten. Daarom doen we er goed aan onze samenwerking 
ook te richten op andere groepen en personen die de kern kunnen vormen van een progres
sieve beweging die in staat zal zijn de aspecten van eerlijk delen, van emancipatie, van 
democratie en van duurzaamheid onder een noemer te introduceren. 
De PvdA heeft, waar mogelijke samen met andere Westeuropese sociaal-democraten en met 
de beperkte middelen waarover zij beschikte, geprobeerd een bijdrage te leveren aan de 
democratisering in Oost-Europa. Door het leggen van contacten, het zenden van waarnemers 
bij verkiezingen, het geven van materiële en immateriële hulp is daaraan in 1989 en 1990 
inhoud gegeven. Om dit werk een ~tructurele basis te geven is de Alfred Mozer Stichting 
opgericht, die zich naast het steunen van progressieve krachten in Oost-Europa ook toelegt 
op het uitbrengen van adviezen en het bevorderen van contacten op regionaal en lokaal 
niveau. Een advies over de Duitse eenwording verscheen in juni 1990. Een rapport over de 
economische betrekkingen met Oost-Europa zal in het najaar van 1990 verschijnen. Halver
wege 1990 werd overheidsgeld voor de Oosteuropese activiteiten van de Mozer Stichting ter 
beschikking gesteld. Daarmee worden nieuwe mogelijkheden voor de stichting geschapen. 
Van wezenlijk belang blijft in dit opzicht de samenwerking tussen Westeuropese sociaal
democraten. De PvdA zal daarop blijven aandringen. Uit oogpunt van doelmatigheid maar 
ook vanwege de vele EG-aspecten van het Oost-Europa beleid. 
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DE EUROPESE GEMEENSCHAP 

De revolutie in Midden- en Oost-Europa overschaduwde het integratie-proces van de EG. 
Niettemin is op dat terrein belangrijke vooruitgang geboekt. Er zijn veel stappen gezet op 
weg naar een gemeenschappelijke binnenmarkt (Europa 1992). Tevens is besloten nu einde
lijk een begin te maken met de onderhandelingen over de totstandbrenging van een Econo
mische en Monetaire Unie. Belangrijke beslispunten voor Nederland zijn de rol van een 
eventuele Europese centrale bank en de gevolgen voor het nationale begrotingsbeleid. Bij de 
vaststelling van het Europees verkiezingsprogramma in 1989 heeft de partij over deze en 
andere zaken uitvoerig gediscussieerd. Ook de Europese Federatie produceerde een geza
menlijk verkiezingsmanifest. Uitgangspunt is te komen tot een invulling van de economische 
en monetaire samenwerking die op Europees niveau beleidsmogelijkheden schept daar waar 
ze op het nationale vlak verloren dreigen te gaan. Extra aandachtspunten vormen daarbij 
natuurlijk de sociale dimensie en het milieu-beleid. 
De nieuwe constellatie in Europa maakt het ook noodzakelijk de politieke samenwerking te 
versterken. De EG zal meer en meer het middelpunt van ons continent vormen. Haar politie
ke belang zal aanzienlijk toenemen. Daarop dient via een uitbreiding van het EG-verdrag 
ingespeeld te worden. De PvdA heeft daarvan de afgelopen jaren een belangrijk punt 
gemaakt. Het EG-bouwwerk moet verstevigd worden, hetgeen ook om een verdere uitbrei
ding van de bevoegdheden van het Europese Parlement vraagt. In december 1990 start een 
intergouvernementele conferentie om te komen tot een Europese Politieke Unie. 
De PvdA-delegatie in het Europese Parlement heeft een belangrijke rol bij het debat in de 
partij. Daarom zal zij ook de komende jaren een informatie-campagne voeren. Via een ver
sterkte EG-commissie beschikt de PvdA over een goed adviesorgaan. Daarnaast wordt door 
middel van brochures en conferenties de discussie over de EG bevorderd. Nu er zoveel op de 
agenda staat, zal veel aandacht moeten worden besteed aan de inhoudelijke afstemming bin
nen de partij. Veel geledingen zijn direct bij het Europest beleid betrokken. 
De PvdA heeft de afgelopen jaren het initiatief genomen tot versterking van de samenwer
king tussen de Westeuropese sociaal-democratische partijen. Daaruit is een serie voorstellen 
voortgevloeid ter verbetering van de Europese Federatie. Aan de uitvoering daarvan wordt 
nu gewerkt. Een belangrijk gemis is nog steeds het ontbreken van de mogelijkheid om bij 
meerderheid besluiten te nemen. Op dat punt mogen nieuwe initiatieven verwacht worden. 

VEILIGHEIDSBELEID 

Het vraagstuk van vrede en veiligheid is in de verslagperiode nogmaals ingrijpend van 
karakter veranderd. De ontwikkelingen in Oost-Europa hebben het bewapeningsvraagstuk 
(althans wat Europa betreft) naar de achtergrond gedrongen. Het debat binnen de PvdA en 
tussen de Westeuropese sociaal-democratische partijen richt zich veeleer op toekomstige 
vormen van veiligheidssamenwerking in Europa als geheel, op de nieuwe rol van de militaire 
bondgenootschappen en op de positie van de EG in kwesties van vrede en veiligheid. Daarbij 
wordt vanzelfsprekend ook ingegaan op de veiligheidsbedreigingen die het Europa van ná de 
Oost/West-tegenstelling confronteren. In Den Haag en Amsterdam werden in 1990 bijeen
komsten van Scandilux en Eurolux gehouden, gewijd aan deze thema's. De Mozer Stichting 
gaf een voorzet in de nationale discussie met een rapport over de gevolgen van de Duitse 
eenwording. In dit rapport en elders wordt terecht gesteld, dat Europa behoefte heeft aan een 
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veiligheidsstelscl waarbij de defensies van de vcrschillende landen geïntegreerd zijn zoals nu 
binnen de NAVO het geval is. Een terugval in het vooroorlogse systeem van puur nationaal 
georganiseerde krijgsmachten moet voorkomen worden. Wie deze cis aan nieuwe veilig
heidsstructuren stelt, moet tegelijk vaststellen dat het wel enige tijd zal duren voor een der
gelijk systeem voor heel Europa van de grond gekomen is. Intussen blijft (een van karakter 
veranderde) NAVO een rol spelen en moet er worden gewerkt aan een sterkere positie voor 
de CVSE( het Helsinki-proces van alle Europese landen) en de EG, die door haar groeiende 
politieke en economische macht een steeds grotere verantwoordelijkheid op veiligheidster
rein zal dragen. 
Het begin van de verslagperiode werd overigens gekenmerkt door het oplaaien van een nieu
we kernwapcndiscussie: de modernisering van de korte-afstandsraketten. De Westeuropese 
sociaal-democraten werkten samen bij het tegenhouden van besluitvorming over deze 
wapensystemen. Eenzijdige besluitvorming door de NAVO werd in het licht van de gewij
zigde omstandigheden onaanvaardbaar geacht. Of deze kwestie opnieuw op de NAVO-agen
da zal worden gezet, moet betwijfeld worden. Deze wapens reiken niet verder dan het demo
cratische Polen of de opgeheven DDR. Eerder valt de tegenovergestelde ontwikkeling te ver
wachten. Eind 1990 zal waarschijnlijk een omvangrijk wapenverminderingsakkoord gesloten 
worden. De historisch omwenteling in Europa krijgt dan zijn eerste militaire vertaling. 

ZUIDELIJK AFRIKA 

De betrokkenheid van de PvdA bij Zuidelijk Afrika krijgt vooral gestalte via het voorzitter
schap van de Zuidelijk Afrika- commissie van de Socialistische Internationale. 
De activiteiten van de SI-commissie weerspiegelen de ontwikkelingen in de regio. In het 
voorjaar van 1989 werd in Zimbabwe samen met het ANC en de Frontlijnstaten een grote 
conferentie georganiseerd, die vooral in het teken stond van de verstarde en gevaarlijke ver
houdingen in de regio. Zes maanden later nam de PvdA het voortouw bij het zenden van de 
SI-delegatie naar Namibië als uitdrukking van onze steun aan het onafhankelijkheidsproces. 
Dat was de eerste doorbraak in de regio die gevolgd werd door de verrassende ontwikkelin
gen binnen Zuid-Afrika zelf. 
De onafhankelijkheid van Namibië markeerde een nieuwe fase in het bestaan van de VN die 
de onafhankelijkheid begeleidde. Een gewelddadig koloniaal conflict werd beëindigd. Daar
van ging een heilzame werking op de regio uit. Het voorbeeld van Namibië is ook elders nut
tig, zoals de nieuwe mogelijkheden van de VN dat zijn. 
Het besluit van de Zuidafrikaanse regering om met de zwarte meerderheid te gaan onderhan
delen en zo de apartheid te beëindigen werd ingegeven door het failliet van de apartheidspo
litiek maar ook door de aanhoudende internationale druk. De sancties hadden effect. Een 
jarenlang door de PvdA en de SI gesteunde politiek lijkt succes te hebben. 
Op dit moment is moeilijk te voorspellen tot welke onomkeerbare veranderingen de onder
handelingen zullen leiden. Het isolement van Zuid-Afrika is terecht opgeheven. Maar inter
nationale druk blijft nodig zolang het apartheidssysteem niet totaal is afgeschaft. De mate 
van deze druk wordt bepaald door de stand van zaken rond het veranderingsproces. Deze zal 
steeds geëvalueerd moeten worden. De stem van de woordvoerders van de zwarte meerder
heid dient daarbij zwaar te wegen. 
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MIDDEN-OOSTEN 

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het Midden-Oosten en met name het Israë
lisch-Palestijnse conflict. Daartoe werd een Midden-Oosten-commissie onder leiding van 
Max van der Stoel ingesteld. In mei 1990 bracht de commissie een rapport uit waarin ook 
verslag werd gedaan van pogingen om gematigde PLO-ers in contact te brengen met voor
aanstaande leden van de Israëlische Arbeiderspartij. 
Het is onmogelijk in kort bestek een nauwkeurige weergave van al deze contacten te geven. 
Wel kan vastgesteld worden. dat van diverse kanten de discussiebijdrage van de PvdA, die 
ten dele gebaseerd was op deze contacten, gewaardeerd werd. Het rapport bevat negen pun
ten, die volgens het inzicht van de commissie de basis van een vredesdialoog zouden kunnen 
vormen. Op deze negen punten is vanuit de PLO en door delen van de Israëlische Arbeiders
partij positief gereageerd. Tot de zomer van 1990 was het de bedoeling de gedachtenwisse
ling over deze negen punten, die natuurlijk aan recente ontwikkelingen aangepast kunnen 
worden, voort te zetten. 

Dat sloot aan bij een van de belangrijkste kenmerken van het PvdA-beleid: het voeren van 
gesprekken naar beide kanten op basis van een evenwichtige benadering die rekening houdt 
met de belangen van beide partijen, maar waarin tegelijk ruimte is voor kritiek. 
In Israël heeft een PvdA-delegatie geprobeerd duidelijk te maken dat wij het bestaansrecht 
van dit land achter veilige en erkende grenzen zonder meer erkennen, maar dat we van dit 
land tegelijk verwachten dat het meewerkt aan een vredesregeling die tegemoet komt aan het 
recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking en op staatsvorming. Een regeling kan 
alleen in een sfeer van vertrouwen tot stand komen. Daarom dienen beide partijen van 
geweld af te zien en moet terrorisme afgezworen worden. Dat laatste heeft de PvdA-delega
tie, die de PLO in Tunis bezocht, sterk benadrukt. Dat vertrouwen is ook gebaat bij een 
ondubbelzinnige erkenning van de staat Israël door de Palestijnen. Beide partijen doen niet 
alles om een zo gunstig mogelijk klimaat te vestigen. De nieuwe Israëlische regering wees, 
als een van haar eerste daden, Amerikaanse voorstellen om tot een dialoog te komen af. De 
PLO wekte verwarring omdat het een recente (mislukte) aanslag op Israël niet duidelijk ver
oordeelde. De PLO leek bovendien al voor de bezetting van Koeweit door het aanhalen van 
de banden met het radicale Irak mee te werken aan een verharding van de verhoudingen in 
de regio. 

Na 2 augustus 1990 veranderde de situatie drastisch. De Golfcrisis was daarvan de oorzaak. 
Het Israëlisch-Palestijnse conflict raakte op de achtergrond. Voor de PvdA-activiteiten ont
stond er een extra complicatie. 
De reactie van de PLO op de bezetting van Koeweit heeft de vertrouwensbasis voor de dia
loog met vredeskrachten in Israël vernietigd. De in het kader van de uitwerking van het Mid
den-Oosten-rapport ontplooide activiteiten zijn daarmee op een dood spoor gekomen. Voor 
de PvdA is dit wrang, maar nog veel meer voor de direct betrokkenen, omdat een vreedzame 
oplossing van het conflict verder weg lijkt dan ooit. De uitgangspunten van het rapport-Van 
der Stoel hebben nog steeds waarde, maar zij kunnen op dit moment niet aangewend worden 
voor het bevorderen van een dialoog. De bezetting van Koeweit en de nieuwe situatie in de 
regio hebben tot gevolg, dat meer dan ooit nadruk zal komen te liggen op het aspect van sta
biliteit bij de aanpak van het Israëlisch-Palestijnse conflict. 
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DE WERELD 

De achterliggende periode werd gekenmerkt door een verdergaande internationalisering. In 
Schuivende Panelen kreeg dit terecht belangrijke nadruk. Over Europa is reeds geschreven, 
maar ook op wereldniveau neemt de onderlinge afhankelijkheid toe. De wereldwijde reactie 
op de bezetting van Koeweit is daarvan een voorbeeld. Op het terrein van de economie en op 
milieugebied komen de internationale samenhangen meer en meer op de voorgrond te staan. 
Een kenmerk van deze ontwikkeling is de differentiatie van relaties in de wereld. De 
Oost/West-tegenstelling domineert niet langer de positie van veel landen. De Derde Wereld 
bestaat eigenlijk niet meer, omdat de verschillen tussen Derde-Wereldlanden enorm gegroeid 
zijn. De moderne communicatie-middelen b1engen continenten dichter bij elkaar. Een voor
beeld daarvan vormen de stromen van economische vluchtelingen die overbevolking en 
armoede proberen te verruilen voor de welvaart van het Noorden. Het vluchtelingenvraag
stuk wordt meer en meer een economi,ch probleem en een kwestie van onderontwikkeling. 
Deze meer open wereld biedt kansen voor een gezamenlijke aanpak van economische en 
politieke problemen. Denk aan initiatieven om het schuldenvraagstuk aan te pakken. Denk 
aan het succesvolle optreden van de Verenigde Naties in Namibië en wellicht in Cambodia. 
Deze openheid wordt bevorderd door de toenadering tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde 
Staten. Maar deze openheid heeft ook risico's. De Golfcrisis is daarvan een voorbeeld. Ook 
kunnen in de verhouding tussen Noord en Zuid nieuwe barrières opgeworpen worden ter 
bescherming van economische belangen. 
Het is in ieder geval van groot belang de veranderde situatie uit te buiten voor een verster
king van de mondiale organisaties en dan met name van de Verenigde Naties. Sociaal-demo
craten kunnen daaraan bijdragen. De Socialistische Internationale krijgt steeds meer leden 
buiten de Europese regio. Daardoor is zij in staat een meer mondiale rol te spelen. Een goed 
voorbeeld daarvan waren de SI-raadszittingen in 1990: de eerste vond in Cairo plaats en de 
tweede in New York. De SI kan zich ook meer toeleggen op mondiale vraagstukken, omdat 
de regionale organisatie van de Europese sociaal-democraten versterkt is. De PvdA steunt 
deze ontwikkeling en zal erop blijven aandringen dat de Internationale veel aandacht besteed 
aan Noord/Zuid-vraagstukken. 
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ROOIE VROUWEN 

VERANTWOORDING LANDELIJK BESTUUR 

Het verkrijgen van economische zelfstandigheid is een zaak waarvoor Rooie Vrouwen zich 
onverkort inzetten. Economische zelfstandigheid is een noodzakelijke voorwaarde om de 
ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen te kunnen doorbreken. Herverdeling 
van alle soorten arbeid en het creëren van voorwaarden waaronder mensen in staat zijn 
betaalde arbeid te combineren met zorgtaken zien de Rooie Vrouwen nog altijd als een 
belangrijk middel om die economische zelfstandigheid voor ieder te bereiken. Op vele 
manieren hebben de Rooie Vrouwen zich hiervoor gedurende dcJ:c verslagperiode weer inge
zet. 
Steeds minder staan de Rooie Vrouwen alleen in hun strijd. Binnen diverse platforms en koe
pels van vrouwenorganisaties wordt samengewerkt om voor vrouwen de plaats op te eisen 
waarop zij recht hebben. En steeds meer vinden de breed door de vrouwenbeweging gedra
gen standpunten gehoor. 

De Rooie Vrouwen proberen als onderdeel van de vrouwenbeweging samen met andere 
vrouwen, maar vooral als politieke vrouwenorganisatie van de Partij van de Arbeid, gericht 
en rechtstreeks invloed uit te oefenen op de landelijke politiek via partijbestuur, Tweede
Kamerfractie en sinds kort ook via de eigen bewindslieden. Dat is de dubbele strategie die 
ook de afgelopen verslagperiode onverkort inzet van beleid is geweest. Dat het accent daar
bij steeds zwaarder in de richting van beïnvloeding van de eigen partij is komen te liggen, is 
een gevolg van de steeds steviger positie die de Rooie Vrouwen zijn gaan innemen binnen 
die partij. Onze strijd voor economische zelfstandigheid en de voorwaarden waaronder we 
die verwezenlijkt zouden willen zien wordt door de partij meer en meer overgenomen. Bin
nen het partijbestuur worden de standpunten en de activiteiten van de Rooie Vrouwen veelal 
welwillend begroet. Dat beeld is bevestigd tijdens de voorbereidingen voor de Tweede
Kamerverkiezingen en - zij het in mindere mate - tijdens de periode voorafgaand aan de tot
standkoming van het Regeerakkoord tussen CDA en PvdA. 

In dat opzicht is onze strategie dus zeer succesvol te noemen. Er is soms ook een nadeel ver
bonden aan een intensieve op de partij gerichte werkwijze: de vcrhouding tussen tijdsbeslag 
en rendement is niet altijd in balans. Daarnaast willen we ook nieuwe thema's niet uit de weg 
gaan, ook binnen de vrouwenbeweging willen wc koploper blijven. De voorbereiding voor 
het komende Rooie-Vrouwencongres over nieuwe medische technieken rondom vruchtbaar
heid, voortplanting en erfelijkheid hebben daarom het uiterste van ons geëist, omdat te zelf
der tijd het nieuwe kortlopende actiegerichte lokale project - over sociale vernieuwing -
moest worden uitgewerkt om tijdig gepresenteerd te kunnen worden. 
Het landelijk bestuur is zich ervan bewust dat het niet realistisch is te veronderstellen dat 
voor elke vrouw op dit moment economische zelfstandigheid door middel van een betaalde 
baan is weggelegd. De tijd dat we dachten maatregelen ter verbetering van de positie van "de 
vrouw" te kunnen nemen. is voorbij. Vrouwen zijn niet over één kam te scheren. Ook tussen 
vrouwen die zich een plaats op de arbeidsmarkt hebben weten te verwerven bestaan forse 
verschillen. Velen van hen rollen van het ene onLekere baantje in het andere, weten nauwe-
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lijks van tevoren wanneer ze werk hebben. voor hoeveel uur en op welke tijden. We hebben 
te maken met vrouwen met marginale banen, met kansrijke carrièrevrouwen (met en zonder 
kinderen). oudere vrouwen, vrouwen in de bijstand en een grote groep meisjes vrijwel zon
der perspectief. Binnen al deze verschillende groepen nemen zwarte en migrantenvrouwen 
een bijzondere plaats in, hoewel ook binnen deze laatste groep grote verschillen te onder
scheiden zijn. Het landelijk bestuur heeft geprobeerd in zijn activiteiten zoveel mogelijk 
rekening te houden met deze verschillende doelgroepen. en niet alles te fixeren op de betaal
de arbeid. Zaken die onze aandacht hadden waren onder meer: AAW. 1990-beleid, verzelf
standiging van uitkeringsrechten, pensioenen. AWW, positieve actie. kinderopvang, arbeids
tijdverkorting, herintreedstersregelingen. wet gelijke behandeling en zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof. Thema's die niet alleen de aandacht hebben van de Rooie Vrouwen maar 
ook aan de orde komen in de diverse samenwerkingsverbanden waarvan de Rooie Vrouwen 
deel uitmaken, zoals: 
- Politiek Vrouwen Overleg 
- Nederlandse Vrouwen Raad 
- Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid 
-Associatie voor Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid 
- Brede Vrouwenvredesconferentie 
- Landelijk Platform Kinderopvang 
-Vrouwen Blijven Eisen. 
Ook in de gesprekken die het landelijk bestuur vanaf het begin van deze verslagperiode heeft 
geïnitieerd met (leden van) de Emancipatieraad, organisaties voor zwarte en migrantenvrou
wen en FNV-vrouwen uit Vrouwenbond. Federatiebestuur en Vrouwensecretariaat kwamen 
deze onderwerpen steeds weer terug. Doel van deze gesprekken is het beter op elkaar 
afstemmen van (tijdstippen voor) onderwerpen en de presentatie ervan. om een versterkend 
effect te kunnen bewerkstelligen. 
Naast deze eigen activiteiten in de richting van maatschappelijke organisaties is de voorzitter 
ook vanuit het partijbestuur betrokken bij overleggen met onder meer kerkelijke groeperin
gen. Ook op die plek wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de standpunten vanuit de 
vrouwenbeweging. 

Een groeiend aandachtsveld van het landelijk bestuur was deze periode de lokale politiek. 
Niet alleen vanwege de gemeenteraadsverkiezingen die we tijdens deze verslagperiode had
den, maar ook omdat er steeds meer taken van de rijksoverheid bij de lokale overheid terecht 
komen. Naast de vele voordelen die dit heeft zijn er ook nadelen aan deze decentralisatie 
verbonden. In dit verband vroegen de decentralisatie van de emancipatiegelden en de vrou
wenhulpverlening onze speciale aandacht. 
Een plan om het thema 1990-beleid te kiezen voor een binnen onze werkwijze passend kort
lopend actiegericht project werd door de tijd ingehaald. Er is getracht via zoveel mogelijk 
informatieverspreiding en door middel van het honoreren van aanvragen voor spreekbeurten 
deze "kapstok" voor onze standpunten rondom economische zelfstandigheid aandacht te 
geven. Het doel ervan paste in de lijn om met concrete thema's de lokaal actieve vrouwen 
van praktische munitie te voorzien om zowel richting lokaal bestuur als richting samenwer
king met lokale vrouwengroepen en organisaties onze visie uit te dragen. 

In de navolgende teksten kunt u lezen waarmee het landelijk bestuur zich de afgelopen perio-
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de bezighield. Zoveel mogelijk is geprobeerd niet alleen melding te maken van de activitei
ten, maar ook aan te geven wat het effect ervan is geweest. 
Er is een onderverdeling gemaakt naar: 
I. congressen 
2. verkiezingen 
3. lokale politiek 
4. activiteiten gericht op Rooie Vrouwen en partij 
5. activiteiten buiten de partij 
6. publiciteit 
7. vertegenwoordigingen binnen de partij 
8. vertegenwoordigingen buiten de partij. 

1. CONGRESSEN 

Rooie-Vrouwencongres 27-28 januari 1989 

"Rol en taken van de overheid" is de titel van de resolutie die door dit congres is aangeno
men. Onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn: financiële onafhankelijkheid, onder
wijs, zorg voor kinderen en zorgvriendelijke arbeidsvoorwaarden, aanvullende zorg en voor
zieningen, langdurige en medische zorg en tot slot ruimtelijke ordening. 
Een deel van het congres was van mening dat het voorliggende stuk te globaal van aard was 
en te veel geschreven vanuit de visie van een terugtredende overheid. Gemist werd een dui
delijke visie van de Rooie Vrouwen op overheidstaken. Als hoofdonderwerp voor het con
gres stelde men voor niet over de resolutie maar over de toekomst van de Rooie Vrouwen te 
praten. 
Het congres besloot na uitvoerige discussie de resolutie wel te behandelen. Het landelijk 
bestuur zegde toe de toekomst van de Rooie Vrouwen aan de orde te stellen op een buitenge
woon congres in 1990. 
Moties over "wonen'' zijn onder de aandacht gebracht van de partijwerkgroep volkshuisves
ting en de Tweede-Kamerfractie, en betrokken bij de bespreking van het verkiezingspro
gramma. 
De motie die het landelijk bestuur opdroeg de discussie over kunstmatige voortplantings
technieken voor te bereiden heeft geresulteerd in een stuk voor het congres van januari 1991. 
De motie waarin het landelijk bestuur werd opgedragen steun te bieden aan gewesten bij het 
organiseren van discussiedagen over internationalisering, genetische manipulatie en bejaar
denzorg, geriatrie en zwakzinnigenzorg is niet uitgevoerd, omdat ondanks herinneringen aan 
deze motie de gewesten geen initiatieven namen. 
Rond de politieke actualiteit werd een motie aangenomen over het om en om kandideren van 
mannen en vrouwen op de kandidatenlijst voor het Europese Parlement van juni 1989. Deze 
motie is zoals gevraagd doorgespeeld naar de onafhankelijke commissie en andere partijor
ganen (zie ook onder Europese verkiezingen). 
Daarnaast was er een verzoek van het gewest Drenthe met Rooie Vrouwen en binnen de par
tij de discussie over de zorg voor kinderen opnieuw op te pakken. Het landelijk bestuur heeft 
dit onderwerp bij de Wiardi Beekman Stichting aangekaart. 
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Toekomstdebat 3 juni 1989 

De reden voor het houden van een buitengewoon congres was de vraag van velen hoc de 
Rooie Vrouwen beleidsmatig en organisatorisch vcrder moeten gaan. Op 3 juni 1989 organi
seerde het landelijk bestuur een dag waar de vele aanwc1.igen zonder uitzondering duidelijk 
maakten dat de Rooie Vrouwen nog volop bestaansrecht hebben en dat zij zich moeten inzet
ten voor het in de praktijk brengen van de ideeën die zij de afgelopen jaren hebben ontwik
keld. De herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid door middel van arbeidstijdverkor
ting en het creëren van voorwaarden waaronder vrouwen hun taken binnens- en buitenshuis 
kunnen combineren. zijn bij uitstek thema's die de Rooie Vrouwen niet mogen loslaten. 
Op basis van deze gegevens heeft het landelijk bestuur een voorstel voor het buitengewoon 
congres geschreven. 

Buitengewoon congres I 0 maart 1990 

Aan de voorstellen rondom hervcrdeling van arbeid en de voorwaarden en voor1.icningcn die 
nodig zijn voor de combinatie betaald werk en mrg voor anderen. werd positieve actie met 
daarin een actieve rol van het landelijk bestuur toegevoegd. 
Het congres ging akkoord met het voorstel om naast het werken met lokale actiegerichte pro
jecten aandacht te blijven geven aan discussie over actuele (landelijke) thema's. 
De wijze waarop de Rooie Vrouwen zich in de toekomst zouden moeten organiseren leverde 
veel discussie op. Het landelijk bestuur ging er in zijn voorstel vanuit dat vrouwen zich 
inmiddelszo'n stevige positie binnen de partij hebben verworven. dat het niet langer nodig is 
op lokaal en gewestelijk niveau een apart Rooie- Vrouwenreglement te handhaven. Wel vond 
het bestuur het noodzakelijk in afdelings- en gewestelijke besturen een vrouwelijk bestuurs
lid te houden, specifiek belast met het vrouwenwerk. 
Het congres was van mening dat hierover geen besluitvorming kon plaatsvinden: de conse
quenties waren onvoldoende te overzien en het organisatiemodel op landelijk niveau vond 
men niet voldoende uitgewerkt. Er werd voorgesteld met nadere plannen te komen op het 
congres van 1991. Het landelijk bestuur heeft dit voorstel overgenomen en is samen met ver
tegenwoordigers uit de gewesten aan de voorbereiding ervan begonnen. 
Inmiddels heeft de partij besloten zich in 1991 op een buitengewoon congres (naast het huis
houdelijk congres) te buigen over haar structuur en cultuur. Daarop hebben de Rooie Vrou
wen besloten zelf eveneens twee maal te congresseren: op 19 januari 1991 over nieuwe 
medische technieken en op 5 oktober 1991 over de toekomst van de Rooie Vrouwen. 
Actuele moties werden aangenomen over kinderopvang. vrouwenopvang. positieve actie en 
Oosteuropese sociaal-democratische vrouwen. Het landelijk bestuur heeft toegezegd om de 
noodzaak van kinderopvang op alle partijcongressen aan te kaarten. Het partijbestuur heeft 
hierop inmiddels positief gereageerd. 
In alle toespraken (van Elske ter Veld, Wim Kok, Marjanne Sint en lneke van Dijk) was veel 
aandacht voor participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in maatschappelijke bewegin
gen en positieve actie, met name voor zwarte en migrantenvrouwen. 
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Commissie nieuwe medische technieken 

Direct na het congres van voorjaar 1990 zijn enkele externe deskundigen begonnen met de 
voorbereiding van het congresstuk voor het congres van 19 januari 1991. In juni 1990 nodig
de het landelijk bestuur alle geïnteresseerde Rooie Vrouwen uit voor een weekend op De 
Bom om over deze materie van gedachten te wisselen. De levendige discussie met een grote 
groep vrouwen beloofde een intensieve congresvoorbereiding in het land. Het landelijk 
bestuur stelde zich van harte achter het heldere en informatieve stuk dat de commissie inmid
dels over de ingewikkelde materie had gemaakt, en formuleerde stellingen waarover het con
gres zich dient uit te spreken. De opvattingen van de Rooie Vrouwen kunnen op die manier 
kenbaar gemaakt worden aan de partij en hopelijk een rol spelen bij het volgende verkie
zingsprogramma. De Rooie Vrouwen zijn zich ervan bewust dat het hier gaat om een 
momentopname in de meningsvorming en zullen ook na het congres alert moeten blijven op 
nieuwe ontwikkelingen. 
Er zijn regionale congresvoorbereidingsbijeenkomsten georganiseerd op drie plaatsen in het 
land. 

2. VERKIEZINGEN 

Europese verkiezingen 

Het vaststellen van het Europese verkiezingsprogramma op het partijcongres van februari 
1989 vormde de eerste stap op weg naar de verkiezingen voor het Europese Parlement. 
Belangrijk daarbij was de aandacht voor de totstandbrenging van niet alleen een economi
sche en monetaire eenheid, maar ook van een sociale eenheid, waarbij niet de slechtste maar 
de beste nationale regeling of voorziening het uitgangspunt wordt. Vanuit het landelijk 
bestuur zijn partijleden ondersteund bij het indienen van amendementen. 
De verkiezing van een nieuw partijbestuur kwam ook op het dit congres aan de orde. De 
Rooie Vrouwen stemden uiteraard van harte in met de kandidatuur van Marjanne Sint als 
voorzitter. In een brief aan Rooie Vrouwen in afdelingen en gewesten deden zij een oproep 
aan congresafgevaardigden om vrouwen te kiezen in partijbestuur en presidium. Dit onder 
verwijzing naar de intentie van artikel 12: de 50/50-verdeling in besturen. Het resultaat: van 
de 25 partijbestuursleden werden I I vrouwen gekozen en 3 van de 8 presidiumleden zijn 
vrouw. Weliswaar nog geen 50%, maar we gaan de goede richting uit. 
Ook deden de Rooie Vrouwen een aanbeveling voor de kandidaat-secretaris Peter Rombouts. 
Dit na een uitvoerig gesprek dat leden van het landelijk bestuur hadden met drie kandidaten. 
Het landelijk bestuur koos voor Rombouts onder meer om zijn betrokkenheid bij het femi
nisme en zijn oordeel over de functie en positie van de Rooie Vrouwen binnen de partij. 
In bovengenoemde brief van de Rooie Vrouwen werd ook nog eens herinnerd aan de uit
spraak van het Rooie-Vrouwencongres dat de onafhankelijke commissie met een ontwerplijst 
zou moeten komen waarop om en om mannen en vrouwen zouden worden gekandideerd. De 
onafhankelijke commissie presenteerde een ontwerplijst waarop 4 vrouwen stonden bij de 
naar verwachting 9 verkiesbare plaatsen en een aantal vrouwen bij hoge opvolgersplaatsen. 
Tijdens het congres werd in de wandelgangen druk gesproken over de ontwerplijst die door 
de partijraad van I! maart 1989 vastgesteld zou worden. Gewestelijke (partij-)besturen zoch
ten contact met de Rooie Vrouwen. Duidelijk werd dat de gewesten het niet eens waren met 
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de ontwerplij st; ieder gewest had daarbij zijn eigen belangen. maar men wilde met elkaar tot 
een compromis komen. Dat dit ten koste zou gaan van het aantal direct verkiesbare vrouwen 
was duidelijk. Men wilde hierover overleg met de Rooie Vrouwen om te proberen tot een 
vergelijk te komen. Zoals bekend heeft het bestuur na intern overleg met de grootst mogelij
ke meerderheid besloten met de gewesten te onderhandelen, dit uiteraard niet voordat aan de 
gewesten kenbaar was gemaakt dat het landelijk bestuur zeer tevreden was met de ontwerp
lijst en daarop niet zonder meer zou inleveren. Een voorwaarde van het landelijk bestuur was 
dat de gewesten zelf met kandidaten aan wiens positie zou worden getornd, zouden praten. 
De Rooie Vrouwen waren niet bereid te zeggen: laat mevrouw A of B maar zakken op de 
lijst; wel stelden zij als voorwaarde dat de vrouw die van een verkiesbare plaats zou verdwij
nen op plaats 10 zou komen en dat plaats 11 voor een met name genoemde vrouw zou zijn. 
De gewesten gingen met deze voorwaarden akkoord. 
De avond voor de partijraadsvergadering zijn op het inmiddels bekende "Oude-Tramover
leg" de laatste afspraken gemaakt. Onze voorwaarden leken gehonoreerd te worden. Met een 
aantal vrouwelijke partijraadsleden en andere Rooie Vrouwen in het land was inmiddels ook 
overleg geweest. 
Tijdens de partijraadsvergadering bleken niet alle gewesten zich aan de afspraken te houden 
en bereikten de Rooie Vrouwen niet het beoogde resultaat. 
In zijn evaluatie van deze actie heeft het landelijk bestuur geconstateerd, dat er naast de 
negatieve aspecten ook positieve kanten te noemen zijn. De macht van de Rooie Vrouwen en 
de artikel 12-uitspraak worden door de gewesten in de partij heel serieus genomen. Een 
negatief punt was uiteraard het vervelende geschuif met mensen. Het landelijk bestuur heeft 
besloten in voorkomende gevallen opnieuw een serieuze afweging te maken over wel of niet 
meedoen aan een lobby. 

Tweede-Kamerverkiezingen 

Door de val van het kabinet-Lubbers/De Korte op 2 mei 19X9 werden voor 6 september 1989 
verkiezingen uitgeschreven. Het landelijk bestuur heeft veel energie gestoken in de voorbe
reiding van deze verkiezingen: verkiezingsprogramma, kandidaatstellingen en campagne. 
Ook na de verkiezingen heeft het landelijk bestuur invloed proberen uit te oefenen op de 
kabinetsformatie en op de tekst van het regeerakkoord. 
Direct na de val van het kabinet is een vergadering van de gewestelijke Rooie-Vrouwenvoor
zitters bijeen geroepen met de bedoeling een strategie af te spreken in verband met de kandi
daatstelling en om thema's te inventariseren die extra aandacht vragen in het verkiezingspro
gramma. 
Afgesproken is het concept-programma centraal te toetsen op samenhang in individualise
ring/verzelfstandiging met als elementen: 
- voorzieningen en regelingen die de combinatie ouderschap en betaalde arbeid mogelijk 

maken, zoals kinderopvang en ouderschapsverlof; 
- arbeidstijdverkorting; 
- zelfstandige uitkeringen bij individuele (arbeids- )plichten voor de 1990-generatie, daar-

naast verlenging van uitkeringsrechten voor hen die nu zelfstandig zijn, aangevuld met een 
herintreedstersregeling voor de overgangstijd; 

- elementen van doelgroepenbeleid en zo mogelijk quotering in de nieuwe arbeidsvoorzie
ningenstructuur; 
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- zelfstandige verblijfsvergunning voor migrantenvrouwcn. 
Daarnaast aandacht voor AWW, wet gelijke behandeling, zedelijkheidswetgeving, seksueel 
geweld/opvang slachtoffers. voortplantingstechnieken. gezondheidszorg en bouwen en 
wonen. Uiteraard het geheel toetsen op onze manifcsten en resoluties. 
Het landelijk bestuur boog zich uitvoerig over het concept-programma en ondersteunde de 
voorzitter bij haar werk met betrekking tot dit programma in het partijbestuur. Ook met de 
vrouwen uit de Tweede Kamer en het partijbestuur is overleg geweest over de punten zoals 
genoemd door de gewestelijke voorzitters. Uit het commentaar op het concept-programma 
sprak naast tevredenheid ook zorg over een aantal concrete punten, met name waar het gaat 
om arbeidstijdverkorting en een regeling voor herintreedsters met betrekking tot economi
sche zelfstandigheid. 
Bij de vaststelling van het programma door het verkiezingscongres hebben de Rooie Vrou
wen bereikt dat kinderopvang als basisvoorziening wordt genoemd en hebben zij de passage 
over arbeidstijdverkorting, zij het minimaaL kunnen aanscherpen. 
Dank zij de inzet van vele jaren is de individualiseringsgedachte van de Rooie Vrouwen nu 
duidelijk door de partij overgenomen. 
Voor wat betreft de kandidaatstelling is afgesproken alert te zijn op de toepassing van artikel 
12: er zijn namen van vrouwelijke kandidaten genoemd en er is afgesproken elkaar van ont
wikkelingen op de hoogte te houden. 
Over de kandidaatstelling is vanuit het landelijk bestuur veelvuldig contact geweest met de 
verschillende gewesten en met de landelijke onatl1ankelijke commissie. Deze laatste had als 
terechte klacht, dat te weinig namen van vrouwen bekend waren. Dit had ook te maken met 
de vervroegde verkiezingen. Niettemin is dit voor het landelijk bestuur aanleiding geweest 
om te besluiten tot een systematische opbouw van een databestand. Ook hebben de voorzit
ters kennismakingsgesprekken gevoerd met de vrouwelijke kandidaten die door de landelijke 
commissie naar voren waren geschoven. Het landelijk bestuur wees de gewestelijke leden
vergaderingen opnieuw op artikel 12 bij de vaststelling van de lijsten. 
In de landelijke campagne hebben Rooie Vrouwen een actieve inbreng gehad: zo is een aan
tal politieke cafés verzorgd met "onze" eigen thema's. De Rooie Vrouwen brachten een bro
chure uit waarin aan kiezers duidelijk werd gemaakt waarom het zo belangrijk is dat er veel 
vrouwen op vertegenwoordigende plaatsen zitten. Deze brochure i' gepresenteerd bij de lan
delijke start van de campagne in Breda die geheel in het teken van vrouwenemancipatie 
stond. Het was ook hier dat Wim Kok zijn uitspraak deed dat er geen kabinet met hem zou 
komen zonder vier vrouwelijke bewindslieden. 

Na de verkiezingen op 6 september 19X9 volgden de onderhandelingen over het regeerak
koord. Ook hier omheen heeft het landelijk bestuur geprobeerd zoveel mogelijk van onze 
punten overeind te houden. maar wals bij elke onderhandeling is het een kwestie van geven 
en nemen geweest. Verzelfstandiging van uitkeringen, individualisering van belastingen zit
ten er niet in, zelfs aan een cohortgewijze invoering wordt niet gedacht. Rooie Vrouwen blij
ven ook hun vraagtekens hebben bij de ontwikkelingen rond het zelfstandig verblijfsrecht 
van buitenlandse vrouwen. Bij de goede passages over kinderopvang is ook de kanttekening 
te maken dat de uitvoering van het wetsvoorstel-Vermeend/Van Nieuwenhoven met een sti
muleringsregeling voor bedrijfsopvang in de ijskast blijft. Positieve actie dreigt niet serieus 
genoeg genomen te worden. en of vrouwen en meisjes voldoende aan bod zullen komen bij 
de arbeidspools is zeer de vraag. Het terugdraaien van de vierjarigenmaatregel in het basis-
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onderwijs is een positief punt in het programma. Een ander positief punt dat niet onvermeld 
mag blijven is de opstelling van de CDA-vrouwen waar het gaat om individualisering in de 
verklaring van het Politiek Vrouwenoverleg. 
Intussen werd druk gespeculeerd over de vier vrouwen van Kok. Het landelijk hestuur liet 
het niet bij speculaties. maar bracht een lijst van vijftig ministeriabele vrouwen onder de aan
dacht van onze onderhandelaars. hetgeen helaas niet leidde tot vier PvdA-vrouwen in het 
kabinet. Dit ondanks het veelvuldig overleg dat het hestuur had met de partijtop en het CDA
vrouwenberaad. 
Voorafgaande aan het formatiecongres riep het landelijk hestuur de vrouwelijke afgevaardig
den via een advertentie in de landelijke pers op voor een voorbespreking van het onderhan
delingsresultaat. Een motie waarin de Rooie Vrouwen hun teleurstelling uitspraken over het 
aantal vrouwen in het kabinet werd door het congres slechts in zeer afge1wakte vorm aange
nomen. 
Na de formatie zitten er 15 vrouwen in de fractie van de Partij van de Arbeid, een hoger per
centage dan ooit tevoren. 

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 1990 

In het voortraject voor de gemeenteraadsverkie1ingen hebben we ons beziggehouden met 
aandachtspunten voor de programma's. die kandidaatstelling en de campagne. 
Het landelijk bestuur heeft direct na het congres van februari 19~9 besloten meer aandacht te 
geven aan de lokale politiek (zie ook verslag werkgroep lokale politiek). De eerste activiteit 
op dit terrein was het in samenwerking met het Centrum voor Lokaal Bestuur organiseren 
van een bijeenkomst voor alle vrouwelijke leden. geïnteresseerd in het raadswerk. Thema's 
voor deze dag waren wonen, werken en welzijn. De bedoeling van de dag was het elkaar 
informeren in verband met de nieuwe programma ·s. Een vervolgdag in september 19~9 had 
dezelfde thema ·s. Vcrslagen van deze bijeenkomsten zijn opgenomen in Rooie Vrouw 10dat 
ook niet-aanwezigen met de uitkomsten hun voordcel konden doen. 
Ook rond het 1990-beleid zijn regionale bijeenkomsten georganiseerd met eveneens als 
hoofddoelstelling het uitwisselen van ervaringen en tips voor het verkiezingsprogramma. 
Fracties en afdelingen kregen tips voor het programma rond deze 1990-maatregel. 
De Rooie Vrouwen hebben nauw samengewerkt met de partij op het thema positieve actie. 
Naast de activiteiten rond de kandidaatstelling die de medewerkster positieve actie ontplooi
de. had het landelijk bestuur vooral bemoeienis met de kandidaatstelling van zwarte en 
migrantenvrouwen. In een brief aan afdelingsvergaderingen vroegen we bij de vaststelling 
van de lijsten rekening te houden met zwarten en migranten. Deze brief werd mede onderte
kend door de Commissie Etnische Groepen binnen de partij. Helaas zijn slechh weinig vrou
wen uit deze groepen op verkiesbare plaatsen gekomen en uiteindelijk gekozen. 
De tweede voorzitter maakte deel uit van de begeleidingscommissie voor wat betreft de cam
pagne van de partij. Door haar is steeds aandacht gevraagd voor vrouwen in deze campagne. 
Het bleek dat afdelingen nauwelijks vrouwenmateriaal hadden besteld en om die reden werd 
er ook geen specifiek vrouwenmateriaal gemaakt (buiten de folder van de medewerkster 
positieve actie). Het landelijk bestuur heeft toen opnieuw gebruik gemaakt van het affiche 
van de Tweede-Kamerverkiezingen: Rooie Vrouwen konden hierop hun eigen teksten 
afdrukken. Van deze goedkope mogelijkheid is veel gebruik gemaakt: dit is ook als suggestie 
doorgegeven aan de afdeling Voorlichting voor Yolgende verkiezingen. Ook de brochure 

29 



gemaakt voor de Tweede-Kamerverkiezingen is bij deze verkiezingen goed gebruikt. 
Ondanks de slechte verkiezingsuitslagen is het percentage PvdA-vrouwen in de gemeentera
den licht gestegen (zie ook bij punt 4, positieve actie). 

3. LOKALE POLITIEK 

Lokale politiek/1990-beleid 

Een belangrijke doelstelling van het landelijk bestuur was in het tweede deel van de zittings
periode het ondersteunen van de Rooie Vrouwen bij de lokale politiek, vooral gericht op de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 1990. Het landelijk bestuur koos er in overleg met de 
gewesten voor om het project "1990-beleid" tot een belangrijk punt voor de landelijke en 
lokale verkiezingsprogramma's te maken. 
Er zijn twee landelijke discussiebijeenkomsten gehouden, vooral voor vrouwelijke raadsle
den en wethouders, rond de thema's wonen. werken en welzijn. Eveneens vonden twee bij
eenkomsten plaats rond de 1990-problematiek. 
Naast enthousiaste en informatieve discussies hebben deze bijeenkomsten concrete voorstel
len voor gemeenteraadsverkiezingsprogramma 's opgeleverd. Speciaal rond de 1990-proble
matiek is een aantal tips gegeven hoe hieraan op lokaal niveau concrete uitwerking kan wor
den gegeven. 
Uit de opkomst en het enthousiasme mag worden geconcludeerd dat de opzet aansluit bij de 
behoefte, en het landelijk bestuur zal er daarom ook vervolg aan geven. 

Project sociale veiligheid 

Als opvolger voor het eerste kortlopende actiegerichte project over kinderopvang was geko
zen voor het thema sociale veiligheid. 
Onder het motto "Sociale veiligheid leeft" werd het projectmateriaal - bestaande uit inhoude
lijke achtergrondartikelen en praktische tips voor plannen en aanpak - in oktober 1988 aan
geboden aan de Zaanse wethouder Daan Sanders. Zaanstad werd gekozen omdat daar de 
Rooie Vrouwen al veel voorwerk hadden gedaan en de situatie ter plekke uitgebreid in kaart 
hadden gebracht. Het woord was nu aan de gemeente, en voor de aanpak van dat gemeente
lijk beleid waren de tips in het projectmateriaal een hele hulp. 
Dat bleek gelukkig niet alleen voor de gemeente Zaanstad op te gaan. Evenals bij het eerste 
project is ook over de vorderingen met plannen en ideeën rondom de sociale veiligheid 
steeds verslag gedaan in Rooie Vrouw. Datzelfde geldt voor een uitgebreid verslag over het 
verheugend aantal initiatieven dat tijdens de slotbijeenkomst in januari 1990 werd uitgewis
seld. 
De officiële afsluiting van de projecten betekende in beide gevallen niet dat de thema's kin
deropvang en sociale veiligheid vanaf dat moment niet meer leefden of werden opgepakt in 
het land. Voor beide thema's geldt dat tot op de dag van vandaag het materiaal wordt opge
vraagd. De huidige aanvragers hebben daarbij het voordeel dat ze kunnen profiteren van de 
opgedane ervaringen en uitgewerkte plannen van anderen. 
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Sociale vernieuwing 

Sociale vernieuwing is doen! Alle reden dus voor het landelijk bestuur om juist dit onder
werp te gieten in de vorm van een kortlopend actiegericht project. Het bleek dat in de rege
ringsnota over sociale vernieuwing feitelijk geen specifieke relatie werd gelegd tussen socia
le vernieuwing en vrouwenemancipatie. In de brochure die ten behoeve van het project is 
samengesteld, staat juist deze relatie centraal. De brochure geeft enerzijds theoretische en 
praktische informatie, anderzijds worden voorbeelden van concrete sociale- vernieuwings
projecten genoemd. Het kortlopende actieproject sociale vernieuwing is op 8 september 1990 
van start gegaan met de overhandiging van de projectbrochure aan de minister van Binnen
landse Zaken, Jen Dales. 
Aan die presentatie zijn de volgende activiteiten voorafgegaan: 
- interviews met de drie vrouwelijke PvdA-leden van het kabinet over hun visie op sociale 

vernieuwing; 
- discussiebijeenkomst met de Eerste- en Tweede-Kamervrouwen en de PvdA-leden van de 

Emancipatieraad; 
- discussiebijeenkomst met vrouwelijke gemeenteraadsleden en vrouwelijke wethouders 

~et sociale vernieuwing in hun portefeuille; 
discussieweekend op De Barn met vrouwen uit het land; 

- spreekbeurten in het land, onder andere voor organisaties van migrantenvrouwen. 
De belangstelling voor deze activiteiten was groot. Er bleek behoefte te bestaan aan theoreti
sche onderbouwing van sociale vernieuwing vanuit de invalshoek emancipatie. Verder is er 
onderling veel informatie uitgewisseld over al in gang gezette of in gang te zetten projecten. 
Veel van die informatie is vcrvolgens verwerkt in de projectbrochure. 

4. ACTIVITEITEN GERICHT OP ROOIE VROUWEN EN PARTIJ 

Contacten met de gewesten 

Naast de reguliere vergaderingen en vele telefonische contacten zijn de beide voorzitters, al 
dan niet vergezeld door de contactpersoon uit het landelijk bestuur. op bezoek geweest bij de 
gewesten. Dit om aan het begin van hun nieuwe periode kennis te maken met gewestelijke 
besturen en te inventariseren waarmee gewesten bezig zijn en te horen wat er aan wensen 
leeft. Verschillende gewesten bleken op dat moment al problemen te hebben met het vinden 
van vrouwen die het bestuurswerk voor hun rekening wilden nemen, een beweging die zich 
voortzet. Het tekort aan kader was een veel gehoord probleem, verder vroeg men aandacht 
voor nieuwe thema's en voor doelgroepenbeleid. 

Scholing en vorming 

Het overleg wordt gevoerd door de beide voorzitters, een lid van het landelijk bestuur -
tevens lid van het Bombestuur -, de consulente van de SVP en een vertegenwoordigster van 
De Barn. Er is regelmatig gepraat over onder andere de relatie Rooie Vrouwen/SVP/De 
Born. Ook is de bijeenkomst met het Rooie- Vrouwenscholingsnetwerk voorbereid. Tijdens 
deze netwerkdag bleek zeker nog behoefte te bestaan aan een specifiek scholingsaanbod 
voor vrouwen. Omdat de netwerkbijeenkomsten steeds minder goed werden bezocht is 
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besloten deze niet langer apart te organiseren maar in het vcrvolg het punt scholing en vor
ming vast te agenderen voor de gewestelijke voorzittersvergadering. 
Er is een regelmatig contact geweest met de SVP over de positie van het (Rooie- )-vrouwen
werk ook gezien binnen het totale scholingsaanbod. Het onderscheid vrouwelijke leden en 
Rooie Vrouwen valt voor wat betreft scholing steeds minder gemakkelijk te maken. Voor een 
deel is dit te verklaren doordat het aanbod in de afgelopen periode hoofdzakelijk gericht was 
op het ondersteunen in politiek inzicht en vaardigheden van vrouwen in de lokale politiek. 
Een groot deel van cursussen en trainingen in dit verband werd gespreid over het land aange
boden, De Born verloor hierdoor een deel van haar centrale positie. De cursussen die voor 
aankomende raadsleden werden georganiseerd zijn een succes geworden. de follow-up na de 
verkiezingen trok geen belangstelling. Waaraan dit ligt moet worden bekeken, mogelijk 
speelde het tijdstip een belangrijke rol. 

Positieve actie 

Gedurende de verslagperiode liep hét project positieve actie. Hoewel de verantwoordelijk
heid voor dit project bij de partij lag, hebben de Rooie Vrouwen zich niet onbetuigd gelaten. 
De voorzitter maakte deel uit van de begeleidingsgroep en was als zodanig bij het project 
betrokken. Doordat de medewerkster positieve actie haar bureau bij de Rooie Vrouwen had, 
was er dagelijks contact en waren goed overleg en informatieuitwisseling gemakkelijk te 
realiseren. 
Het doel van het project positieve actie in de Partij van de Arbeid is het vergroten van de 
deelname van vrouwen in vertegenwoordigende lichamen, besturen en het totale politieke 
werk. Gezien de beperkte duur van het project is gekozen voor de gemeenteraadsverkiezin
gen als speerpunt. Het partijbestuur heeft ten aanzien van de deelname van vrouwen in 
gemeenteraden de streefcijfers (artikel 12) aangescherpt en gesteld dat in 1994 de gelijke 
vertegenwoordiging in grote lijnen een feit moet zijn. Dit betekende dat in 1990 al een flinke 
stap op weg gezet moest worden. 
In het project is gekozen voor een twee-sporenbeleid: 

een voorlichtings- en scholingsprogramma (in samenwerking met de SVP) voor vrouwen 
gericht op raadswerk: 

- voorlichting aan gewestelijke en lokale bestuursniveaus binnen de partij over positieve 
actie en hoe daarmee te werken. 

Uiteraard hebben de Rooie Vrouwen zich ook op vele plaatsen ingezet voor positieve actie. 
Leden van het landelijk bestuur hielden spreekbeurten (ook buiten de partij) en adviseerden 
de Rooie Vrouwen en afdelingen die concrete vragen hadden. Vanuit het landelijk bestuur 
zijn er verschillende brieven naar afdelingen en gewesten gegaan met het verzoek bij de 
vaststelling van lijsten en bestuursverkiezingen rekening te houden met de congresuitspraak 
zoals later vastgelegd in artikel 12. 
Ook heeft het landelijk bestuur brieven geschreven aan enkele gemcenten (partijgenoot-wet
houders) waar belangrijke vacatures waren, met het verzoek nadrukkelijk aandacht te geven 
aan vrouwelijke sollicitanten. Zie voor nadere cijfers onder "Bijlage". 
Na de raadsverkiezingen heeft de medewerkster positieve actie in opdracht van de SVP een 
onderzoek gedaan naar de resultaten van het project. Een verslag hiervan is beschikbaar. 

Inmiddels is het partijproject positieve actie beëindigd. Maar de partij heeft een nieuwe 
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belcidsmedewerkster positieve actie benoemd per I september 1990. Haar taak ligt zowel op 
het terrein van positieve actie voor vrouwen als van zwarten en migranten. 

Positieve actie voor zwarte en migrantenvrouwen 

Zowel voor zwarte en migrantenmannen als -vrouwen is positieve actie hard nodig. Om te 
voorkomen dat witte vrouwen tegen mannen en vrouwen uit etnische groepen uitgespeeld 
gaan worden hebben de Rooie Vrouwen ervoor gepleit de nieuwe beleidsmedewerkster het 
totale werkgebied te laten bestrijken. 
Er zijn vanuit het landelijk bestuur gesprekken gevoerd met vrouwelijke (ex-)raadsleden uit 
de etnische groepen. Hieruit is een duidelijk beeld naar voren gekomen voor wat betreft de 
problemen waar zij tegenop lopen. Een veel gehoorde klacht is. dat Rooie Vrouwen weinig 
solidair met hen geweest zijn. Er ligt inmiddels een afspraak om een strategieweekend voor 
te bereiden voor witte en zwarte en migrantenvrouwcn. 
Contacten zijn ook gelegd met de Stichting Landelijke Federatie Surinaamse Vrouwenzaken. 
Met deze vrouwen is afgesproken dat de Rooie Vrouwen inzetbaar zijn bij hun politieke 
scholingscursussen. 
Voor wat betreft zwarte en migrantcnvrouwen op de arbeidsmarkt is er contact met LSO BA, 
de stichting samenwerking van organisaties van buitenlandse arbeiders; na een eerste kennis
makingsgesprek zijn de Rooie Vrouwen ingegaan op het verzoek om samen met LSOBA en 
FNV-vrouwen mee te draaien in de organisatie van een dag over doelgroepraden rond de 
Regionale Bureaus Arbeidsvoorzieningen (RBA\). 

5. ACTIVITEITEN HUITEN DE PARTIJ 

Regionalisering arbeidsvoorzieningen 

De nieuwe structuur voor het arbeidsvoorzieningenbeleid heeft op diverse momenten de aan
dacht van het landelijk bestuur gehad. 
Het was een van de onderwerpen op de tweede themadag die de werkgroep lokale politiek 
organiseerde. De Rooie Vrouwen werden daar geïnformeerd over de ervaringen opgedaan in 
een van de proefgebieden. 
Ook bij het landelijk verkiezingsprogramma had het onze aandacht; quotering en een gericht 
doelgroepenbeleid waren onze wensen. In contacten met Tweede-Kamerleden is een moge
lijke quoteringsregeling steeds onder de aandacht gebracht, helaas zonder resultaat. In de 
fractie ging men er vanuit dat decentralisatie zich niet verdroeg met regelingen van bovenaf. 
Het landelijk bestuur heeft het er niet bij laten zitten en in samenwerking met FNV-vrouwen 
contacten gelegd met de diverse regio's met de bedoeling vrouwelijke kandidaten voor het 
voorzitterschap naar voren te schuiven en een lobby voor hen op te zetten. Hierover was ook 
contact met het Breed Platform. 
In een van de gewestelijke voorzittersvergaderingen is de RBA-problematiek uitvoerig aan 
de orde geweest, in verschillende gewesten liggen inmiddels plannen klaar voor het werken 
met doelgroepraden. Voor het najaar is in samenwerking met zwarte en migrantenvrouwen
groepen en de FNV-vrouwen een informatiedag over doelgroepraden in voorbereiding. We 
hebben voor wat betreft dit punt moeten constateren dat we er als Rooie Vrouwen te laat bij 
waren; in plaats van inbreng vanaf het begin moeten we nu zien goed te maken wat naar 
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onze smaak niet of onvoldoende is geregeld. In onze contacten met de fractie zullen we nog 
explicieter moeten vragen om lange-termijnagenda's op de verschillende beleidsterreinen. 

Vak Verzorging Moet 

De Rooie Vrouwen hebhen zich regelmatig uitgesproken over de noodzaak van een verplicht 
vak verzorging in de basisvorming. Samen met andere vrouwenorganisaties hebben zij hier
voor regelmatig gepleit bij de Tweede Kamer en het ministerie van Onderwijs en Weten
schappen. Toen in de laatste nota van de staatssecretaris het vak verzorging opnieuw ontbrak, 
is het actiecomité "Vak Verzorging Moet" opgericht. Het eisenpakket van het comité is aan 
de staatssecretaris overhandigd en verdere acties door het hele land zijn in voorbereiding. 

Landelijk Platform Kinderopvang 

Gedurende de hele verslagperiode heeft de kinderopvang sterk de aandacht van de Rooie 
Vrouwen gevraagd. Om samen een vuist te kunnen maken hebben we met de FNV-vrouwen 
het initiatief genomen om het Landelijk Platform Kinderopvang. dat enkele jaren geleden 
actief was, weer nieuw leven in te blazen. Zo werd het mogelijk om gezamenlijke verklarin
gen uit te brengen, onder meer aan toenmalig minister De Koning aangeboden; om gesprek
ken met kamerleden te houden; om een rol te spelen bij de uiteindelijke vormgeving van de 
kinderopvangregelingen en om druk uit te oefenen op de gemeenten via de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. 

Internationaal werk 

De internationale contacten van de Rooie Vrouwen verlopen via twee hoofdlijnen: de vrou
wenafdeling van de Socialistische Internationale (SIW) en de federatie van Europese socia
listische partijen. 
De SIW heeft in de verslagperiode drie congressen gekend. In Stockholm stond het recht van 
vrouwen op menswaardige arbeid, op gezondheidszorg - inclusief abortus - en de rechten 
van kinderen centraal. In Genève vervolgens het tegengaan van seksueel geweld en vrou
wenhandel, en in Cairo discriminatie in wetgeving. De Rooie Vrouwen hebhen op genoemde 
thema's vanuit hun eigen nationale ervaringen hun inbreng geleverd. 
Binnen de Federatie stond een nieuwe structuur op de rol. In Berlijn is na voorwerk door de 
Rooie Vrouwen voorjaar 1990 op voorstel van Wim Kok besloten dat ook binnen de Federa
tie er voor vrouwen een eigen, herkenbare structuur moet komen. 

6. PUBLICITEIT 

Nieuwjaarsreceptie 

Een nieuw initiatief van het landelijk bestuur, waar de voorzitter voor ieder van de bewinds
personen een wens had die deze regeerperiode in vervulling zou moeten gaan. 
Aandacht voor de rechten van vrouwen op zelfbeschikking werd gevraagd aan minister 
Pronk; de positie van Oosteuropese vrouwen werd in het bijzonder onder de aandacht van 
staatssecretaris Dankert gebracht; de positie van vrouwen binnen de krijgsmacht zou extra 
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aandacht van Ter Beek moeten kr:jgen; Wallage wees zij op de noodzaak van de verplichte 
vakken wiskunde en verzorging en Ritzen zou zich nog eens goed moeten bezinnen op het 
belang van volwasseneneducatie. Ook minister Aiders kan op een kritisch oog van de Rooie 
Vrouwen rekenen; niet alleen waar het gaat om de huisvesting van oudere vrouwen, maar 
ook de bebouwde omgeving en de plattelandsproblematiek verdienen zijn aandacht. 
De toegankelijkheid van de gezondheidszorg, ook voor zwarte en migrantenvrouwen, moet 
een belangrijk aandachtspunt voor staatssecretaris Simons zijn, evenals de ontwikkelingen 
rond de nieuwe medische technieken rond erfelijkheid en voortplanting. Staatssecretaris 
Kosto zou erop moeten toezien dat het zelfstandig verblijfsrecht snel gerealiseerd wordt. 
Vice-premier en minister van financiën Kok werd gehouden aan zijn uitspraken over het 
belang van economische zelfstandigheid en een volwaardige participatie van vrouwen. Van 
onze bewindsvrouwen verwachtte de voorzitter van de Rooie Vrouwen niets dan goeds. 

Interne en externe communicatie 

De nieuwjaarsreceptie maakte onderdeel uit van een plan van aanpak voor publiciteit. De 
interne communicatie of publiciteit gericht op de ""eigen" vrouwen verloopt vooral via ons 
eigen tijdschrift "Rooie Vrouw". In toenemende mate is gericht gewerkt aan het leveren van 
ideeën èn kopij voor de partijperiodieken om ook via die kanalen onze standpunten uit te 
dragen. 
Externe communicatie is niet alleen afhankelijk van de politieke actualiteit (als de Rooie 
Vrouwen gevraagd of ongevraagd reageren op het nieuws dat door anderen wordt gemaakt). 
maar kan ook worden opgeroepen door eigen nieuwsfeiten te publiceren. Dat gebeurt altijd 
tijdens het verzenden van congresstukken, het presenteren van kortlopende actiegerichte pro
jecten en rondom de congressen zelf. De nieuwjaarsreceptie bood eveneens een goede gele
genheid eigen nieuwsfeiten wereldkundig te maken. 
Over publiciteit hebben we de afgelopen periode niet te klagen gehad. Zowel rondom het 
thema "De toekomst van de Rooie Vrouwen"" als tijdens de verschillende verkiezingscam
pagnes zijn we meermalen in het nieuws geweest. Door de lokale werkwijze met projecten is 
daarnaast een groeiende stroom publiciteit in de regionale media op gang gekomen. Het 
hoogtepunt in de publiciteitspiek werd gevormd door de periode rondom de Tweede-Kamer
verkiezingen, waarin de "vier vrouwen van Wim Kok" een dankbaar thema werd. Ons initia
tief om een lijst van vijftig (ongepubliceerde) namen op te stellen waaruit we een voorbeeld
kabinet (wel gepubliceerd) van louter vrouwen samenstelden heeft de media weer meer de 
weg naar de Rooie Vrouwen doen vinden. Nu de PvdA regeringspartij is, is dat geen onbe
langrijke factor. De mening van de Rooie Vrouwen is weer nieuws, een feit dat we ten volle 
trachten te benutten. 

Rooie Vrouw 

Sinds het begin van de verslagperiode werkt Rooie Vrouw met een werkredactie van drie 
vrouwen en een redactieraad. De werkredactie draagt er zorg voor dat er gemiddeld iedere 
zes weken een nummer van Rooie Vrouw verschijnt. De werkredactie komt daarvoor eens in 
de drie weken bijeen. Grofweg komen de werkzaamheden van de werkredactie neer op het 
selecteren van onderwerpen voor artikelen, het zelf schrijven van artikelen, het afnemen van 
interviews, het beoordelen van ingeleverde kopij. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk 
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verschillende schrijfsters te vragen een bijdrage te leveren aan het blad. 
De redactieraad zou eens in het haltjaar bijeen moeten komen om de beleidslijnen uit te zet
ten en een oordeel over het werk van de werkredactie te geven. In de praktijk blijkt dit eens 
in het jaar te worden. Die vergaderingen zijn gelukkig zo stimulerend dat de werkredactie 
daarop weer heel lang kan teren. De redactieraadsleden kunnen uiteraard altijd contact zoe
ken met de werkredactie als zij het niet eens zijn met de invulling van het beleid. 
De werkredactie heeft gedurende de verslagperiode bestaan uit Willemien Ruygrok, Ilonka 
van Rijn en Margret Huisman. Inez Pluijlaar van het RV-bureau vervult de functie van redac
tiesecretaris. In de redactieraad hebben zitting: Els Agsterribbe. Yvonne Barnard, Ineke van 
Dijk, len van den Heuvel, Saskia Noorman, Ellen Reys, Nienke Schmidt, Jenny Ytsma. 
Carla van Rest, Thea Poortenaar en Brigitte Rijshouwer. 

De informatiefunctie van Rooie Vrouw naar de groepen in het land is de afgelopen periode 
van groot belang geweest. Allereerst natuurlijk de informatie over activiteiten van de RV
groepen in het land en van het landelijk bestuur. 
De grote RV-evenementen zoals het congres van januari 19X9, het Toekomstdebat op 3 juni 
1989, het buitengewone congres van 10 maart 1990, de kortlopende actieprojecten, zijn alle 
inhoudelijk begeleid en hebben een uitgebreid verslag gekregen in Rooie Vrouw. 

Rooie Vrouw is een platform voor socialistisch-feministische ontwikkelingen. Bij de keuze 
van de onderwerpen voor de achtergrondartikelen wordt ingespeeld op ontwikkelingen en 
politieke actualiteit die in dat kader relevant zijn. Belangrijke thema's, naast verdieping van 
het RV-gedachtengoed, zijn geweest (Oost-)Europa, positieve actie, vrouwen in de Derde 
Wereld en de partijpolitiek. Er is aandacht besteed aan het verkiezingsprogramma voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen en aan de gemeenteraadsverkiezingen. Enige tijd na het aantre
den van onze drie vrouwelijke ministers zijn er interviews met hen geplaatst, zodat de lezers 
kennis konden maken met de persoon achter deze bewindsvrouwen en het beleid dat zij heb
ben uitgezet. 
Rooie Vrouw publiceerde de afgelopen periode veel interviews. Er zijn veel vrouwen die iets 
interessants te melden hebben. De meest recente serie bestaat uit een aantal interviews over 
(Rooie) vrouwen en hun bedrijf. 

Rooie Vrouw is een veel en goed gelezen blad. Het is vervelend, en dat is zachtjes uitge
drukt, dat het voortbestaan van Rooie Vrouw ernstig bedreigd wordt. In 198X heeft de 
partijraad uitgesproken dat er een blad moest komen waarin de hestaande partijbladen zou
den moeten opgaan. De soep wordt meestal niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend en 
dat bleek in dit geval ook weer zo te zijn. Landelijk bestuur noch de redactie van Rooie 
Vrouw vernamen gedurende lange tijd iets van de uitvoering van dit besluit. Wel is al in een 
heel vroeg stadium aan het partijbestuur, i.c. de partijsecretaris. bericht dat Rooie Vrouw 
slechts onder bepaalde voorwaarden bereid is mee te werken aan het integreren van de huidi
ge partijbladen tot een blad. De belangrijkste voorwaarden zijn: 
- in het redactiestatuut van het nieuwe blad opnemen dat het een feministisch-socialistisc 

blad is en dat men deze doelstelling wil waarmaken; 
- de herkenbaarheid van het Rooie-Vrouwennieuws blijft bestaan: 
-het mogelijk blijft informatie over te dragen aan de Rooie Vrouwen in het land; 
- twee of meer redactieleden benoemen vanuit de Rooie Vrouwen. 

36 



Tijdens de partijraad van 16 juni 1990 wakkerde de discussic over de partijpers weer aan. De 
partijraad heeft wederom uitgesproken dat er een partijblad moet komen. De voorwaarden 
die het landelijk bestuur al in 19XX aan de partijsecretaris hecti meegegeven gelden uiteraard 
onverkort. De werkredactie en redactieraad steunen het landelijk bestuur hierin. met dien 
verstande dat zij primair willen dat Rooie Vrouw als t.clfstandig blad blijft voortbestaan. 

Mocht de herkenbaarheid van de Rooie Vrouwen en van Rooie Vrouw niet voldoende gega
randeerd worden bij de integratie in een blad. dan is er de mogelijkheid dat Rooie Vrouw 
blijft voortbestaan, maar dan wel in een minder luxueuze vormgeving. Met abonnee- en 
advertentiegelden is het mogelijk het blad bij een commerciële drukkerij te laten produceren. 

De komende periode is cruciaal voor Rooie Vrouw. Er zal in het volgende beleidsverslag 
wederom een verslag van de activiteiten van de redactie staan. 

7. VERTEGENWOORDIGINGEN BINNEN DE PARTI.J 

- Commissie Etnische Groepen 
- Centrum Lokaal Bestuur 
- Evert Vermeer Stichting 
- Thiele Wibaut Fonds 
- Werkgroep Werkgelegenheid en Bedrijfsdemocratisering. 

8. VERTEGENWOORDIGINGEN BUITEN DE PARTI.J 

Associatie voor herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid 

De tweede voorzitter vertegenwoordigt de Rooie Vrouwen in het algemeen bestuur van de 
Associatie. In de Associatie werken 21 vrouwenorganisaties samen om het gemeenschappe
lijk streven naar herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid te realiseren. In september 
19X9 organiseerde de Associatie een debat over herverdeling en het congres "De Tussen
stand". X Maart 1990 werd uitgeroepen tot de dag van de onbetaalde arbeid; zowel landelijk 
als plaatselijk heeft onbetaalde arbeid veel aandacht gekregen. De Associatie werkt aan een 
strategieënboek dat in het najaar van 1990 gepresenteerd zal worden. Daarnaast organiseert 
zij regelmatig regionale studiedagen voor leden van de aangesloten organisaties en geeft zij 
het blad "Beton" uit. 

De Born 

De afgelopen periode zijn veranderingen in de structuur van de organisatie van het centrum 
voor vorming en training "De Bom" aangebracht: in de wereld van vorming en scholing is 
gezien de moordende concurrentie snel reageren een vereiste. De horizontale structuur is na 
overleg met alle betrokkenen vervangen door een verticale. met een managementteam onder 
leiding van een directeur, Coleta Coppes. De bestuurszetels voor de Rooie Vrouwen zijn op 
vijf gehandhaafd. Momenteel worden die bezet door Corinne Oudijk (voorzitter). Marlène 
Haas (vice-voorzitter). Gerrie van Delft (penningmeester) en algemeen-bestuursleden Mieke 
van der Burg en Ria Meyvogel. 
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De bezetting van De Born is prima. het door WVC verplichte aantal cursusdagdelen wordt 
moeiteloos gehaald. Wel loopt het aantal van de Rooie Vrouwen terug. Politieke cursussen 
zijn minder in trek, een probleem waarmee de hele partij kampt. en waarvoor nog geen 
afdoende oplossing is gevonden. 

Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid 

Vanaf I ':182 bestaat het Breed Platform, dat is opgericht uit zorg over het uitblijven van een 
duidelijke ontwikkeling in de richting van verzelfstandiging van uitkeringen en belastingen. 
Meer en meer heeft het Breed Platfonn zijn ten·ein uitgebreid naar de voorwaarden voor de 
betaalde arbeid. Alle deelnemende organisaties en groeperingen zijn het immers eens over 
onathankelijkheid door in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Zaken als de herziening van 
de arbeidswet, voorwaarden stellen aan tlexibilisering, of de nieuwe arbeidsvoorzieningen
structuur hebben de aandacht. De sociale zekerheid en de belastingwetgeving worden 
daarnaast tot op de dag van vandaag aandachtig gevolgd. 

Nederlandse Vrouwenraad 

De tweede voorzitter zit namens de Rooie Vrouwen in het Algemeen Bestuur van de NVR 
en is lid van de commissies betaalde arbeid en strategieën. Deze laatste commissie organi
seerde een studiedag over pensioenen en gelijke behandeling en houdt zich onder andere 
bezig met positieve actie. De voorzitter van de commis~ie was een van ons, maar bij haar 
vertrek is een nieuwe kandidaat van ons niet gekozen. 
Het bestuurslidmaatschap van de NVR kost reelelijk veel tijd: de Rooie Vrouwen moeten 
zich afvragen of de energie die erin gaat zitten goed besteed is. Het functioneren van deze en 
andere koepelorganisaties elient aandachtspunt te zijn voor het landelijk bestuur. DB-leden 
zijn steeds moeilijker te vinden: ondanks veel inspanning is het de Rooie Vrouwen niet 
gelukt een kandidaat voor het voorzitterschap naar voren te schuiven. hetgeen gezien het 
enorme tijdsbeslag van zo'n functie niet verwonderlijk is. 
Ook de NVR heeft zich intensief beziggehouden met Tweede-Kamerverkiezingen en kabi
netsformatie en bracht de vcrklaring "Belofte maakt schuld"' uit namens de aangesloten orga
nisaties (42) aan de formateurs. 
Najaar I':)':)() bezint de NVR zich op zijn doelstellingen en functioneren. Het IS-jarig bestaan 
is aanleiding op 3 november I':)':)() een lustrumcongres te organiseren dat in het teken staat 
van 5 jaar na Nairobi. De Rooie Vrouwen zijn intensief bij de voorbereiding hiervan betrok
ken en nemen de workshops over economische zelfstandigheid/atv voor hun rekening. Op 
deze wijze willen zij dit onderwerp weer bij een breed publiek aan de orde stellen. 

Vrouwen Blijven Eisen 

Deze groep volgt de ontwikkelingen in de veranderende gezondheidszorg. zoals dat begon 
met het plan Dekker. Zo is er met succes gewezen op het voor vrouwen nadelige effect van 
"eigen bijdrage"'- en "eigen risico"'-constructies. De groep draagt de mening uit dat in het 
stelsel van ziektekostenverzekering geen onderscheid naar sekse, leefvorm en inkomen mag 
worden gemaakt. Door politieke acties zijn alle grote partijen ervan doordrongen dat bij de 
samenstelling van het ba~ispakkct er geen eenzijdige afwenteling van financiële gevolgen op 
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vrouwen kan plaatsvinden. 
Ook het onderwerp "Thuiszorg" werd door Vrouwen Blijven Eisen opgepakt. Men kan thuis
zorg wel stimuleren. maar dat gaat niet wnder nieuw beleid. Goede voorwaarden zijn vereist 
voor de vrouwen "thuis" en de professioncel werkende vrouwen. Er is eind 19R9 een confe
rentie Thuiszorg gehouden. Het feit dat er voornamelijk vrouwen bij thuiszorg betrokken zijn 
kwam hier volop in de aandacht. Naar aanleiding hiervan is in 1990 door Vrouwen Blijven 
Eisen een boekje uitgegeven: 'Thuiszorg een nieuwe zorg voor vrouwen". In juni is dit aan 
de pers en de politiek gepresenteerd. 

Vrouwen voor Vrede 

Deze groep heeft in mei 1990 een studiedag gehouden over de Non Proliferatie Problematiek 
(samen met onder andere IKV. Pax Christi. Juristen voor Vrede. Nederlandse Vereniging van 
Medische Polemologie). 
Het Non Proliferatie Verdrag is een VN-verdrag. In dit akkoord verbinden landen zich om 
geen kernwapens over de wereld te verspreiden. De aanleiding voor de conferentie is de 
Vierde Toetsings Conferentie van het Non Proliferatie Verdrag in augustus 1990. Elke vijf 
jaar wordt het verdrag geëvalueerd. Groeiende verontrusting is op zijn plaats nu vele landen 
toch steeds meer geavanceerde conventionele. chemische en biologische wapens en bijbeho
rend afschiettuig bezitten. Ook de kennis hieromtrent is verspreid. De ontdekking van het 
superkanon voor Irak in mei 1990 en helaas de oorlogsdreiging nu dit verslag geschreven 
wordt (september 1990) illustreren dit punt maar al te goed. 
Helaas levert dit alles kernwapenstaten een extra argument op voor het hebben en het "up to 
date" houden van kernwapens. 
Vrouwen voor Vrede hebhen een kaartenactie tegen testen (=vernieuwen) van kernwapens 
gelanceerd. 
Jaarlijks wordt een Brede Vrouwen Conferentie georganiseerd door Vrouwen voor Vrede. 
Voor 1990 is de conferentie "Europa. een land waar vrouwen willen wonen'~" in voorberei
ding. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in Europa is het de bedoeling informa
tie en bewustwording op gang te brenge11. Bezien wordt wat de gevolgen zullen zijn voor de 
positie van vrouwen zowel in Europa als daarbuiten. 
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BIJLAGE 

Enkele uitkomsten van het onderzoek van Diana Yermeulen: 

* Na de gemeenteraadsverkiezingen 1990 is het percentage vrouwelijke raadsleden van de 
Partij van de Arbeid 29,3%. Dit is een stijging van I ,H% ten opzichte van 19H6. Het lande
lijk gemiddelde voor alle partijen ligt op 22%; een stijging ten opzichte van 19H6 van 3%. 
De Partij van de Arbeid heeft zijn voorhoedepositie moeten afstaan aan Groen Links 
(39%). 

* De verschillen tussen de gewesten voor wat betreft het aantal vrouwelijke raadsleden is 
opvallend groot. Amsterdam, Den Haag en Utrecht zitten boven de 400/c; Friesland, Flevo
land, Noord-Holland-Noord en -Zuid scoren tussen de 30 en 40%; Limburg zit onder de 
25%. 

* Ook de stijgingspercentages verschillen per gewest. Opvallend is de daling van het per
centage vrouwen in Overijssel, Noord• Holland-Zuid (zat in 1986 al op 36% ), Noord-Bra
bant-West en Limburg. 

* Het aantal vrouwelijke wethouders van de Partij van de Arbeid is gestegen van 17,5 naar 
22%. Over alle partijen is een stijging te zien van 13 naar 17%. 
Conclusie: gezien de enorme inspanningen die verricht zijn is het resultaat. een stijging 
van nog geen 2% voor wat betreft het aantal vrouwelijke raadsleden, teleurstellend. In dit 
tempo halen we de gelijke vertegenwoordiging in 1994 niet. Het bijstellen van de streefcij
fers heeft onze voorkeur zeker niet; dit betekent dus een verhoogde inspanning. 

Uit een niet representatief onderzoek onder afdelingen zijn de volgende voorzichtige conclu
sies te trekken. 
* Het verlies in het aantal raadszetels is vaker ten koste van mannen dan van vrouwen 

gegaan; dit betekent dat vrouwen hoog op kandidatenlijsten waren geplaatst. 
* Meer dan de helft van de afdelingen hebben iets extra's gedaan voor wat betreft werving 

van vrouwelijke kandidaten. 
* In tweederde van de afdelingen heeft artikel 12 een rol gespeeld (I 0% van de ondervraag

de afdelingen ging expliciet uit van de 50%-norm). 
* In de meeste afdelingsbesturen is positieve actie onderwerp van bespreking geweest, in 

afdelingen zelden. 
* In geen enkele afdeling is een concreet stappenplan gemaakt. 

Op grond van bovenstaande zou de conclusie getrokken kunnen worden dat positieve actie 
nog veel meer iets moet worden van afdelingen. 
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JONGE SOCIALISTEN 

ALGEMEEN 

In de Nederlandse politiek heeft de periode van september 1988 tot oktober 1990 in het 
teken gcstaan van het verlaten van het CDA/VVD-beleid. Eerst kwamen er steeds meer aan
wijzingen dat het CDA en de VVD op elkaar uitgekeken raakten. daarna bracht de VVD het 
kabinet daadwerkelijk ten val, vervolgens werd het CDA/PvdA-kabinet geformeerd en ten 
slotte werden de eerste aanzetten tot een ander beleid merkbaar. Helaas komt het andere 
karakter van het beleid, onder druk van het CDA. nog maar ten dele uit de verf. Op sommige 
punten worden besluiten van het vorige kabinet nu pas merkbaar en worden deze daardoor 
ook de PvdA aangerekend. Denk aan de Oort-operatie. Aan de andere kant blijkt met het 
nieuwe kabinet toch ook nog beleid van de grond te komen waar kwalijke aspecten aan kle
ven. Het beleid valt in het bijzonder tegen met betrekking tot de positie van jongeren. De 
koppeling tussen lonen en uitkeringen mag hersteld zijn, de inkomenspositie van werkende, 
werkloze en studerende jongeren wordt er slechts op bepaalde punten beter op en op de 
meeste toch weer iets slechter. 

De Jonge Socialisten hebben zich in deze periode zowel binnen als buiten de partij ervoor 
ingezet dat de politieke discussie op het juiste spoor bleef. De JS werd hiertoe ook beter in 
staat gesteld dan in het verleden doordat niet langer interne bestuurlijke twisten het beleid 
bemoeilijkten. De Jonge Socialisten hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de ver
kiezingscampagnes. De JS heeft zich gemengd in de discussies rond de verkiezingsprogram
ma's. 

De JS heeft zich ook zelfstandig beziggehouden met acties en inhoudelijke discussies. Daar
naast zijn met andere (politieke) jongerenorganisaties initiatieven genomen tot gezamenlijke 
stellingname. 

VERKIEZINGEN 

De JS heeft zich in 1989 inhoudelijk beziggehouden met de totstandkoming van het verkie
zingsprogramma voor de Europese verkiezingen. Dit had alles te maken met een veranderde 
attitude ten aanzien van de EG. Dank zij verdediging door de JS kwam onder andere een 
passage in dat verkiezingsprogramma te staan. waarin 5 % vermindering defensiebudgetten 
werd aangekondigd ten gunste van ontwikkelingssamenwerking. 
Toen enkele maanden later het kabinet-Lubbers/De Korte was gevallen, heeft de JS zich ook 
intensief beziggehouden met het Tweede-Kamerverkiezingsprogramma. De JS heeft hierbij 
bereikt dat enkele duidelijke uitspraken werden gedaan over de wenselijke ontwikkeling van 
het studiefinancieringsstelsel. Het stelsel moest ouder-onafhankelijk worden en de OV-jaar
kaart moest slechts op basis van vrijwilligheid worden verstrekt. De voorgenomen kortingen 
op de uitkeringen voor werkloze jongeren werden in het programma afgewezen. Opmerke
lijk was echter dat ditmaal niet meer in het programma werd opgenomen dat het minimum
jeugdloonstelsel moest worden afgeschaft. Evenmin heeft de JS succes gehad bij de verdedi
ging van het standpunt dat Nederland uit de NAVO moest terugtreden. 
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De JS heeft niettemin bij de verkiezingscampagne een belangrijke rol gespeeld. Het hoogte
punt werd het Festival van de Juiste Keuze. dat op 3 september I 989 in Haarlem werd geor
ganiseerd. 
Helaas zijn belangrijke punten die de JS in het verkiezingsprogramma had weten te krijgen 
later weer verdwenen in het Regeerakkoord. De onvrijwillige OY-kaart werd toch ingevoerd 
en het wetsvoorstel tot korting op de jeugdwerkloosheidsuitkeringen werd toch ingediend. 
Voor de JS des te meer reden om de PvdA als regeringspartij nog kritischer te volgen en te 
becommentariëren dan we al gewend waren. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen was het ondoenlijk om op alle gemeenteraadsprogram
ma's in te spelen. Wel heeft de landelijke JS de afdelingen een handreiking aangeboden van 
amendementen bij het raamprogramma dat het Centrum voor Lokaal Bestuur heeft geschre
ven voor de gemeenteraadsverkiezingen. De pogingen om jongeren op verkiesbare plaatsen 
te krijgen hebben slechts weinig succes gehad. Toch heeft de JS op afdelingsniveau vaak 
hard meegewerkt aan de raadscampagnes. 

WERK EN INKOMEN 

De JS heeft het probleemgebied werk en inkomen vooral aandacht geschonken binnen het 
Jongerenplatform. Dit is een samenwerkingsverband van de politieke en vakbondsjongeren
organisaties dat zich richt op politieke pressie. Het Jongerenplatform heeft een gemeen
schappelijke verklaring uitgebracht waarin de standpunten werden verwoord over een beter 
jongerenbeleid. Alle aangesloten organisaties konden bij voorbeeld het standpunt onder
schrijven dat het aparte jeugdloonstelsel en -uitkeringsstelsel moest worden afgeschaft. 

INTERNATIONAAL WERK 

De Jonge Socialisten hebben ook deze periode een aantal uitwisselingen georganiseerd met 
buitenlandse verwante organisaties. Het doel bij dergelijke uitwisselingen is kennismaking 
met elkaars ideeën. Een delegatie uit Joego-Slavië heeft in 1989 een bezoek gebracht aan 
Nederland. Deze delegatie is in aanraking gebracht met actuele politieke problemen van 
Nederland, zoals de milieuproblematiek. In 1989 zijn tevens bezoeken gebracht aan Honga
rije en de Sovjet-Unie. In beide landen is kennis genomen van de democratiseringstenden
sen. Deze noodzaakten de JS ook tot het formuleren van nieuwe criteria voor het onderhou
den van contacten in Oost-Europa. Terwijl er vroeger slechts één jongerenorganisatie was, 
ontstaan er steeds meer nieuwe organisaties. Inmiddels heeft een Sovjetdelegatie weer een 
tegenbezoek gebracht. Op dit moment worden nog contacten gelegd met de Italiaanse "com
munistische" jongerenorganisatie. 

De JS is aangesloten bij de International Union of Socialist Youth (de IUSY). Deze organisa
tie organiseert onder andere internationale seminars. De JS heeft twee IUSY-seminars bijge
woond over milieubeleid. Op de vergadering van de Executive van de IUSY van 1989 in 
Zweden heeft de JS een IUSY-variant op EG-niveau bepleit. Op een IUSY-bijeenkomst in 
1990 in Barcelona heeft de JS zich sterk geprofileerd op het punt van vrouwenemancipatie. 
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SOLIDARITEITSPROJECT 

De JS heeft ook deze periode weer gekozen voor een solidariteitsproject. Zo'n solidariteits
project heeft twee doelstellingen: politieke vorming over ontwikkelingsproblematiek voor de 
JS-leden en een geldinzameling voor een kleinschalig ontwikkelingsproject. Ditmaal heeft 
de JS gekozen voor een project gericht op boerenorganisaties in Bangla-Desh. Deze organi
saties verzetten zich tegen de uitbuiting die met steun van de Bengaalse regering plaatsvindt. 
Het is de bedoeling met de geldinzameling de uitgave van een krant voor de boeren mogelijk 
te maken. 

CONGRESSEN 

De JS heeft in deze verslagperiode vier congressen gehouden. Twee congressen stonden in 
het teken van de Europese eenwording. Op het Europacongres van april 1989 heeft de JS 
haar oude standpunt over de Europese eenwording verlaten. In het verleden heeft de JS zich 
tegen de Europese verkiezingen uitgesproken, omdat de Europese gedachte in hoofdzaak 
gebaseerd is op kapitalistische overwegingen, omdat de EG niet democratisch bestuurd 
wordt en omdat het Europese Parlement nauwelijks macht heeft. De JS heeft haar standpunt 
herzien, niet omdat deze constateringen onjuist zouden zijn, maar omdat de Europese een
wording inmiddels zo ver is gevorderd dat afzijdig blijven alleen maar resulteert in een 
slechter resultaat. 

De JS heeft een groot congres gewijd aan het milieubeleid. Het milieucongres heeft een aan
tal interessante congresuitspraken opgeleverd. Milieu is verklaard tot eerste prioriteit van het 
beleid. De formulering uit het beginselprogramma dat het openbaar vervoer gratis moet wor
den is nogmaals bevestigd. En een reductie van de veestapel is bepleit tot een niveau dat het 
milieu aan kan. 
In 1990 is nog een Oost-Europacongres gehouden. Op dit congres werd de opheffing van 
beide grote machtsblokken bepleit en werd vastgesteld dat onze opvatting van socialisme 
niet gelijk kan worden gesteld aan de oude staatssystemen in Oost-Europa. 

MSO 

De JS is vertegenwoordigd in M50. M50 is een samenwerkingsverband van politieke jonge
renorganisaties dat zich erop richt politieke belangstelling te wekken bij jongeren. Een van 
haar activiteiten is het uitbrengen van het blad CHOICE. Dit blad is speciaal gericht op mid
delbare scholieren. De JS heeft een uitgave verzorgd over participatie en inspraak op school. 
M50 organiseert daarnaast voor scholen kennismakingsweken met de Haagse politiek (Weg
wijs op het Binnenhof). Een variant is ontwikkeld die zich richt op de gemeentepolitiek. Aan 
beide zaken heeft de JS haar volle medewerking verleend. 

SCHOLING, VORMING EN AFDELINGSWERK 

De JS heeft zich in de vorige verslagperiode gemengd in de vernieuwingsdiscussie, die in de 
PvdA speelde. De discussie heeft bij de PvdA onder andere geresulteerd in het rapport 
Bewogen Beweging. Bij de JS leverde de discussie een doorwrochte reactie op: het stuk 
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Volop in beweging. In het verlengde van deze uiteenzetting is de JS gekomen tot de zoge
noemde nieuwe werkwijze. Achtergrond van deze ontwikkeling is de constatering dat de JS 
en de PvdA er steeds niet in slagen om een machtig netwerk te ontwikkelen zoals de chris
ten-democraten dat in stand houden. Dit heeft veel te maken met de kunstmatige scheiding 
die veelal wordt aangebracht tussen activiteiten binnen en buiten de partij. 
Van mensen wordt teveel verwacht dat ze zich verdiepen in alle organisatorische en huishou
delijke discussies, terwijl ze toch in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in politiek-inhoude
lijke discussies. Bij de Jonge Socialisten speelt hiernaast het probleem dat jongeren door een 
steeds grotere studie- en werkdruk steeds minder tijd hebben om zich sterk met alle mogelij
ke organisatorische zaken bezig te houden. Via onderzoek is bekend dat ongeveer 30% van 
alle jongeren politiek geïnteresseerd is en we kunnen er globaal van uitgaan dat ongeveer een 
derde deel daarvan in de richting van de PvdA denkt. De gedachte van de nieuwe werkwijze 
is nu, dat de JS zich in de eerste plaats moet richten op deze jongeren met politieke belang
stelling die in de richting van de PvdA denken. Het betreft zo'n 150.000 jongeren. Dat is 
maar een deel van alle jongeren, maar als de JS deze groep zou bereiken zou dat niettemin 
een fantastische groei betekenen. 
Jongeren hebben vaak belangstelling voor specifieke politieke onderwerpen. De belangstel
ling is lang niet altijd verbreed tot alle aspecten van de alledaagse politiek. Dit kan men 
betreuren, maar men kan er in de werving ook rekening mee houden. De JS probeert een veel 
grotere groep te bereiken door een gedifferentieerd aanbod te verzorgen van thema-activitei
ten die gericht zijn op specifieke politieke onderwerpen. Hierbij wordt gekeken naar onder
werpen die bij jongeren in de politieke belangstelling staan. Op zich betekent dit dat een 
beperkte groep JS-kader een zwaardere taak krijgt: zij zal een wisselende maar in totaal gro
tere groep moeten gaan bedienen. 

Deze nieuwe werkwijze heeft gevolgen voor de wijze waarop scholings- en vormingsactivi
teiten worden opgezet. Ze heeft ook gevolgen voor het afdelingswerk. De aandacht richt zich 
niet meer in de eerste plaats op het doorscholen ten einde kader in staat te stellen zichzelf 
steeds verder te ontwikkelen. Het kader wordt in plaats daarvan werk uit handen genomen 
door hen scholingsmateriaal op een toegankelijk maar inhoudelijk goed niveau aan te bieden. 
In de afdelingen en in de landelijke organisatie kunnen met behulp hiervan activiteiten wor
den opgezet die mensen met uiteenlopende interesses aanspreken. 
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CONGRESSEN 

24 EN 25 FEBRUARI 1989 

Op 24 en 25 februari 1989 vond in Amsterdam het tweeëntwintigste congres van de partij 
plaats. Op dit congres kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
- Benoeming stembureau, gevormd door de afdelingen Delft, Heerlen, Hengelo (0) en 

Opsterland, onder voorzitterschap van pg. B. Odinga 
- Benoeming redactiecommissie, gevormd door pg. A. Grewel namens het congrespresidi

um, pg. J. de Lau namens de congresafgevaardigden en pg. J.M. Wiersma namens het par
tijbestuur 

- Toespraak Sicco Mansholt 
Verantwoording beleid partijbestuur en Jonge Socialisten over de periode I oktober 1986 
tot en met 23 februari 1989 

- Verkiezing leden partijbestuur en congrespresidium *) 

- Verantwoording beleid Eerste- en Tweede-Kamerfractie over de periode I oktober 1986 
tot en met 23 februari 1989, alsmede van de Europese fractie over de periode I oktober 
1987 tot en met 23 februari 1989 

- Vaststelling verkiezingsprogramma Europa 1989/1994 
- Toespraak partijvoorzitter Marjanne Sint 
- Begroeting buitenlandse gasten 
- Diverse voorstellen (statutenwijzigingen artikel 42 en 43) 

Actuele politiek**) 
- Afscheid vertrekkende leden partijbestuur en congre,presidium 
- Slottoespraak voorzitter Tweede-Kamerfractie Wtm Kok 

*)Uitslag verkiezingen 

I. Partijbestuur 

a. Functionarissen 
Bij enkeivoudige kandidaatstelling werden de volgende functionarissen gekozen: 
voorzitter: M. Sint 
eerste vice-voorzitter: 
tweede vice-voorzitter: 
penningmeester: 
internationaal secre-
taris: 
bestuurslid belast met 
het werk met vrouwe-

J.P. Pronk 
A.M.C. Goedmakers 
W.A. Vermeend 

J .M. Wiersma 

lijke leden: I. van Dijk 
Bij de verkiezing van secretaris vond (elektronische) stemming plaats tussen A. Beek, B.J. 
v.d. Boomen, W. Paes en P. Rombouts. 
De uitslag daarvan was: 
A. Beek: 40,5% 
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B.J. v.d. Boomen: 
W. Paes: 
P. Rombouts: 

26.9 Ck 
0.5 Cfr 

32,1 C/c 

Herstemming vond plaats tussen A. Beek en P. Rombouts. 
A. Beek: 52.8 % 
P. Rombouts: 47.2 "k 
Gekozen: A. Beek 

b. Overige leden partijbestuur 
Gekozen: 
H. d'Aneona 8942 
J. van Nieuwenhoven 8463 
J.I. Chandoe 8114 
T. Netelenbos 8091 
J.H. v.d. Ylist 7828 
P. Rombouts 7213 
H. Kurvers 7204 
W. Plemper 6786 
W. Bohle 6682 
C. Posthuma-de Bruin 6653 
W. v.d. Zandschulp 6507 
J. v.d. Berg 6227 
P. Zelissen 5937 
L. Schoots 5471 
W. Peeters 5273 
S. Arda 5208 
0. Yenloo 5024 

c.Plaatsvervangende leden partijbestuur 
A. Melker! 5447 (achtste lid Staten-Generaal) 
T. Witteveen-Hcvinga 4910 
M.C. Meijvogel 4420 
G. Tromp 4345 
I. Visser-Drost 4276 
C.A. Yerspuy 4005 
R. van Gijzel 3825 
N. Kukler 3560 
P. van Kuilenburg 
T. Besselink 

2. Congrespresidium 

a. Leden 
Gekozen: 
A. Grewel 
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G.J. Heijoe den Bak 
R. Zunderdorp 
W. Ruygrok 
G.H. Faber 
E. Jongejan 
H. Ouwerkerk 

b. Plaatsvervangende leden 
D. Mulock Houwer 
E. Agsteribbe 
P. van Kuilenburg 
L. Vleggeert 
A. de Jong 
C.H. van Woerkom 
P. Hol 

**) Aangenomen moties 

BERUFSVERBOTE 

7713 
7171 
6921 
6X49 
5317 
5297 

5032 
395X 
2474 
1656 
1493 
1356 
IOX5 

Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 24 en 25 februari 1989 te 
Amsterdam, 
- overweegt dat: 

* in West-Duitsland nog steeds mensen uit overheidsdienst worden ontslagen op grond 
van de bepaling in de ambtenarenwetgeving, die zegt, dat een ambtenaar te allen tijde 
de garantie moet bieden trouw te zijn aan de staat; 

* deze bepaling nog steeds wordt uitgelegd als een verkapt verbod voor ambtenaren zich 
in of buiten diensttijd actief op te stellen in buiten het midden opererende politieke 
partijen, in vakbonden, in vredesbewegingen of in andere maatschappelijke organisa
ties die zich niet conformeren aan door overheid gewenst gedrag; 

* de Westduitse Hondsoverheid hierin nog steeds het slechte voorbeeld geeft door - vaak 
na jarenlange gerechtelijke procedures - ambtenaren te ontslaan, een voorbeeld dat 
trouw gevolgd wordt door de deelstaten die door CDU of CSU geregeerd worden: 

* de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/ILO) na uitvoerig onderzoek in februari 
19X7 tot de conclusie is gekomen, dat de Westduitse overheid handelt in strijd met de 
ook door West-Duitsland ondertekende conventie nummer 111 (over discriminatie op 
de arbeidsplek); 

* sinds deze uitspraak van de ILO de Westduitse overheid haar beleid in deze niet heeft 
gewijzigd, ook niet nadat de ILO de regering ten tweede male daartoe had uitgeno
digd, laat staan over is gegaan tot rehabilitatie van de door haar gemaakte slachtoffers: 

* een van deze slachtoffers, de gewezen postbode Herhert Bastian uit Marburg (in 19X7 
via het Bundesverwaltungsgericht in West-Berlijn ontslagen op grond van zijn 
gemeenteraadslidmaatschap voor de communistische partij), onlangs de moeilijk te 
nemen stap heeft gezet gebruik te maken van het wettelijk recht gratie te verzoeken bij 
de Bondspresident; 

* andere na Herhert Bastian op grond van politieke c.q. maatschappelijke overtuiging 
ontslagen ambtenaren verdere procedures bij het Bundesverfassungsgericht opschorten 
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vanwege de precedentwerking van een eventueel gunstige beslissing van de Bondspre
sident; 

- dringt er bij het partijbestuur op aan het gratieverzoek van Herhert Bastian schriftelijk bij 
de Bondspresident te ondersteunen. alsmede aan te dringen op rehabilitatie van de andere 
slachtoffers, een en ander op grond van de conclusies van voornoemd ILO-onderzoek; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

JEUGDWERKGARANTIEPLAN 
Het congres van de Partij van de Arbeid. in vergadering bijeen op 24 en 25 februari 1989 te 
Amsterdam, 
- heeft kennis genomen van het voornemen van het kabinet in de eerste helft van 1989 aan 

de Tweede Kamer een wettelijke regeling voor het JeugdWerkGarantieplan (JWG) voor te 
leggen; 

- heeft voorts kennis genomen van de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid opgestelde hoofdlijnen volgens welke die wettelijke regeling vorm gegeven zal wor
den; 

- is van oordeel dat de voorgenomen wettelijke regeling een veel te centralistisch en bureau
cratisch karakter dreigt te krijgen, dat de voorgenomen verplichting tot deelname van jon
geren aan werkervaringsprojecten (de zgn. sluitende aanpak) onaanvaardhaar is, dat de 
doelgroep niet beperkt moet blijven tot jongeren t/m 20 jaar en dat. onder voorwaarden, 
ook in de marktsector werkervaringsplaatsen gecreëerd moeten kunnen worden; 

- stelt vast dat de voorloper van het JWG. de zgn. Tijdelijke Voorziening Gemeentelijke 
Werkgelegenheidsprojecten voor Jongeren (TV-GWJ) de gemeenten een eenvoudig en 
naar verhouding et1'ectief instrument verschaft om jongeren via werkervaringsprojectcn op 
weg te helpen naar een hetaaide haan; 

- is van mening, dat ten behoeve van een eventuele wettelijke regeling voortgebouwd moet 
worden op deze Tijdelijke Voorziening, met als uitgang~punten: 
* eenvoudige regelgeving; 
* deelname op vrijwillige basis; 
* een rechtspositieregeling, waarbij het minimumloon wordt betaald en het aantal te 

werken uren afhankelijk is van het functieloon; 
* verhogen van de bijdrage aan de gemeenten; 
* betrekken van de marktsector. met name op stedelijk niveau onder de randvoorwaar

den van controle op verdringing en doorstroming; 
- verzoekt de Tweede-Kamerfractie al het mogelijk te doen de door het kabinet beoogde 

wettelijke regeling voor het JeugdWerkGarantieplan te voorkomen en te bevorderen dat in 
plaats daarvan de zgn. Tijdelijke Voorziening na aanpassing volgens de hoven genoemde 
uitgangspunten wordt voortgezet. 

EEN ONVOORWAARDELIJKE KEUZE VOOR HET MILIEU 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vcrgadering bijeen op 24 en 25 februari 1989 te 
Amsterdam 
- heeft kennis genomen van onder andere: 
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* de nota "Zorgen voor morgen" van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
hygiëne (december 1988); 

* de verklaring van het partijbestuur "Om de kwaliteit van de toekomst" (januari 1989); 



- is van mening dat: 
* het behoud van een !eetbare wereld een onvoorwaardelijke keuze voor het milieu door 

middel van een inrichting van de economie op basis van duurzaamheid noodzakelijk 
maakt; 

* deze onvoorwaardelijke keuze volledig moet worden geïntegreerd binnen een aanspre
kende en toekomstgerichte sociaal-democratische visie op de samenleving; 

* alle krachten binnen de partij dienen te worden gemobiliseerd om de noodzaak van 
een ingrijpend milieubeleid naar buiten toe uit te dragen, opdat het reeds aanwezige 
draagvlak in de samenleving voor een dergelijk beleid wordt verbreed en versterkt; 

draagt het partijbestuur op: 
* milieu tot een centraal thema te maken in de campagne voor het Europese Parlement 

en ook in de daarna te voeren campagnes op basis van de ideeën die er reeds binnen de 
partij zijn over de thema's milieu en duurzaamheid; 

* in het voor de zomer op te stellen verkiezingsprogramma een geïntegreerde sociaal
economische en ecologische visie te presenteren; 

* het initiatief te nemen tot het instellen van een bijzondere commissie binnen de Euro
pese Federatie, die de in het Europese Manifest gegeven aanzetten tot een geïntegreer
de sociaal-economische en ecologische visie een nadere uitwerking moet geven; 

* de resultaten van deze commissie in de partij ter discussie te stellen: 
- verzoekt de fractie van de partij in het Europese Parlement, de Staten-Generaal, de Provin

ciale Staten en de gemeenteraden de ecologische randvoorwaarden zoveel mogelijk te 
betrekken bij hun optreden op alle relevante beleidsterreinen; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

NAMIBIE 
Het congres van de Partij van de Arbeid. in vergadering bijeen op 24 en 25 februari 19!\9 te 
Amsterdam ter vaststelling van het Europese verkiezingsprogramma, 
- overweegt dat: 

* Namibië tientallen jaren door Zuid-Afrika is bezet en de Namibische bevolking uitge
buit en onderdrukt is door het Zuidafrikaanse apartheidsregime; 

* de PvdA in het verleden altijd de Namibische bevrijdingsbeweging SWAPO politiek 
gesteund heeft in haar strijd voor een onafhankelijk Namibië; 

* de PvdA er al jaren op aandringt dat de humanitaire en politieke steun van de Neder
landse regering aan SWAPO verhoogd moet worden; 

constateert dat: 
* de ontwikkelingen rondom de onafhankelijkheid van Namibië het laatste half jaar in 

een stroomversnelling zijn geraakt en dat per 1 april a.s. een begin gemaakt moet wor
den aan de terugtrekking van de Zuidafrikaanse troepen uit Namibië; 

* per 1 april de controle over het onafhankelijkheidsproces van Namibië wordt uitge
voerd door een 4750 man tellend VN-leger. Nederland levert voor deze UNTAG-force 
33 man militaire politie; 

* op 1 november a.s. verkiezingen georganiseerd worden in Namibië, onder verantwoor
delijkheid van de Verenigde Naties; 

* Zuid-Afrika nu al bezig is om SWAPO en de andere democratische organisaties in 
Namibië, zoals de vakbonden en scholieren- en studentenorganisaties, in een kwaad 
daglicht te stellen door middel van desinformatie-campagne: 
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* het hele Namibische ambtelijke apparaat bemenst wordt door ofwel Zuidafrikanen 
danwel mensen die sympatiek staan tegenover het apartheidssysteem in Zuid-Afrika. 
Zuid-Afrika zal alles doen om te voorkomen dat de progressieve krachten de verkie
zingen winnen in Namibië; 

- is van mening dat: 
* de PvdA in de Tweede Kamer moet aandringen op het sturen van politieke waarne

mers voor de overgangsperiode. Indien de Nederlandse regering hiertoe niet bereid is 
zal de PvdA, eventueel in SI-verband het initiatief nemen tot het sturen van waarne
mers; 

* de PvdA zal aansluiten bij de solidariteitscampagne die gevoerd gaat worden in 
Nederland ten behoeve van de progressieve organisaties in Namibië tijdens de over
gangsfase. De PvdA zal deze campagne maximaal ondersteunen. Daarbij denken wij 
aan oproepen voor politieke en materiële steun naar de leden, afdelingen en gewesten, 
publikaties in PvdA-bladen, aandacht in de partijzendtijd, etc.; 

* de PvdA zal in het Europese Parlement pleiten voor steun aan een onafhankelijk 
Namibië. In de Tweede Kamer zal de PvdA ervoor pleiten dat Namibië wordt opgeno
men in het nieuwe Zuidelijk Afrika-programma van de Nederlandse regering; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

SCHADELIJKHEID RADIOACTIEVE STOFFEN 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 24 en 25 februari 1989. 
- constateert dat in het recente rapport "Gezondheidsschade Mens" d.d. 22 december 1988 

van het Radiobiologisch Instituut TNO aan de minister van VROM wordt geconcludeerd 
dat de toelaatbare hoeveelheid radioactieve straling tot een vierde van de tot nu toe aan
vaardbaar geachte norm moet worden teruggebracht; 

- constateert dat de minister daarentegen zojuist de norm voor het nog toelaatbare gehalte 
radioactiviteit in het voedsel drievoudig heeft versoepeld onder druk van andere Europese 
landen; dat derhalve recent twaalf maal de maximaal toelaatbare dosis straling tot norm is 
verklaard; 

- constateert voorts dat een aanwijzing inzake de wenselijkheid van het verscherpen van de 
norm, met name in het voedsel, maar ook op de werkplek of in de omgeving van reeds 
bestaande kerncentrales, in het program Het Europa van de PvdA, aan de orde op dit con
gres, ontbreekt; 

- spreekt uit dat het dringend noodzakelijk is dat het aanscherpen van de desbetreffende nor
men dringend wordt bepleit, ook op Europees niveau; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

ROEMENIE 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 24 en 25 februari 1989 te 
Amsterdam, 
- heeft kennis genomen van de systematische aantasting van de mensenrechten in Roemenië 

en het daarbij behorende cultuurgoed; 
- spreekt hierover zijn ernstige verontrusting en verontwaardiging uit; 
- en roept het partijbestuur op al het mogelijke te doen om, mede in internationaal verband, 

alles in het werk te stellen om aan deze systematische schending van de mensenrechten 
een einde te maken. 
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STELSEL VAN STUDIEFINANCIERING 
Het congres van de Partij van de Arbeid. in vergadering bijeen op 24 en 25 februari 19X9 te 
Amsterdam, 
- constateert dat: 

* 

* 

* 

* 

de huidige minister van Onderwijs en Wetenschappen er al jaren niet in slaagt een ade
quaat en rechtvaardig stelsel van studiefinanciering op te zetten; 
de voorgestelde bezuinigingen op het stelsel een onaanvaardbaar hoge drempel tot 
deelname aan onderwijs voor grote groepen studenten oplevert; 
de banken geen akkoord met de minister bereikten over privatisering van de studiele
ningen; 
suggesties gedaan zijn om de basisbeurs met tl. 150,- te verlagen (zie Volkskrant van 
24-2-l9X9); 

overweegt dat een goed, rechtvaardig en eenvoudig studiefinancieringsstelsel een voor
waarde is voor de algemene toegankelijkheid van het onderwijs; 

- spreekt uit dat: 
* de PvdA-Tweede-Kamerfractie na overleg met de studentenvakbonden en de jonge

renorganisaties, komt met een voorstel voor een goed, rechtvaardig en eenvoudig stel
sel; 

* de PvdA verder alles in het werk zal stellen om de aantasting van de inkomenspositie 
van studenten tegen te houden. 

VERMIJDEN ONNODIG MOEILIJK WOORDGEBRUIK 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 24 en 25 februari l9X9 te 
Amsterdam. 
- Toegankelijkheid is een eerste vereiste voor het actief zijn/worden in een vereniging of 

partij. Dit houdt in dat de contacten naar de basis in helder en ongecompliceerd Neder
lands moeten worden gevoerd. Naar onze mening slaagt de PvdA daar niet in. In het 
"Europa van nu" is er duidelijk geen rekening gehouden met deze basis! In dit stuk hebben 
wij de volgende woorden genoteerd: 
geïnstitutionaliseerde; bilateraal; multilateraal; supranationaal; mondiaal; katalysator; pre
cedent; conversie; protectionisme; inconsistent; variabilisatie; Lomé-landen; additionele; 
EVA-landen; proliferatie; communautaire; intraveneuze; preferentieel; UNCTAD; Atlanti
sche relatie; initiërende; doctrines; areaal; mariene; GATT-regels; leniging; colom; qq-lid. 

- Was/Is dit nu werkelijk nodig? Het had ook anders gekund. Natuurlijk. dit stuk is geschre
ven voor een "select publiek", schrijnender was het "discussiestuk" voor de "basis", 
Schuivende Panelen. Maar daarover is al genoeg gezegd en geschreven. Politiek moet 
gezuiverd worden van deze taal. Hou het in het Nederlands kort en helder. Doe je dat niet 
dan verlies je daarmee potentiële leden. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn! 

- Wij verzoeken het congres om: 
* de redactiecommissie de opdracht te geven om de op- en aanmerkingen gemaakt op dit 

congres in het "Europa van nu" te verwerken zonder het onnodig gebruik van "moei
lijke", niet alledaagse woorden; 

* in het vervolg de informatie-uitwisseling naar de basis en naar contacten buiten de par
tij in helder en gebruikelijk Nederlands te verspreiden; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 
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6 EN 7 JULI 1989 

In verband met de vervroegde Tweede-Kamerverkiezingen op 6 september 19!19 werd op 6 
en 7 juli 1989 te Den Haag een extra congres gehouden ter vaststelling van het verkiezings
programma en het aanwijzen van de landelijke lijsttrekker. 
De volgende zaken kwamen aan de orde: 

Benoeming stembureau, gevormd door de afdelingen Lelystad, Velsen en Breda. onder 
voorzitterschap van pgn. J. Coerse 
Vaststelling verkiezingsprogramma "Kiezen voor kwaliteit" 
Toespraak partijvoorzitter Marjannc Sint 

- Actuele politiek *) 

Aanwijzen landelijke lijsttrekker, te weten Wim Kok 
Slottoespraak landelijke lijsttrekker 

*) Aangenomen moties 

CHINA 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 6 en 7 juli 1989 te Den 
Haag 

heeft met afschuw en verontwaardiging kennis genomen van de brute onderdrukking van 
het protest van het Chinese volk, dat vraagt om meer vrijheid en democratie en zich keert 
tegen machtsmisbruik; 
verklaart zich solidair met de democratische beweging in China; 
verwerpt het optreden van de huidige Chinese autoriteiten; 
is van mening, dat normale betrekkingen met China pas hersteld kunnen worden nadat een 
eind is gekomen aan de vervolging van de deelnemers aan het protest; 
vraagt aan het partijbestuur en de parlementaire fracties met kracht te blijven opkomen 
voor de democratische beweging in China en mee te werken aan het via vcrdergaande 
maatregelen tot stand brengen van maximale internationale druk op het Chinese regime, 
ten einde bij te dragen aan herstel van het democratiseringsproces; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

FRIESE TAAL 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 6 en 7 juli 19!19 te Den 
Haag 

heeft kennis genomen van de bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de provincie Fries
land van 4 juli j.l. inzake de Friese taal; 

- overweegt dat: 
* dit akkoord vele onduidelijkheden bevat en nadere invulling behoeft; 
* de Partij van de Arbeid zich in "De toekomst is van iedereen" uitsprak voor gelijk

waardigheid en gelijkberechtiging van het Fries; 
- spreekt uit dat, gegeven het feit dat het Fries door de rijksoverheid als tweede rijkstaal is 

erkend, de gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging van beide rijkstalen (Nederlands en 
Fries) in Friesland gerealiseerd moeten worden: 
verzoekt de Tweede-Kamerfractie de daartoe benodigde stappen te ondernemen. 
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MILIEUVERONTREINIGING/HONDERD OVER GROEN 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 6 en 7 juli 1989 te Den 
Haag 

overweegt dat 
* de milieuverontreinigingen bij voortduring ernstiger zijn dan aanvankelijk werd aan

genomen: 
* dit deze week nog weer eens duidelijk werd door de perspublikatiesin onder andere de 

NRC van 6 juli 1989, waarin sprake is van een aantal bodemverontreinigingen van 
meer dan 100.000 te saneren gevallen. terwijl bij de aanpak van de bodemverontreini
ging is uitgegaan van 10.348 te saneren gevallen: 

* in "Honderd over Groen" voor de sanering van deze gevallen beduidend meer midde
len zijn gereserveerd dan in het NMP: 

* ook dit voorbeeld aantoont dat "Honderd over Groen" permanent geactualiseerd zal 
moeten worden: 

- verzoekt de Tweede-Kamerfractie daarom "Honderd over Groen" permanent te actualise
ren en hierover de partij te informeren. 

HERZIENING WETBOEK VAN STRAFRECHT 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 6 en 7 juli 1989 te Den 
Haag 
- constateert dat: 

* 
* 
* 

ons huidige stelsel van strafrecht ter discussie staat: 
veel gedeelten sterk verouderd en aan herziening toe zijn: 
de PvdA ter zake een eigen visie aan het ontwikkelen is: 

- overweegt dat: 
* het huidige Wetboek van strafrecht grotendeels tot stand gekomen is in een maatschap

pelijke context die niet meer met die van nu te vergelijken is: 
* het huidige Wetboek van strafrecht niet meer naadloos past in de verzorgingsstaat, 

zoals die mede dank zij de inzet van sociaal-democraten tot stand is gekomen: 
* het huidige Wetboek van strafvordering herijkt dient te worden, waarbij waarborgen 

voor de verdachte zo min mogelijk aangetast dienen te worden; 
* het huidige penitentiaire recht verbeterd en nader ingevuld dient te worden: 
* nieuwe ontwikkelingen door de PvdA nauwgezet gevolgd dienen te worden: 
* een eigen sociaal-democratische visie op ons huidige strafstelsel dringend geboden is: 

- verzoekt het partijbestuur - na advies te hebben verkregen ven partijwerkgroepen in 
samenwerking met WBS en Centrum voor Lokaal Bestuur - te rapporteren aan de partij 
over de onderdelen van het strafrecht die aan herziening toe zijn. 

6 NOVEMBER 1989 

Op 6 november 1989 kwam het congres in Amersfoort bijeen om een beslissend oordeel uit 
te spreken over het partijbestuursvoorstel inzake het totaalresultaat van de kabinetsformatie. 
Daarbij kwamen voorts aan de orde: 
- Benoeming stembureau, gevormd door de afdelingen Groningen, Haarlem en Leiden 
- Toespraak partijvoorzitter Marjanne Sint 
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- Bespreking en vaststelling voorstel partijbestuur *) 

- Diverse moties **) 

Introductie ministers en staatssecretarissen 
Slottoespraak kandidaat vice-minister-president Wim Kok 

*)Het voorstel van het partijbestuur luidde: 
Voorstel en verantwoording partijbestuur 
Beslissend oordeel: ja of nee 
De onderhandelingen over de kabinetsformatie zijn afgerond en dus dient het congres over
eenkomstig de taakomschrijving in artikel 39 lid 2 sub l.b van de statuten te beslissen over 
het eindresultaat van die onderhandelingen. Dit artikel luidt: "Het congres neemt een beslis
~ing over het eindresultaat van de onderhandelingen inzake een kabinetsformatie en aldus 
over het op basis van het eindresresaat wel of niet deelnemen aan de beoogde regering". Met 
andere woorden: het congres dient een "ja" of "nee'' uit te spreken over de vraag of de PvdA 
zal deelnemen aan de regering. 
Het partijbestuur is van oordeel - onder erkenning van het politieke feit, dat onderhandelin
gen tussen twee partijen resulteren in concessies van beide kanten en mede in het licht van 
de verkiezingsuitslag - dat de PvdA zich programmatisch in het regeerakkoord en in de 
samenstelling van het beoogde kabinet voldoende kan herkennen. 
Het partijbestuur stelt het congres dan ook voor "ja" te zeggen. 

Afweging en verantwoording 
Vooruitlopend op de mondelinge verantwoording en toelichting op het congres door het par
tijbestuur, worden onderstaand de overwegingen gegeven die tot dit voornel van het partijbe
stuur aan het congres hebben geleid. Daarbij komen de volgende punten aan de orde: 
I. Het formatieproces 

I. formatie-advies van de partijraad 
2. verloop van de formatie 

11. Het onderhandelingsresultaat 
I. het regeerakkoord getoetst aan de hoofdpunten van de inzet in verkiezingsprogramma 

en -campagne van de PvdA 
2. de zetelverdeling in het kabinet 

I. Het formatieproces 
I. Formatie-advies van de partijraad 
Op 9 september 1989 stelde de partijraad in zijn resolutie "Uitgangspunten kabinetsforma
tie" vast dat "de verkiezingsuitslag van 6 september jl. reden geeft tot de vorming van een 
coalitie waaraan PvdA, CDA en D66 deelnemen". Verder werd vastgesteld dat "de mogelijk
heid een dergelijk kabinet te vormen bestaat, wanneer de PvdA zich programmatisch in het 
regeerakkoord en in de samenstelling van een dergelijke coalitie voldoende kan herkennen" 
en wanneer in de coalitie-onderhandelingen voldoende rekening kan worden gehouden met 
de uitgangspunten zoals neergelegd in het verkiezingsprogramma 'Kiezen voor Kwaliteit'. 
Mede op basis van deze uitspraak heeft de PvdA de afgelopen weken intensief onderhandeld. 
2. Het verloop van de (in-)formatie 
Kortheidshalve verwijst het partijbestuur naar de brief die 23 oktober j.l. naar de besturen 
van afdelingen en gewesten werd verstuurd. Deze brief is als bijlage bij dit congresstuk 
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gevoegd. In aanvulling op deze brief kan worden gemeld dat de fractie op 26 oktober j.l. 
unaniem van oordeel was dat het eindresultaat van de programmatische besprrkingen een 
voldoende programmatische basis biedt voor de vorming van een kabinet van CDA en PvdA. 
Op 2 november 19R9 besliste de fractie dat de PvdA zich ook in de portefeuilleverdeling bin
nen het kabinet kan vinden. 

11. Het onderhandelingsresultaat 
! .. Het regeerakkoord getoetst aan de hoofdpunten van de inzet in verkiezingsprogramma en -
campagne van de PvdA. 
Algemeen 
Het regeerakkoord - bijgaand - heeft "een veelal praktisch karakter. dat voortvloeit uit de 
wederzijds gevoelde behoefte de spoedige totstandkoming van een volwaardig kabinet van 
CDA en PvdA mogelijk te maken" (aldus de inleiding van het regeerakkoord. p.4). 
Dit heeft ertoe geleid dat het nodige is opengelaten en dus gaande de zittingsperiode van het 
kabinet of vanuit het parlement geregeld kan worden. Waar afspraken in het regeerakkoord 
zijn vastgelegd, treden deze vanzelfsprekend in de plaats van ons verkiezingsprogramma 
'Kiezen voor Kwaliteit'. Voor het overige blijft 'Kiezen voor Kwaliteit' de basis van het 
politiek handelen van fractie en bewindspersonen. 
Het regeerakkoord staat in het teken van de economische en maatschappelijke vragen die 
zich in de eerstvolgende jaren zullen voordoen en die de vorming van deze coalitie in de 
ogen van zowel PvdA als CDA wenselijk hebben gemaakt. Alvorens het regeerakkoord te 
beoordelen in het licht van de hoofdpunten van ons programma en de gevoerde verkiezings
campagne, wil het partijbestuur enkele opraerkingen maken over een onderwerp dat het 
regeerakkoord als geheel raakt en dat een voor de PvdA gezichtsbepalend thema is, te weten 
de aanzetten voor sociale vernieuwing. 
Het thema sociale vernieuwing neemt een belangrijke plaats in het akkoord. "Daarbij gaat 
het", aldus het regeerakkoord. "enerzijds om een op peil houden en repareren van zwakke 
plekken in belangrijke voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg en anderzijds om het 
activeren van mensen, het doorbreken van isolement, het kansen geven zich in arbeid te ont
plooien ook aan diegenen die ook bij economisch herstel niet als vanzelf aan de slag komen. 
Sociale vernieuwing in die zin is integratiebeleid: en tegelijk is het uitdrukking van solidari
teit. Het. investeren in sociale vernieuwing versterkt het draagvlak van de samenleving als 
geheel (p.l5 ). " 
Het partijbestuur beschouwt het als een winstpunt dat het regeerakkoord de noodzaak van 
sociale vernieuwing, zoals die door de PvdA in de verkiezingscampagne uitdrukkelijk naar 
voren werd gebracht, onderschrijft. Het is de PvdA er steeds om te doen geweest, op een ver
antwoorde manier vorm te teven aan economische vooruitgang zodat deze ten goede komt 
aan de gehele samenleving. Daarbij is niet de hoogte van de economische groei als zodanig 
de belangrijkste beoordelingsmaatstaf, maar de mate waarin sprake is van een duurzame eco
nomische ontwikkeling. Hierin zijn de gevolgen voor onze leefomgeving, de mate van een 
eerlijke spreiding van kennis, inkomen en arbeid, cultuur, en de kwaliteit van de arbeid en 
vrije tijd evenzeer bepalende factoren. 
Een nieuw kabinet staat voor de taak zowel in economisch, sociaal, ruimtelijk als cultureel 
opzicht de voorwaarden te scheppen die aan alle inwoners van Nederland mogelijkheden 
bieden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. In die zin is sociale vernieuwing 
veel breder dan het terrein van de arbeidsmarkt alleen. en vraagt het om een herbezinning op 
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de onderscheiden verantwoordelijkheden binnen en buiten het regeringsbeleid. De vormge
ving van sociale vernieuwing kan immers niet alleen op regeringsniveau plaatsvinden, maar 
dient daarin uitdrukkelijk ook de andere bestuurslagen alsmede maatschappelijke organisa
ties te betrekken. Het partijbestuur heeft dan ook met instemming geconstateerd dat binnen 
de formatie afspraken zijn gemaakt over de verantwoordelijkheid van het kabinet als geheel 
voor dit vraagstuk, en dat een aparte ministeriële commissie met het oog op decentralisatie 
ten behoeve van sociale vernieuwing zal worden ingesteld. 
Daarmee is tot uitdrukking gebracht dat het beleid gericht op het opheffen van achterstanden 
van diverse groepen dwars door het sectorale beleid van de diverse departementen heen 
loopt en dus een collectieve verantwoordelijkheid van het gehele kabinet is. Het partijbestuur 
realiseert zich dat er tussen CDA en PvdA in een aantal opzichten fundamentele verschillen 
van opvatting bestaan - onder andere waar het een aantal aspecten van emancipatiebeleid en 
individualisering betreft. Voor zover deze zaken niet expliciet in het regeerakkoord zijn 
opgenomen, meent het partijbestuur dat van de eigen bewindspersonen mag worden ge
vraagd dat zij eigener beweging hieraan aandacht besteden en aan het effect van beleidsvoor
nemens op hun terrein voor de positie van kansarmeen/of achtergestelde groepen. 

Beoordeling op hoofdpunten van program en campagne 
Het congres wordt gevraagd aan de hand van de volgende voor de partij gezichtsbepalende 
punten te beoordelen of de inzet van de PvdA in voldoende mate in het regeerakkoord te her
kennen is: 
a. Werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding 
b. Inkomensbeleid 
c. Milieubeleid 
d. Onderwijs en zorgvoorzieningen 
e. Buitenlands beleid 
f. Enkele immateriële punten, te weten: 

- euthanasie 
-gelijke behandeling 

a. Werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding 
In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over de instelling van arbeidspools, het regelen 
van scholingsverlof voor werkenden door een goede voorwaardenscheppende Kaderwet en 
over het voorkomen en bestrijden van werkloosheid bij schoolverlaters zodat alle schoolver
laters beneden de 21 jaar hetzij werk hebben, hetzij in werkervaring of scholing zijn 
geplaatst. Het inzetten van uitkeringsgelden voor het scheppen van werk en daarmee bestrij
den van werkloosheid is een van de belangrijkste instrumenten bij de vormgeving van dit 
beleid. Daarbij onderkent het partijbestuur dat de verlaging van de uitkeringsnorm voor jon
geren op individueel niveau voor moeilijkheden kan zorgen, maar weegt dit bezwaar af tegen 
het in de ogen van het bestuur zwaarder wegende recht op betaald werk en daarmee econo
mische zelfstandigheid voor diezelfde leeftijdscategorie op termijn. 
Het regeerakkoord betekent zo een doorbraak naar een, door de PvdA steeds bepleit, beleid 
waarin het recht op betaald werk een veel centralere plaats inneemt. De richting van het 
beleid onderschrijven wij krachtig: het nu voorliggende regeerakkoord acht het partijbestuur 
een uitnodiging aan alle betrokkenen - waaronder met nadruk gemeenten en sociale partners 
- het activerend arbeidsmarktbeleid dat het kabinet voor ogen staat. in de praktijk met verve 
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vorm te geven. 
Op het punt van werkgelegenheidsbevorderende maatregelen voor specifieke groepen wijst 
het partijbestuur in de eerste plaats op afspraken in het regeerakkoord over verbetering van 
de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Het regeerakkoord noemt in dit verband positie
ve actie, een actief herintreedstersbeleid en herverdeling van werk, onder andere door 
arbeidsduurverkorting en een gelijkwaardige plaats van deeltijdarbeid. Zowel de overheid als 
de sociale partners hebben hierin een verantwoordelijkheid, waarbij in het regeerakkoord 
extra budgettaire middelen zijn uitgetrokken voor kinderopvang. Ook in het overleg met de 
sociale partners zal het onderwerp kinderopvang worden betrokken. en ook moet hierin 
ouderschaps-en verzorgingsverlof aan de orde komen. 
Daarbij wil het partijbestuur wijzen op de intentie om bij het activerend arbeidsmarktbeleid, 
inclusief de arbeidspools, uitdrukkelijk plaats in te ruimen voor allochtonen. 

h. Inkomensbeleid 
In programma en campagne heeft de PvdA zich ingezet voor nieuw beleid en voor rechtvaar
diger inkomensverhoudingen. Daarbij heeft ook het gedeeltelijk terugdraaien van de 'Gort
operatie· een rol gespeeld, zowel met het oog op het budgettair beslag als wegens het deni
vellerende effect van de belastingvoorstellen die door het thans demissionaire CDA/VVD
kabinet zijn ingediend. Geconstateerd moet worden dat de politieke ruimte ontbrak om dit 
voornemen in het regeerakkoord verwezenlijkt te zien. Dat betekent dan ook, dat een deel 
van de door Oort teweeg gebrachte effecten doorwerkt in de voorstellen zoals die nu op tafel 
liggen. Toch meent het partijbestuur, alles overziend, dat de afspraken die zijn gemaakt op 
het terrein van de inkomensontwikkeling als aanvaardbaar moeten worden beoordeeld. 
Doorslaggevend voor deze beoordeling is - na zeven jaar bevriezing en achterstelling - het 
herstel van de koppeling. Hiermee is een zeer substantieel bedrag van ruim twaalf miljard 
gulden aan nieuw beleid gemoeid. De tekst in het regeerakkoord is in overeenstemming met 
de inzet van de PvdA in haar programma (zie voor de passages over de koppeling de pagi
na's 19 en 20 van het regeerakkoord). Wat niet is gerealiseerd, is het herstel van de koppe
ling met terugwerkende kracht tot I juli 1989. 
Daarnaast zijn enkele andere inkomenspolitieke maatregelen getroffen die mede van belang 
zijn voor de koopkracht van de lagere inkomens. In dit verband kunnen genoemd worden de 
afschaffing van de medicijnenknaak en het specialistengeeltje en de verhoging van de kin
derbijslag voor het eerste kind. Met deze maatregelen vindt er voor bepaalde categorieën 
mensen met een minimuminkomen een koopkracht-compensatie plaats. 
Voor de PvdA blijft het van groot belang dat tijdens de zittingsduur van het kabinet gestreefd 
zal worden naar rechtvaardiger inkomensverhoudingen. 

c. Milieubeleid 
"Het milieubeleid wordt gericht op de ecologische doelstellingen uit het rapport 'Zorgen 
voor Morgen' ( .. ) Binnen een generatie zal de wijze van produceren en consumeren moeten 
voldoen aan voorwaarden van duurzame welvaartsontwikkeling. Deze trendbreuk zal nu 
ingezet moeten worden. De eis van duurzaamheid geldt ook voor het beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, de landbouw en visserij, het winnen van energiedragers en het beheer van 
(grond-) water en delfstotlen." (tekst regeerakkoord, pagina 35). 
Dit geeft uitdrukking aan het voornemen van het nieuwe kabinet het milieuvraagstuk serieus 
aan te pakken. Daarbij is het beginsel dat "de vervuiler verantwoordelijk is" respectievelijk 

57 



"de vervuiler betaalt" maatgevend. In het regeerakkoord zijn extra middelen uitgetrokken 
voor een beleidsintensivering bovenop het Nationaal Milieubeleidsplan en zijn afspraken 
gemaakt om het openbaar vervoer te verbeteren. In beginsel is besloten een infrastructuur
fonds te vormen voor verkeer en vervoer, waardoor geldstromen kunnen worden verschoven 
in de richting van het openbaar vervoer. Ook wordt de opbrengst van de aftopping van het 
reiskostenforfait geheel ingezet voor verbetering van het openbaar vervoer, en krijgt de NS 
een extra leencapaciteit ten behoeve van nieuwe investeringen. 
Belangrijk is dat in het regeerakkoord naast extra financiële middelen ten behoeve van het 
milieu de afspraak is gemaakt dat in het voorjaar van 1990 een "uitvoeringsprogramma inte
graal milieubeheer" aan de Kamer zal worden voorgelegd. Zie voor de strekking en inhoud 
van dit programma het regeerakkoord pagina 35. 

d. Onderwijs en zorgvoorzieningen 
De onderwijsparagraaf vormt een bevredigend compromis. Voor het basisonderwijs zijn 
belangrijke verbeteringen bereikt ten aanzien van de toelating van vierjarigen, de zorgverbre
ding en de terugdringing van doorverwijzing naar het speciaal onderwijs. Hiervoor is vol
doende extra geld beschikbaar. 
Wat betreft de eerste fase Voortgezet Onderwijs is het verheugend dat de invoering van 
basisvorming wordt doorgezet. Het partijbestuur gaat ervan uit dat hiervoor voldoende mid
delen beschikbaar zijn. In deze regeerperiode zal daarmee voor het eerst na een twintigjarige 
discussie het vernieuwingsproces in alle scholen worden ingezet. 
Het bijeenbrengen van kleinere scholen en grotere verbanden moet uit onderwijskundig oog
punt positief gewaardeerd worden. 
Het lijkt nodig vanuit deze schaalvergroting een ontwikkelingsproces te bevorderen dat op 
den duur kan leiden tot een rechtstreekse doorstroming van de basisvorming naar de tweede 
fase. 
Wat betreft de voorgestelde wijzigingen in de studiefinanciering kan nog geen definitief oor
deel worden gegeven. Het partijbestuur waardeert het positief dat de vele feilen in het sys
teem met een integrale aanpak tegemoet wordt getreden. In een later stadium zal duidelijk 
worden of langs deze weg ook tot een bevredigend vereenvoudigd stelsel gekomen kan wor
den. 
Het kabinet zal zich richten op een stelselherziening ziektekostenverzekering die zeer dicht 
in de buurt komt van datgene wat het PvdA-verkiezingsprogramma daarover schrijft. 
De invoering van deze stelselherziening is afhankelijk gemaakt van de koopkrachtproblema
tiek en de collectieve lastenaspecten. Het partijbestuur verwacht een uiterst actieve houding 
van de verantwoordelijke bewindslieden op dit punt. 
Er is winst geboekt met de afschaffing van de medicijnenknaak en het specialistengeeltje. 
Hiervan waren vooral ouderen en chronisch zieken de dupe. Als gevolg van de afschaffing 
wordt de nominale premie met dertig gulden verhoogd, maar al met al is het effect dat er 
meer solidariteit in de heffing is gekomen. 
Dat er voor intensivering van de langdurige zorgverlening 680 miljoen gulden extra is uitge
trokken komt in de richting van het PvdA-verkiezingsprogramma. Daarbij realiseren wij ons 
terdege, dat daarmee nog lang niet alle problemen in de betrokken sectoren kunnen worden 
opgelost. Maar wel wordt er een substantiële bijdrage geleverd. Bovendien gaat het partijbe
stuur ervan uit, dat de kostenbesparing als gevolg van de invoering van de stelselherziening 
een extra bijdrage kan vormen voor het oplossen van de wachtlijstproblematiek. 
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e. Buitenlands beleid 
Het regeerakkoord legt een basis voor een actief Oost-Europabeleid. omdat gekozen wordt 
voor een positieve benadering van en het actief inspelen op de hervormingen die perspectief 
bieden op het beëindigen van de deling van Europa. Van de PvdA-bewindslieden mag ver
wacht worden dat zij veel energie zullen steken in de verdere invulling van dit beleid. 
Met het akkoord aanvaarden CDA en PvdA gedeelde veiligheid als een van de grondslagen 
van het Nederlandse veiligheidsbeleid. Dat is belangrijke winst. 
Ten aanzien van de defensie-uitgaven moet worden vastgesteld dat er niet uit gehaald is wat 
'Kiezen voor Kwaliteit' verlangt. Niet een daling van de defensie-uitgaven met ingang van 
1990 maar twee jaar lang een bescheiden groei met 0,6 % en daarna de nullijn, hetgeen ove
rigens een besparing van 400 miljoen oplevert. De politieke taakstelling, die in het akkoord 
is vervat, gaat wel uit van de mogelijkheid en de wenselijkheid van daling. Die mogelijkheid 
ligt besloten in de te verwachten resultaten van de ontwapeningsonderhandelingen. Deze 
koppeling wordt ook in 'Kiezen voor Kwaliteit' gebruikt waar de omvang van de daling 
afhankelijk wordt gemaakt van de voortgang bij de onderhandelingen. Het is van groot 
belang dat Nederland actief bijdraagt aan een voorspoedig verloop van de nu aan de gang 
zijnde onderhandelingen. 
De Zuid-Afrika-paragraaf biedt ruimte voor nieuw beleid en voor nieuwe sancties. Neder
land zal nieuwe initiatieven nemen tot verdergaande economische, politieke en culturele 
druk indien in de loop van volgend jaar blijkt dat de nu in gang gezette hervormingen niet tot 
wezenlijke veranderingen leiden. Nederland zal dan in EG-verband in ieder geval voor een 
kolenboycot pleiten en, mocht dit niet het gewenste resultaat hebben, zich inspannen voor 
verdergaande sancties met EG-landen die daaraan willen meewerken. Het partijbestuur acht 
het van belang dat hiermee een nieuwe lijn is ingezet. 
Ontwikkelingssamenwerking blijft een belangrijk onderdeel van het buitenlands beleid. Het 
percentage van het nationaal inkomen blijft I ,5 %. Dit leidt bij de huidige groeivooruitzich
ten tot een aanzienlijke stijging van de beschikbare middelen. De opschoning gaat helaas 
minder ver dan in 'Kiezen voor Kwaliteit'. Te waarderen zijn de passages over de kwaliteit 
van de hulp. 
Positief is de aandacht voor het internationaal milieu-beleid, ook in het kader van ontwikke
lingssamenwerking. 

f. Een tweetal immateriële onderwerpen 
- Euthanasie 
In de campagne heeft de PvdA ervoor gepleit dat euthanasie een vrije kwestie zou zijn. Al in 
een vroeg stadium van de kabinets(in-)formatie bleek, dat dit geen politiek haalbare kaart 
zou zijn. De afweging die vervolgens aan de orde kwam, was of de PvdA zou moeten vast
houden aan het door haar ingenomen standpunt, of zou moeten nagaan of het recht op eutha
nasie, onder strikte voorwaarden en uitsluitend als de betrokkene zijn vrije wil daartoe bij 
herhaling heeft kenbaar gemaakt, vooralsnog ook op andere wijze in de praktijk gestalte kan 
krijgen. Die afweging viel in het voordeel van het laatste uit, waarbij de PvdA liet weten 
eraan te hechten, dat het bestaande vervolgingsbeleid gehandhaafd zou blijven. 
Het partijbestuur meent dat hoewel nieuwe regelgeving de voorkeur zou hebben gehad, in 
het licht van het politieke feit dat overeenstemming tussen CDA en PvdA op dit moment 
over de aard van die regelgeving niet mogelijk bleek, aldus een aanvaardbare oplossing is 
gevonden. Zie voor euthanasie pagina 47 van het regeerakkoord. 
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- Gelijke behandeling 
De twee wetsontwerpen die in de Kamer voorliggen met betrekking tot gelijke behandeling 
worden ingetrokken en in hun plaats zal een nieuw wetsontwerp worden ingediend. Aan de 
situatie, waarin het verschil van inzicht tussen PvdA en CDA een wettelijke regeling van 
gelijke behandeling in de weg stond, wordt hiennee een einde gemaakt. 
Het compromis houdt in dat er een wet gelijke behandeling komt, waarin discriminatie op 
grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero- of 
homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat verboden is. Dat verbod geldt voor alle 
belangrijke terreinen van het maatschappelijk leven. De uitzonderingen die op deze hoofdre
gel zijn toegestaan zijn met zoveel woorden in de wet opgenomen. 
Het enkele feit dat iemand bij voorbeeld een bepaald ras heeft, homoseksueel is of een 
bepaalde burgerlijke staat heeft, mag geen reden voor discriminatie zijn. En dat geldt ook 
indien homoseksualiteit strijdig is met de grondslag van een instelling voor bijzonder onder
wijs. 
Van belang is verder dat met het CDA overeenstemming is bereikt over het instellen van een 
'commissie gelijke behandeling'. Deze commissie kan onder andere onderzoeken of er in 
bepaalde gevallen sprake is van discriminatie en vervolgens zelf een gerechtelijke procedure 
aanspannen indien ze meent dat dat het geval is. 

2. De zetelverdeling in het kabinet 
Het partijbestuur meent dat de verdeling van de portefeuilles tussen CDA en PvdA op een 
over het geheel genomen evenwichtige wijze is gebeurd. 
Deze verdeling biedt voldoende mogelijkheden aan partij en kiezers te laten zien hoe PvdA
bewindspersonen de zwaartepunten uit verkiezingsprogramma en -campagne in de praktijk 
gestalte geven. Met instemming heeft het partijbestuur geconstateerd dat Wim Kok als vice
premier de belangrijke portefeuille van Financiën gaat beheren. 

Besluitvorming 
Van het congres wordt gevraagd een beslissend oordeel uit te spreken over het totaalresultaat 
van de kabinetsformatie. 

Voorstel 
Het congres van de Partij van de Arbeid, op 6 november 1989 te Amersfoort bijeen, beslist 
positief over het eindresultaat van de onderhandelingen inzake een kabinetsformatie en aldus 
over het op basis van dit eindresultaat deelnemen van de Partij van de Arbeid aan het nieuw 
te vormen kabinet van PvdA en CDA. 
Aldus aangenomen. 

**) De diverse moties luidden: 

POSITIEVE ACTIE BIJ KANDIDAATSTELLINGEN 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 6 november 1989 te 
Amersfoort 
- constateert dat er voldoende geschikte vrouwelijke kandidaten voor zowel de ministers

als de staatssecretarisfuncties zijn; 
- constateert dat bij de samenstelling van het kabinet, voor zover dit de personele invulling 
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door PvdA-ministers betreft slechts vold<J<Jn is <Jan de minimale 25 procent-norm; 
- constateert d<Jt v<Jn de vijf st;wtssecrct<Jrissen slechts één vrouw is; 

const<Jteert dat d<Jarmee geen verdere stap gezet is richting gelijke vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen; 

- had gra<Jg gezien dat op I<Jndelijk nive<Ju een voorbeeld gesteld zou zijn aan de afdelingen; 
- verzoekt het p<Jrtijbestuur het positieve-acticstreven onverminderd aandacht te geven bij 

volgende kandidaatstellingen en verkiezingen. 

BEVORDERING ZELFSTANDIGHEID VAN VROUWEN 
Het congres van de P<Jrtij van de Arbeid. in vergadering bijeen op 6 november 1989 te 
Amersfoort 

constateert dat: 

* l"<:onomische zelfstandigheid voor vrouwen de toekomstpoort is tot zelfstandigheid op 
<Jndere terreinen; 

* zes instrumenten belangrijk zijn en niet los nn elkaar gezien kunnen worden: 
I. kinderopvang 
2. individualisering v<Jn inkomensbeleid 
3. her-, om- en bijscholing 
4. arbeidstijdverkorting 
5. deeltijdwerk voor mannen 
6. positieve actie voor vrouwen; 

- constateert tevens dat er in het regeerakkoord duidelijke hiaten zitten rondom: 
* kw<Jliteit en continuïteit voor wat betreft kinderopvang: 
* zelfstandig recht op uitkering voor 1990-groep; 
* gerichte maatregelen in het k<Jder van her-. om- en bijscholing van bijstandsvrouwen 

en andere herintreedsters; 
* gerichte maatregelen om de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen 

mannen en vrouwen te stimuleren en d<Jannee de inkomensverhouding tussen mensen 
te vemnderen; 

- verzoekt de bewindslieden en fractie met klem om. waar ruimte in dit akkoord is, daar 
optimaal gebruik van te m<Jken; 

- verzoekt het partijbestuur om de vinger aan de pob te houden om het emancipatorische 
elan van de verkiezingscampagne niet langs de achterdeur te laten verdwijnen. 
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PARTIJRADEN 

30 SEPTEMBER/I OKTOBER 1988 

Op 30 september en I oktober 1988 kwam de partijraad in Utrecht bijeen. Aan de orde kwa
men: 

Benoeming stembureau, gevormd door de partijraadsdelegaties Zeeland, Overijssel en 
Groningen 
Vaststelling besluitenlijst 18 juni 1988 
Bespreking partijraadsstuk Schuivende Panelen *) 
Bespreking organisatorische verslagen 1987 van de neveninstellingen 
Vast,telling resolutie inzake Troonrede en Miljoenennota 1989 **) 
Vaststelling resolutie buitenland ***) 

*) Schuivende Panelen 
Het door het partijbestuur aan de partijraad voorgelegde verslag luidde als volgt: 

Voorwoord 
In dit stuk voor de partijraad wordt verslag gedaan van de discussie in de partij over het rap
port Schuivende Panelen. In het verslag heeft het partijbestuur zijn commentaar vcrwerkt 
(Cursieve tekst). 
Aan de partijraad wordt gevraagd het verslag en het commentaar te bespreken in de partij
raadsvergadering van I oktober a.s. en advies uit te brengen aan het partijbestuur (statuten 
artikel 40 lid 2 sub e.2). 
De resultaten van de discussie in de partijraad zal het partijbestuur betrekken bij het opstel
len van een verklaring over het beleid van de Partij van de Arbeid in de komende jaren. Deze 
verklaring zal in november 1988 verschijnen en zal tevens de contouren bevatten van de 
opdracht aan de opstellers van het concept-verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 
de Tweede Kamer. 

Verslag en commentaar 
Hieronder volgt een verslaglegging van de discussie in de partij over het programmatische 
vernieuwingsrapport Schuivende Panelen (SP). De weergave van de discussie is gebaseerd 
op de volgende "bronnen": de verslaglegging van door partijbestuursleden bezochte bijeen
komsten in afdelingen en gewesten (circa 200 verslagen). enkele honderden verslagen van 
gewestelijke discussies en discussies op afdelingsniveau, commentaren van partijwerkgroe
pen, partijcommissies en neveninstellingen en discussies in Tweede-Kamerfractie en partij
bestuur. Ook de indrukken die zijn opgedaan tijdens de tuemee van Mmjanne Sint, Wim van 
Velzen, Jan Marinus Wiersma en Hein Kurvers zijn zoveel mogelijk verwerkt. 

I. Geconstateerd kan worden, dat de deelname aan de discussie over de gehele linie behoor
lijk groot is geweest. De opkomst bij de vergaderingen liep weliswaar uiteen, maar over het 
algemeen heeft Schuivende Panelen meer mensen naar de (afdelings- )vergaderingen getrok
ken dan normaal gesproken het geval was. Veel afdelingen toonden zich creatief om partijge
noten die doorgaans niet zozeer bij het afdelingswerk betrokken zijn, voor de vernieuwings-
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discussie te interesseren. 
Het discussieproject heeft geleid tot een serieuze discussie over de uitgangspunten van de 
PvdA en daarvoor is de tijd genomen. 

Vooral in het begin was er kritiek op de late verspreiding van het rapport: de leden moesten 
via de pers vernemen wat er in het rapport zou staan. Verder werden er veel bezwaren geuit 
tegen het vaak ontoegankelijke taalgebruik ("te moeilijk en te abstract voor een discussie in 
de gehele partij") dat in het rapport gebezigd wordt. 
Dit heeft niet weggenomen dat er over het algemeen grote waardering was voor de werk
zaamheden van de commissie-Pronk. Zonder SP zou er niet zo'n intensieve discussie hebben 
plaatsgevonden als nu het geval is geweest. Het rapport wordt beschouwd als een prikkelend 
werkstuk, dat op indringende wijze belangrijke vragen voor de toekomst stelt. Het is een 
goede stimulans gebleken voor een meningsvormende discussie waarin verschillende visies 
aandacht konden krijgen. 

Als discussieproject mag SP geslaagd worden genoemd. Ondanks ohstakels zoals die moei
lijke leeshaarheid van het rapport. is er veel en intensiel m·er het rapport gesproken. Een 
groot aantal afdelingen heeft aan de discussie meegedaan. Vaak stelde men werkgroepen in 
die de uiteenlopende thema's voorhereidden. Meerdere 1·ergaderingen werden vervolgens in 
de alde/ingen aan het rapport gewijd. Ook op gewestelijk ni1·eau en in partijwerkgroepen. 
partijcommissies en neveninstellingen heeft het rapport ruime aandacht gekregen. 
Het ph stdt vast dat de in Schuivende Panelen aangeduide "opties" hedoeld waren voor dis
cussie en niet voor het maken mn eenduidige keuzes. De opties zijn niet gedetailleerd uitge
werkt en sommige overlappen elkaar. Om deze redenen ziet het ph a( van een uitspraak over 
de verschillende opties. 
De ervaringen tijdens de aanhieding van het rapport hehhen er toe geleid dat het ph in ver
schillende stadia van de discussie zich heelt ver.1taan met delegaties van de gewestelljke 
hesturen. Bij de presentatie van "Bewogen Beweging" is 1•oor wat hetrelt voorlichting. pre
sentatie en taalgehruik geleerd van de ervaringen opgedaan hij het discussieproject Schui
vende Panelen. 

2. De meeste afdelingen hebben gediscussieerd aan de hand van de door de SVP vervaardig
de handleiding, waarin het rapport was opgesplitst in dertien discussiethema's. Uit het onder
staande verslag zal blijken dat een aantal thema's minder vaak is besproken dan andere en 
dat sommige thema's vrijwel niet aan bod zijn gekomen. 
Een aantal zaken heeft men in SP gemist, of had men graag met meer aandacht willen zien 
behandeld. Genoemd worden het onderwijs- en cultuurbeleid, de positie van vrouwen, de 
bestrijding van het zwart-geldcircuit, de lokale politiek, de positie van de vakbeweging, 
bedrijfsdemocratisering en het mensenrechtenbeleid. 
Zeer regelmatig wordt de vraag uitgesproken of "Schuivende Panelen" (SP) primair is voort
gekomen uit het gegroeide besef van een zich veranderende samenleving of veeleer uit de 
behoefte om regeringsverantwoordelijkheid te zoeken. Velen zagen in de titel een aanwijzing 
dat er een behoefte is naar rechts te verschuiven. Sommigen meenden zelfs dat met SP de 
democratisch-socialistische principes worden verkwanseld. 
In de loop van de discussie hebben de meeste partijgenoten echter SP in de eerste plaats 
ervaren als een prikkel tot bezinning op de beginselen van de partij. 
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HN partijhestuur heeji \'eel waardaing t•oor de wijze waarop in SP een analyse is gege\'en 
l'an de t•eranderingen in en mogelijkheden t•an onze samenln·ing. De t•eranderingen 
heschret·en in SP zijn I'Oigens hN ph ingnjpend en t•an structurele aard. De resultaten t•an 
de discussie daarol'er dienen \'erwerkt te worden in het komend t·erkiezingspmgramma. De 
discussie in de partij heeji naar de mening t'l/11 het ph het draagt-lak geln·erd I'()Or het 
maken mn duidelijke en \'aak moeilijke keuzes hij het nieu11·e t·erkie:ingspmgramma mor de 
Tweede Kamer. De mogelijkheden \'l/11 on:e samenln·ing :ijn groot. maar ook de hedreigin
gen zijn ommngrij~. We staan \'()Orde opdracht en uitdaging om de hedrcigingen 1'(111 \Tede. 
welmart en l'eiligheid t•oor iedereen - en niet slechts t•oor een deel \Wl de mensheid - al te 
wenden. We willen de mogelijkheden die technologische en economische omwikkelingen hie
den, aan iedereen ten goede laten komen. Het leggen \'an een gc:onde hasis \'oor groei en 
t•ernieuwing zal daarom gepaard moeten gaan met een rechfl·aardigde t'erdeling t'an de toe
gang tot well'aart en wel:ijn. 

3. In de partijdiscussie heeft de analyse over het algemeen veel waardering ontvangen; ze 
wordt in hoofdlijnen onderschreven. Velen herkennen de gesignaleerde ontwikkelingen en 
menen met de commissie-Pronk dat deze aanleiding vormen voor een grondige heroverwe
ging van eerder ingenomen standpunten, of in elk geval voor een grondige discussie. De 
noodzaak van een heroriëntatie in het licht van maatschappelijke veranderingen wordt breed 
onderschreven. 
Al onderschrijft men in het algemeen de analyse uit SP, niet gezegd is dat men de genoemde 
''trends" steeds op dezelfde manier beoordeelt als de commissie-Pronk. Zo is er vcrschil van 
mening te constateren over de vraag of de trends onontkoombaar zijn en of ze niet omkeer
baar zijn. Ook worden de genoemde trends door de deelnemers aan de discussie vcrschillend 
gewaardeerd. 
Een hoofdpunt in de discussie is de relatie tussen het behoud van solidariteit en het realiseren 
van individualisering, ofwel de veronderstelde spanning tussen gemeenschapszin en verzelf
standiging. 
Op de bijeenkomsten wordt vrijwel steeds geformuleerd dat solidariteit een van de basisprin
cipes van de PvdA is. 

Solidariteit is een hasisprincipe t•an de sociaal-democratie. Het is :owel een moreel gehod 
als een ordeningsprincipe en t·ornlf een noodzakelijke ha sis voor het .fimctioneren mn de 
samenln•ing als democratische en sociale rechtsstaat. Voor ons kan solidariteit het hest wor
den geconcretiseerd door: 

een rechtmardige en meer gelijke t•erdeling t•an kennis, inkomen en macht, arheid en t•an 
het gehruik mn maatschappelijke I'Oor:ieningen, waarhij de sterkste schouders de zwaar
ste lasten dragen. 
Solidariteit met de generaties die na ons komen: het onderhouden en bewaren mn de 
aarde, haar grondstoffen en het ecologisch n·enwicht. 
Solidariteit met de strijd \'an andere volkeren en! of' individuen en groepen die onderdrukt 
worden. 

Solidariteit op deze wijze ingel'llld, zal om scherpe keuzes in onze programma's en politiek 
handelen hl!jven vragen. 

4. Over individualisering lopen de meningen uiteen. Dit wordt onder andere veroorzaakt 
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door het feit dat SP het begrip individualisering hanteert als een veel omvattende sociaal-cul
turele ontwikkeling waarvan zowel het streven naar individuele economische zelfstandig
heid, als ontzuiling, individualisering van consumptievoorkeur en "life-style" en ook de 
groei van grijze circuits deel uit maken. 
Velen zijn er die, met de commissie-Pronk, individualisering positief benaderen. Individuali
sering wordt dan omschreven als een streven naar gelijke rechten en kansen voor iedereen, 
opdat mensen los van knellende banden en sociale betutteling een zelfstandig bestaan kun
nen opbouwen. De overheid dient daarbij de voorwaarden te scheppen die deze ontwikkeling 
binnen ieders bereik brengen, en tevens te zorgen voor een goed en voor ieder toegankelijk 
systeem van (gezondheids- )zorg, onderwijs, huisvesting en sociale zekerheid. 
Achterliggende gedachte bij deze positieve waardering is doorgaans de emancipatiegedachte. 
Een meerderheid meent echter dat aan verzelfstandiging zowel positieve als negatieve kan
ten moeten worden gezien. Velen zetten vraagtekens bij de concrete effecten van een beleid 
dat deze tendens kritiekloos ondersteunt of stimuleert, en vrezen dat individualisering samen 
met technologisering leidt tot een grotere tweedeling in de maatschappij. In de discussie 
kwamen als markante vragen naar voren: leidt individualisering niet tot een algehele verla
ging van het inkomensniveau per hoofd van de bevolking; bestaat niet het gevaar dat indivi
dualisering mensen egoïstischer maakt; zal individualisering uiteindelijk niet de nekslag voor 
het verenigingsleven zijn? 
Een minderheid zegt individualisering af te wijzen ten gunste van gezins- en familiebanden. 
Uit de verslagen wordt duidelijk dat voor vele partijgenoten de begrippen solidariteit en indi
vidualisering moeilijk met elkaar te rijmen zijn. In veler ogen zijn ze strijdig met elkaar, en 
er zijn er velen die vrezen dat individualisering zal leiden tot vermindering van de solidari
teit. 

Bovengenoemde vragen die in afdelingsvergaderingen zijn gesteld, maken duidelijk dat de 
relatie tussen solidariteit en individualisering niet eeni'Oudig en eenduidig is. Veel hangt af 
van wat men onder die begrippen verstaat. De tendens van het losmaken van mensen uit 
afhankelijkheden waarvoor men niet gekozen heefi. het vergroten van keuzemogelijkheden 
en het streven naar economische zelj:1·tandigheid waardeert het ph positief. Het ph hanteert 
daarhij de brede betekenis die in SP aan het begrip individualisering wordt gegeven en die 
zowel een culturele, een economische, een sociale als een politieke dimensie heeft. In de 
visie mn het PB is solidariteit een voorwaarde voor indi1•idualisering. Solidariteit moet lei
den tol optimale ontplooiing van ieder indi1•idu. ongeacht sekse, maatschappelijke positie of 
etnische afkomst. De verantwoordelijkheid van de m•erheid ligt hierhij primair in het wegne
men \'an helemmeringen en het scheppen 1·an \'oorwaarden. 
Het partijhestuur heeft echter uit de partijdiscussie hegrepen dat de relatie tussen solidari
teit en indi1•idualisering nog nadere discussie en uitwerking behoeft. 

5. Een volgend zwaartepunt in de discussie is de sociaal-economische problematiek. 
Over het algemeen bestaat er waardering voor de wijze waarop de commissie de ontwikke
lingen op economisch gebied heeft geschetst. Problemen en verdeeldheid ontstaan er echter 
bij een aantal concrete beleidspunten. 

a. Milieu en economie 
Veel steun is er voor het feit, dat SP zoveel belang hecht aan het milieuvraagstuk. En vooral 
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ook voor het feit, dat de ecologische problematiek zozeer verbonden wordt gezien met de 
economie: milieubehoud is een economisch probleem geworden. Onderschreven wordt dan 
ook bij voorbeeld het concrete voorstel om de te verwachten ontwikkeling op milieugebied 
te laten integreren in plannen en prognoses van CBS en CPB. 
Van de haalbaarheid en de betaaibaarheid van een daadwerkelijke "verzoening" van econo
mie en ecologie is men nog niet overtuigd. Bij de discussie over het streven naar "groene 
groei" valt het woord illusie nogal eens. Men mist in SP een concrete uitwerking van hoe 
ecologisch evenwicht te rijmen zou zijn met economische groei en volledige werkgelegen
heid. De waarschuwing dat de zorg voor het milieu wel eens het streven naar volledige werk
gelegenheid kan frustreren en de zorg voor de werkgelegenheid de belangen van het milieu 
kan doorkruisen, klinkt door. Ook ziet men de zorg voor een schoon milieu haaks staan op de 
consensusgedachte in de economische politiek; immers de werkgevers- en werknemersbe
langen vallen hier niet steeds samen en ook als ze overeenstemmen, leidt dat niet vanzelf
sprekend tot de beste oplossing voor het milieu. Tegelijkertijd echter wordt het economisch 
belang en het mogelijke economische voordeel van investeringen in milieu en energie aange
geven en wordt er gewezen op de mogelijke winst c.q. kostenbesparing op het (tijdig) schoon 
houden van het milieu. Kostbare operaties a la "Lekkerkerk" kunnen dan worden vermeden. 
Bij de afweging tussen milieubehoud en welvaartsstijging - want men ziet het toch vooral als 
een kwestie van "of-of' - kiezen velen voor een schoon en leefbaar milieu. Wel vindt men 
dat ervoor gewaakt moet worden dat de gevolgen van die keuze niet afgewenteld worden op 
de zwakste groepen. 

De discussie over de afwegingen die nodig zijn in de relatie milieu en economie/werkgele
genheid, is hemoeilijkt doordat er nog onvoldoende zicht bestond op de middelen en strate
gieën en hun effecten. Het ph ziet het als zijn taak deze zichthaar te maken in het verkie
zingsprogramma voor de Tweede-Kamerverkiezingen en de daarhij behorende keuzen te 
maken. 
Duidelijk is dat de relatie tussen economische groei/werkgelegenheid en milieu ons nog zeer 
lang en wellicht altijd voor moeilijke afwegingen zal hlijven stellen. Daarhij realiseren wij 
ons dat de mogelijkheden deze afwegingen alleen binnen een nationaal kader te maken, 
beperkt zijn. Daarom zal de PvdA zich sterk maken voor een internationale aanpak van 
milieuvraagstukken en er ook op internationaal niveau voor ijveren dat milieu-overwegingen 
in economische beslissingen worden ingebracht. Uiteindelijk gaat het om de vraag welke 
bereidheid bestaat om te investeren in de toekomst en om generaties na ons niet te confronte
ren met onze onbetaalde rekeningen. Het ph acht met het oog hierop het verder ontwikkelen 
van een instrumentarium om milieu en economische groei te verbinden, belangrijk en moge
lijk. 

b. Werkgelegenheidsbeleid 
Kritisch is men over het voortzetten van arbeidsduurverkorting op de wijze waarop het nu 
gebeurt. Volgens een deel van de deelnemers aan de discussie functioneert adv feitelijk als 
bezuinigingsmaatregel: van herbezetting is nauwelijks sprake. Volgens velen is verdergaande 
adv echter wel noodzakelijk, als deze maar niet gepaard gaat men inkomensachteruitgang. 
De in SP voorgestelde combinatie van adv met scholingsverlof en betere regelingen bij 
zwangerschap krijgt steun. Vaak wordt aangegeven dat in SP te weinig aandacht wordt gege
ven aan waarden van emancipatie en ontplooiing als motieven voor verdere invoering van 
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adv. 
Over de haalbaarheid van volledige werkgelegenheid bestaat grote twijfels. Velen vragen 
zich af of het nog wel reëel is om hiernaar te streven. En of het niet beter zou zijn om uit te 
gaan van een maatschappij waarin arbeid fundamenteel anders is verdeeld dan nu. Boven
dien wordt de vrees geformuleerd dat een economisch (groei-)beleid automatisch leidt tot 
nadelige effecten voor de ontwikkelingslanden en dat de gevolgen van een dergelijk beleid 
per definitie schadelijk zijn voor het milieu. 
Over de betekenis van de snelle technologische ontwikkelingen worden niet bijzonder veel, 
maar wel zeer uiteenlopende geluiden gehoord. Van zorg over toekomstige ontwikkelingen 
en hun effecten op mens en maatschappij tot het verlangen dat de positieve mogelijkheden 
van technologisering ten volle worden benut. Over het algemeen wordt de technologische 
vernieuwing positief tegemoet getreden, maar is er vrij grote behoefte om te weten waar en 
hoe er te sturen valt om de effecten ten goede te laten komen aan iedereen. 
Voor flexibilisering bestaat een zekere huiver. Er is zeker geen felle afwijzing te constateren. 
Geleide flexibilisering is aanvaardbaar, mits onder stringente voorwaarden, zo kan men 
opmaken uit de commentaren. Wel worden vele (kritische) vragen gesteld. 
Men vraagt zich af of flexibilisering niet zal leiden tot een concentratie van het interessante 
werk bij enkelen en of flexibilisering niet nadelig is voor de (thuiswerkende) vrouw. 
Gevreesd wordt dat flexibilisering vooral in het belang is van (grote) ondernemers en dat 
vooral de laagstbetaalden het slachtoffer zullen worden van flexibilisering. Als nadelig 
gevolg van flexibilisering wordt gezien de uitbreiding van het systeem van ploegendiensten; 
het opgeven van de vrije zaterdag wordt gezien als te veel van het goede. Ook wordt het 
gevaar gesignaleerd dat flexibilisering zal leiden tot het afschaffen of verminderen van ploe
gentoeslagen, vergoedingen voor overwerk of werk op onaangename uren. 

Kortom, er bestaat vrij grote onzekerheid over de gevolgen van flexibilisering. 
In de verslagen tekent zich een duidelijke uitspraak over de rol van de overheid in dit ver
band af. Deze moet zowel in geval van flexibilisering van de lonen als in geval van flexibili
sering van de arbeidsvoorwaarden minimumvoorwaarden opstellen. Tevens dient de over
heid te zorgen voor bestrijding van ongewenste vormen van flexibilisering (ongezond werk, 
onzeker werk, onderbetaling). 

Veel van de onderwerpen, vragen en opmerkingen die in de::e paragraaf aan de orde kwa
men, vragen om een nadere uitwerking in het verkiezingsprogramma voor de TK-verkiezin
gen. Hoofdlijnen daarvoor zijn: een samenhangend milieu- en economisch groeibeleid 
(selectieve groei); een r;ematigde inkomensontwikkelin!( in relatie tot uitbreiding van de 
werkgelegenheid; verschillende vormen van arbeidsduurverkorting. 
ADV zal voorlopig een helanr;rijk middel tot een rechtvaardige verdeling mn de hesehikbare 
arbeid blijven, waarhij de in SP genoemde vormen (zwangerschap.\·- en bevallingsverlof, 
ouderschapsverlof. her-, om- en hljscholing, flexibele pensionering) een belangrijke rol die
nen te spelen. 
Het kan echter niet het enige of het belangrijkste middel z(jn: het scheppen van nieuwe 
werkgeler;enheid blijft een voorname opdracht voor overheid en organisaties van werkge
vers en werknemers. Hoewel de overheid niet ::onder intensief samenspel met de werkgevers 
en werknemers de werkloosheid effectief kan bestrijden, zijn er vele plaatsen en manieren 
waarop de overheid nationaal, provinciaal en lokaal voorwaardenscheppend en als uitvoer-
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der van een eif?en werkgelegenheidsbeleid stimulerend kan optreden en een voorbeeld kan 
geven. 
Ook hij vormen van flexibilisering zal de overheid duidelijk aanwezig moeten zijn door het 
stellen van voorwaarden. 

c. Inkomensontwikkeling 
De discussie over het basisinkomen maakt duidelijk dat het basisinkomen nog steeds steun in 
de partij geniet. Bij vrijwel iedere afdelingsdiscussie over dit thema tekent zich een minder
heid hiervoor af. Ingegeven door twijfel aan de haalbaarheid van volledige werkgelegenheid, 
en door kritiek op het starre arbeidsethos, wensen deze voorstanders te komen tot een nieuwe 
definitie van arbeid waarbij ook huishoudelijk- en vrijwilligerswerk maatschappelijk waar
dering ontvangen. 
Volgens de verslagen onderschrijft een ruime meerderheid echter de lijn in SP: afwijzing van 
het basisinkomen op principiële en politieke gronden. De band tussen arbeid en inkomen 
moet worden gehandhaafd. Voor ontplooiing en emancipatie van het individu en voor het 
economische draagvlak van de samenleving blijft arbeid noodzakelijk. 
Veel afdelingen besluiten hun discussie over dit thema echter met uit te spreken, dat de optie 
van het basisinkomen -en dan vooral de WRR-variant- nog serieuze bestudering en discus
sie verdient. 

Frequent komt de mening aan de orde, dat in SP veel te weinig aandacht wordt geschonken 
aan de noodzaak de positie van uitkeringsgerechtigden, van "zwakkeren" op zijn minst te 
stabiliseren. Dat de aanval op het stelsel van uitkeringen moet worden afgeslagen, zou in de 
ogen van velen duidelijker moeten worden verwoord dan in SP het geval is. 

Hoewel het part(jhestuur de discussie over het basisinkomen eh de verschillende varianten 
daarin niet uit de weg zal gaan, wil het hier al duidelijk maken, dat het partijhestuur het 
standpunt deelt dat de opstellers van SP hebben ingenomen: afwijzing van het basisinkomen 
op principiële en praktische gronden. 
De hand tussen arbeid en inkomen dient in principe gehandhaafd te blijven. 
Bij het formuleren van de uitgangspunten voor een rechtvaardig inkomensbeleid in het nieu
we verkiezingsprogram, zal dan ook zoals ook in het huidige program is gedaan, veel aan
dacht moeten worden besteed aan het scheppen van werk en een gelijkmatig aandeel van 
werkenden en uitkeringsgerechtigden in de welvaartsontwikkelinf?. 

d. Economische orde 
Veel scepsis wordt uitgesproken ten aanzien van de realiteitswaarde van consensusvorming. 
Velen lijken dit in SP genoemde begrip te hebben opgevat als een belangen-versluierende 
term, ook al wordt dit in SP niet op die manier gepresenteerd. Men meent dat de machtsver
houdingen in het nadeel werken van burgers, van werknemers en van de politiek. Het wordt 
daarom naïef geacht om veel goeds te verwachten van het consensusmodeL Anderen menen 
dat het in SP geschetste consensusmodel in ieder geval zou moeten worden uitgebreid met 
meer medezeggenschap. Over het algemeen geeft men de voorkeur aan het begrip compro
mis: deze term laat beter zien dat er feitelijk sprake is van belangen- of machtstegenstellin
gen. Sommigen vrezen dat consensusvorming zal leiden tot nieuwe vormen van corporatis
me, een soort belangengroependemocratie, waarbij mensen worden uitgesloten die zich niet 
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vertegenwoordigd weten. 
Overigens wordt dikwijls de behoefte zichtbaar aan een duidelijke omschrijving van de rol 
van het particuliere initiatief en het bedrijfsleven, en vooral de waardering daarvan door de 
PvdA. Te constateren valt dat men de verhouding tussen "plan en markt" nog onvoldoende 
vindt uitgewerkt. De suggestie wordt gedaan om daarover in structureel verband met partij
genoten onder de werkgevers en werknemers van gedachten te wisselen. 

Voor het oplossen van verschillende maatschappelijke problemen zal overleg tussen over
heid, werknemers- en werkgeversorganisaties gehoden zijn. Gezien de grote helangentegen
stellingen zal daarhij een goed zakelijk compromis dikwijls het hoogst haalhare ztjn. Daar
mee is zo'n compromis overigens niet veroordeeld. De scepsis die in de discussie is geuit ten 
aamien van de wtjze waarop in SP consensu.\'\'Ormin?, is hehandeld, is voor het ph aanlei
ding daar hij de discussie over het ontwerp-1·erkiezingsprogramma op terug te komen. In 
"Bewogen Bewegin?," is aandacht hesleed aan een door de Partij \'Gil de Arheid te ontwik
kelen visie op de rol van het particulier initiatief en het bedrijfsleven en de verhouding van 
overheid en politieke partijen daarmee. De partij :::al als organisatie een werkwijze moeten 
ontwikkelen om die visie in concrete activiteiten vorm te geven. Bij de presentatie van 
"Bewogen Beweging" heejt het partijhestuur daartoe reeds een eerste aanzet gege\'ert. 
Ten slotte willen we de kanttekenin?, maken, dat in een gemengde economische orde zoals de 
onze de teRenstelling tussen overheid en de markt niet steeds scherp is. Ook de overheid is 
vaak onderdeel van de markt en de vraag hoe daar een positief gehruik van kan worden 
gemaakt om onze doelstellingen te realiseren, dient in onze programma's aandacht te krij
gen. 

6. Een volgend belangrijk onderwerp in de gevoerde discussie is de rol van de overheid. 

a. Velen wijzen een terugtredende overheid af. Er worden, naast bovengenoemde punten, tal 
van beleidsterreinen genoemd waar dat onwenselijk is: inkomensbeleid, onderwijs, sociaal
economisch beleid, kunst- en cultuurbeleid (bewaking van toegankelijkheid en kwaliteit), de 
bescherming van de zwakkeren, enz. Hevel niet te snel taken over naar de markt of naar 
andere vormen van particulier initiatief, lijkt de boodschap. Als de overheid te ver terug
treedt, wie zorgt er dan voor de kansarmen'? 
Wel is het een algemeen beeld dat wordt gewezen op de noodzaak van een meer doelmatige, 
een effectieve overheid. Zo stelt men vaak de voorwaarde dat de regelgeving dient te worden 
vereenvoudigd en dat het management bij de overheid dient te worden verbeterd. 

b. Er zijn veel aanwijzingen dat men de nadruk van SP op de delegatie van bevoegdheden 
naar internationaal niveau wat afwachtend beziet. En zeker is dat men vindt, dat bij delegatie 
van bevoegdheden voorwaarden (sociaal, politiek, regionaal) moeten worden gesteld. 
Men onderschrijft over het algemeen wel dat de speelruimte van de overheid wordt beperkt 
door internationale ontwikkelingen, maar tegelijkertijd ziet men in een delegatie zonder meer 
een onderschatting van de rol van de nationale overheid. De overheid wordt instrumenten uit 
handen geslagen om sturend op te treden. Het mag niet zo zijn dat het overdragen van 
bevoegdheden en het praten daarover een manier wordt om weg te lopen voor de eigen ver
antwoordelijkheden. 
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c. Een belangrijk punt is het beleid van decentralisatie. In grote trekken is men hier voor te 
vinden. waarbij territoriale decentralisatie veel minder omstreden is dan functionele decen
tralisatie. Wel wordt gewezen op risico's van decentralisatie. Zo moet het democratisch 
gehalte van overheidsoptreden gewaarborgd blijven, rechtsongelijkheid worden voorkomen 
en moet worden gewaakt voor het machtsverschil tussen bij voorbeeld een grote onderne
ming en de lokale politiek. Decentralisatie behoort overigens tot de onderwerpen, waarvan 
velen vinden dat die in SP onvoldoende concreet zijn uitgewerkt. Men vindt het begrip 
"overheid" in SP niet duidelijk omschreven of gespecificeerd. 

Het ph deelt de bezwaren tegen een terugtredende overheid. In onze 1•isie dient de overheid 
zich juist sterk te rnaken om te waarhorgen dat kennis, inkomen, macht en arheid rechtmar
dig worden verdeeld. Ook in SP wordt rifstand genomen l'an de gedachte \'an een terugtre
dende overheid. 
Het ph deelt de visie van SP dat de overheid niet als enige verantwoordelijk kan worden 
gesteld voor de uitvoering van een rechtvaardig heleid. Samenwerking met anderen is nood
zakelijk en gewenst, al of niet op hasis van een compromis. In het nieuwe verkiezingspro
gram dient aandacht te worden hesleed aan maatregelen die de rechtmatigheid, doel
treffendheid en doorzichtigheid van overheidsoptreden vergroten. Vergroting van de rechts
zekerheid, heldere wet- en regel!?el·ing, vermindering \'an de l'erkokering en I'{J/1 de bureau
cratie zijn nodig voor een slagvaardig overheidsbeleid dat I'Oidoende maatschappelijk 
draagvlak heef't. 

7. Op het vlak van de internationale politiek zijn verschillende thema's aan de orde gekomen. 

a. Allereerst zijn er de algemene opmerkingen dat, hoewel internationalisering een gegeven 
is, tegenwicht moet worden geboden aan de gedachte dat de internationale ontwikkelingen 
zodanig onontkoombaar zouden zijn dat voor eigen beleid geen ruimte meer zou bestaan. 
Daaruit zou slechts defaitisme kunnen voortkomen. 

b. Vrij veel aandacht is er gegeven aan de Europese integratie. In het algemeen ziet men dit 
als een vaststaand proces; het kan niet anders. En soms ook zou men niet anders willen, het 
wordt gezien als de enige reële mogelijkheid om op een aantal zaken nog enige invloed uit te 
oefenen. Dat het daarbij tot delegatie van bevoegdheden moet komen is op zichzelf ook 
onomstreden. Alleen is er weinig enthousiasme te bespeuren: men is angstig voor een te 
grote overdracht van bevoegdheden. De teneur in SP, zeker waar het betreft het "onvoor
waardelijk" overdragen van bevoegdheden. vindt men te kritiekloos. Een positief-kritische 
houding, met het aangeven van voorwaarden. lijkt men meer gepast te vinden. 
Duidelijk is dat democratisering van Europa (meer bevoegdheden voor het Europese Parle
ment) als een wezenlijke voorwaarde voor verdergaande integratie wordt gezien. 
De belangrijkste onzekerheid wordt echter opgeroepen door het inmiddels bijna magische 
begrip "Europa 1992". Wat gaat dat precies inhouden, wat voor een effect zal dat hebben op 
de nationale besluitvorming? Welke beleidsterreinen zijn hierbij betrokken? Wat betekent dit 
voor de sociale zekerheid, voor de concurrentiepositie, enz.? Men kan niet geloven dat de 
totstandkoming van de interne markt alleen maar voordelen met zich mee zal brengen. Zeker 
niet als het blijft bij een "Europa van de werkgevers". En wat kun je eraan doen om dat te 
veranderen in een "Europa van de werknemers", een "Europa van de burgers"? 
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c. In de discussies over ontwikkclingbeleid, soms in de marge van andere onderwerpen, valt 
nogal wat kritiek te beluisteren op de nadruk van SP op het multilateralisme en de rol van 
Wereldbank en IMF. Men oordeelt dat er sprake is van onderschatting van het (ongebonden) 
bilateraal beleid. Verder betreurt men dat zo weinig aandacht is besteed aan de rol van basis
bewegingen en aan de specifieke positie van vrouwen (de analyse van het seksevraagstuk). 
Regelmatig wordt de voorkeur uitgesproken voor de boltom-up benadering, dat wil Leggen 
een benadering die aansluit bij initiatieven van de armste bevolkingsgroepen. 

d. Er is naar verhouding weinig gcsproken over vrede en veiligheid, maar als dat gebeurde 
was er overeenstemming met de aanpak in SP. Het streven naar een kernwapenvrij Europa en 
naar Europese samenwerking op veiligheidsgebied staat hoog genoteerd. 

Binnenkort wordt het ontwerp-vcrkie:ingspmgramnw voor de Europese \'erkie:ingen naar 
de partij gezonden. Om die reden gaan we hier niet in op alle aspecten \'an de Europese 
samenwerking. Het ph steunt het pleidooi in SP \'!lor het uithreiden \'an het concept van 
internationale veiligheid tot een he/eitl dat ontwikkclingshe/eid, milieuheleid en mensenrech
tenhe/eid naast het veiligheidshe/eid in engere :in ommt. en dat is gericht op het doen ver
minderen van internationale ongeliikheid en het wegnemen \'an mogelijke spanningshaarden 
in :owe/ economische als militaire :in. Daarom moeten de hedragcn \'oor ontwikkelingssa
menwerking omhoog en dient die hulp \'ooral in intemationaal \'erhand te worden hesteed. 
Het veranderen \'an intemationa/e struc/uren is echter nier \'oldoende om e1·eneens de posi
tie van de allerarmsten Ie \'erheteren. Nederland moet daamaast speelruimte hehouden voor 
een hilateraal heleid dar uitgaar \'an de specifïeke eigen doelstellingen, :oals een grote 
nadruk op armoede-hestrijding. Hulpslmmen dienen lc\·cns te y,·orden gericht op hasishewe
gingen die :ich hc:ig houden ml'l sociaal-economische en politieke \'Orming en hewustwor
ding. 
Er is in dit licht geen reden voor een gefárceerde keu:e tussen een "hottom up" of een "top 
down" henadering. Volgens on:c opmlling is er samenhang russen internationale economi
sche struc/uren. hewustwordingsprocesscn en de ontwikkelingskansen mn de allerarmsten. 

Met hetrekking tot her \'ci/igheidshelcid in engere :in./(Jrmuleert SP als voorkeursoptie een 
heleid van gemeenschappelijke en gedeelde \'eiligheid op wereldschaal. 
De Parllj \'(In de Arheid :al de komende jaren :oy,·el hinnen het 1·erhand mn de ge:amenlijke 
sociaal-democratische partijC/1 als te :ijner rijd intergou\'ememenreel koersen op nucleaire 
ontwapening, waarhij de denuclearisering \'an Europa eenrussenstap is. In samenhang hier
mee dienen er onderhandelingen te komen m·er het verlagen \'an de niveaus \'an de conven
tionele hewapening in Europa. 

8. Cultuurpolitiek is een niet vaak besproken thema. Dat neemt niet weg dat er wel duidelij
ke uitspraken gedaan zijn, zij het met zeer verschillende inhoud. De discussie maakt duide
lijk dat er aan cultuurpolitiek ruime aandacht moet worden gegeven. 
Wat cultuur( -politiek) is en waar het toe moet leiden, wordt verschillend beoordeeld. Men 
kan zich vinden in de in SP genoemde criteria van pluriformiteit, toegankelijkheid en vooral 
kwaliteit. 

Men vraagt zich echter af wie bepaalt wat kwaliteit is, en of de kwaliteitseis niet een bedrei-
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ging vormt voor de toegankelijkheid. Over het algemeen is men van mening dat getracht 
moet worden kwaliteit en toegankelijkheid in cultuurbeleid met elkaar te combineren. 
Aandacht is besteed aan de vraag wat de verantwoordelijkheden zijn van de overheid inzake 
cultuur. Enkelen merken in dit verband op dat ten onrechte geen aandacht is besteed aan de 
internationalisering van de cultuur en aan de toenemende commercialisering op het vlak van 
kunst en cultuur. 
Slecht is men te spreken over de wijze waarop het onderwijsbeleid in SP aan de orde wordt 
gesteld. Men vindt dat meer aandacht moet worden geschonken aan het opheffen van onge
lijkheid en achterstand en het bieden van gelijke kansen en mogelijkheden ter verbetering 
van de kwaliteit van het bestaan als centrale doelstellingen van het onderwijsbeleid. 
De overheid dient de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs te garanderen en is 
verantwoordelijk voor een goed onderwijsbesteL Een belangriJk deel van de collectieve uit
gaven dient daaraan te worden besteed. 
Uit de discussie wordt duidelijk dat men ervan overtuigd is dat het onderwijs zich zal moeten 
aanpassen, met behoud van haar doelstellingen, aan de veranderende samenleving en aan de 
technologisering. Ook de relatie tussen onderwijs en marktsector zal moeten worden bezien. 
Bij de vernieuwing van het economisch bestel zullen scholing en onderwijs immers een 
belangrijke rol moeten spelen. Daarvoor moeten plannen worden gemaakt. Er gebeurt nu te 
weinig. 

De m•erheid heeft in het hel'llrderen en uitl'oeren van een samenhangende cultuurpolitiek 
zowel centraal als lokaal een helan[!,rijke, voorwaardenscheppende rol. Het ph is voorne
mens in het ontwerp-verkiezin[!,sprogramma een cultuurpolitiek te jármuleren die samen
hang aanbrengt tussen economische en culturele ontwikkeling. Voorts zal er samenhang 
moeten zijn tussen hoge kwaliteit mn cultuurontwikkeling enerzijds en bevordering \'Uil 

hrede toegang tot een \'l'ell'Ormige onderwijs-. wetenschaps- en kunstbeoefening anderzijds. 
SP behandelt onderwijs vooral hinnen het raam \'Gil de arbeidsmarkt. Het ph deelt de 
mening, dat het onderwijs duidelijk rekening moet houden met de snelle \'eranderingen op de 
arbeidsmarkt. maar benadrukt eveneens de functie van onderwijs als belangrijkste vorm \'1111 

cultuuroverdracht, als instrument van algemene vorming en de ontwikkeling mn de kritische 
zin in het algemeen. Doordat niet in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht wordt geschonken 
aan het onderwijs, is ten onrechte de indruk ontstaan dat er geen belangstelling zou zijn 
voor het onderwijsbeleid. 
In het \'erkiezingsprogramma \'oor de T'<veede Kamer zal een opbouwende en stimulerende 
visie moeten worden gefórmuleerd op het intrinsieke helang van goed ondowijs dat voor 
ieder toegankelijk is, zij het dat nog meer dan voorheen aandacht moet worden geschonken 
aan de eisen die de veranderende samenleving aan het onderwijs mag stellen. Voor het par
tijhestuur heeft de overheid op dit terrein een grote \'eramwoordelijkheid. 

9. Meer dan wellicht verwacht werd, zijn er discussies gevoerd over de thema's euthanasie 
en erfelijkheidsonderwek en de rol van de overheid. De meeste verslagen over euthanasie 
neigen naar een behoefte aan wetgeving. 
Men wijkt daarmee dus af van het gestelde in SP. 
De ontwikkelingen op het ten·ein van de biogenetica worden met een zekere zorg bezien. Er 
worden positieve kanten gezien aan de toenemende wetenschappelijke kennis op dit gebied 
en van de toenemende toepassingsmogelijkheden, maar tegelijkertijd is men bevreesd voor 
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aantasting van de privacy en voor ongecontroleerde toepassingen. Men vindt daarom dat het 
onderzoek door zal moeten kunnen gaan, maar dat dat aan wetgeving gekoppeld moet wor
den. De media-politiek is binnen het kader van de discussie over SP weinig aan de orde 
gekomen. 

Het ph stelt vast dat uit de verslagen in o\'ereenstemming met het huidige \'erkiezingspro
gramma behoefte spreekt aan euthanasiewetgn·ing. Bij de I'Oorhereiding mn het ontwerp
verkiezingsprogramma zal het ph de behoedzaamheid waarop tijdens de discussie n·enzeer 
is aangedrongen, zwaar laten we~:en. Daarhij :al worden uitgegaan van het zelfheschik
kingsrecht mn individuen en van de mogelijkheid wetten en regelingen te handhm·en. 
In het nieuwe verkiezingsprogramma zijn duidelijke uitspraken over mediabeleid gewenst. 
Het ph gaat ermn uit dat informatie- en cultuwm·erdracht onze belangrijkste uitgangspun
ten blijven. Het gebruik \'an reclame-opbrengsten binnen het audio-1·isuele mediabeleid zal 
al dan niet in een "duaal" hestel in regelge1·ing moeten worden mstgelegd. Directe inl'loed 
van de commercie op programma's acht het ph ongewenst. Voor het handhaven \'atl plurifor
miteit- vooralvoor de gedrukte media -blijft de overheid.n•enmtwoordel(ikheid van belang. 

Bij de bespreking van het stuk over Schuivende Panelen werden de volgende moties 
aangenomen: 

INDIVIDUALISERING 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 1989 te Utrecht, 

constateert met het partijbestuur dat er spanning bestaat met betrekking tot individualise
ring en solidariteit; 

- overweegt: 
* dat er ten aanzien van de individualisering sprake is van een onomkeerbaar proces; 
* dat individualisering altijd plaatsvindt in het kader van de gemeenschap; 
* dat deze spanning grotendeels wordt ingegeven door de angst voor het ontaarden van 

individualisering in egoïsme; 
* dat het welzijn van de individuele mens des te groter wordt naarmate deze mens in 

samenwerking met anderen gemeenschappelijke doelen weet te bereiken; 
- spreekt uit: 

* dat de PvdA in haar visie op de individualisering geen tegenstelling ziet ten aanzien 
van solidariteit; 

* dat individualisering niet leidt tot egoïsme maar tot bewust kritische gemeenschapszin. 

INTERNATIONALISERING 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 1988 te Utrecht, 

neemt met voldoening kennis van het feit dat het rapport Schuivende Panelen in verschil
lende afdelingen intensief is besproken; 

- neemt kennis van de daaruit door het partijbestuur samengestelde samenvatting; 
- stelt vast dat zich bij de verdergaande internationalisering tevens een verdergaande ver-

schuiving in de machtsverhoudingen voltrekt, waarbij internationale ondernemingen nog 
sterker hun invloed laten gelden op de sociaal-economische en sociaal-culturele verhou-
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dingen in de Nederlandse samenleving; 
- verzoekt het partijbestuur bij de opstelling van het verkiezingsprogram aandacht te beste

den aan: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

maatregelen voor een gericht werkgelegenheidsbeleid te ontwikkelen bij voorkeur in 
overleg met de vakbeweging, welke zullen bijdragen aan volledige werkgelegenheid; 
maatregelen voor een verdere versterking van de sociale zekerheid, ook in het Europa 
van na 1992, waarbij herstel van de werkgelegenheid een belangrijke factor is, in 
samenhang met gerichte maatregelen in de loonkostenontwikkeling, scholing en her
gebruik van uitkeringsgelden; 
maatregelen die een gelijkmatig aandeel van uitkeringsgerechtigden in de welvaarts
ontwikkeling waarborgen en een uiterste inspanning doen om de opgelopen achter
stand in te lopen; 
maatregelen voor herstel en versterking van de kwaliteit van de collectieve sector, 
onder meer op de terreinen ouderenzorg, onderwijs en gezondheidszorg; 
de mogelijkheden van actief overheidsoptreden bij het stellen van randvoorwaarden 
met betrekking tot de toepassing van technologie en de flexibilisering van arbeid en bij 
het integreren van economische ontwikkeling en gebruik, behoud en verbetering van 
het milieu; 
een afwijzing van de acceptatie van minimale nucleaire afschrikking als einddoel en 
een verder werken aan een kernwapenvrije wereld waarin ook het instellen van kern
wapenvrije zones in Europa een goede (tussen-)stap kan zijn. 

VERKIEZINGSPROGRAM 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 1988 te Utrecht, 
- heeft met waardering kennis genomen van het verslag van het partijbestuur met betrekking 

tot de discussies in de partij over Schuivende Panelen (SP) alsmede van zijn commentaar 
hierop; 

- constateert met betrekking tot de organisatie dat: 
* het partijbestuur waardering verdient voor de open wijze waarop het de discussie rond 

Schuivende Panelen heeft begeleid; 
* toegankelijkheid van SP en de wijze van presentatie bij de aanvang als minder positie

ve punten dienen te worden beoordeeld; 
* met deze discussie slechts een deel van de opdracht van de partijraad aan het partijbe

stuur is vervuld; 
- constateert met betrekking tot de inhoud en de resultaten: 

* dat SP, hoewel niet altijd even consistent, voldoende elementen bezat voor een goede 
discussie in de partij en de voor het op te stellen nieuwe verkiezingsprogramma: 

* dat de discussie rond SP de betrokkenheid van zowel partijgenoten als buitenstaanders 
bij de positie van de partij heeft vergroot; 

* dat op een aantal onderdelen een nadere uitwerking alsnog gewenst is; 
- vraagt het partijbestuur, gelet op de gevoerde discussie, bij de uitwerking van het verkie

zingsprogramma de onderstaande onderdelen hierbij te betrekken: 
* dat bij de reeds toegezegde uitwerking met betrekking tot de samenhang tussen solida

riteit en individualisering aandacht dient te bestaan voor de rol van de overheid: 
** ten opzichte van burgers als haar individuele klanten (of groepen van klanten); 
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** als verschaffer van. veelal op solidariteit gebaseerde, collectieve overheidsvoorzienin
gen; 

** voor de onderlinge verhouding tussen deze twee elementen van overheidstaken; 
* dat economische groei die alleen leidt tot vergroting van het Bruto Nationaal Produkt en 

geen bijdrage levert aan de verbetering en het behoud van de leefomgeving. het draagvlak 
voor economische ontwikkeling aantast; en dat derhalve alle inspanningen gericht moeten 
zijn op het ontwikkelen van instrumenten, die bijdragen aan eelî duurzame economische 
ontwikkeling, zelfs indien dat ten koste gaat van economische groei zoals die nu wordt 
gedefinieerd (waarin de effecten op de leefomgeving niet zijn verwerkt); 

* dat, naast de in SP genoemde vormen van individuele arbeidsduurverkorting. bij de uit
werking van instrumenten voor het bestrijden van de werkloosheid vormen van collectieve 
arbeidsduurverkorting - waar mogelijk in combinatie met scholing - niet kunnen worden 
gemist; 

* de keuze van het partijbestuur voor het streven naar een goed zakelijk compromis impli
ciet uitgaat van een gelijke machtsverhouding tussen de belangengroepen. Ons beleid zal 
er op moeten worden gericht dat in de relatie tussen werkgevers en werknemers dit even
wicht eerst gerealiseerd wordt. 

**) Troonrede/Miljoenennota 1989 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 19!18 te Utrecht, 
- heeft kennis genomen van het commentaar van het partijbestuur op de Miljoenennota en 

Troonrede 1989; 
- constateert dat: 

* 

* 

* 

de visie van het kabinet op de economische en sociale toekomst van ons land te eenzij
dig is gericht op kostenbeheersing en lastenverlichting voor de korte termijn; 
het kabinet onvoldoende middelen vrijmaakt voor onmisbare investering in milieu en 
infrastructuur en ook provincies en gemeenten onvoldoende in staat stelt hun taken op 
die gebieden waar te maken, hetgeen ten koste gaat van de kwaliteit van het bestaan 
van toekomstige generaties; 
onvoldoende aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van voor de samenleving van nu 
en de toekomst onmisbare voorzieningen op het terrein van onderwijs, cultuur, 
gezondheidszorg en volkshuisvesting; 

- constateert dat de werkgelegenheidsdoelstelling van het kabinet niet wordt gehaald en dat 
onvoldoende aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die 
de maatschappij in de toekomst vraagt: 

- constateert dat: 

* 
* 

* 

* 

het minimumloon en de uitkeringen opnieuw worden bevroren: 
de uitkeringspositie van werkloze jongeren beneden de 27 jaar zeer aanzienlijk dreigt 
te worden aangetast: 
de inkomens van de werknemers in de collectieve, gesubsidieerde en gepremieerde 
sector verder achterop raken bij de werknemers in de marktsector; 
het kabinetsbeleid denivellerend werkt en de ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen 
vergroot; 

vraagt aan de Tweede-Kamerfractie om mede op basis van de in de toelichting genoemde 
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uitgangspunten met betrekking tot het algemene financieel-economische beleid, samen
hangende alternatieven op te stellen voor de voornemens van de regering, zowel met 
betrekking tot de Rijksbegroting in het algemeen en de toedeling van meer middelen daar
uit aan de gemeenten en de provincies, als inzake afzonderlijke beleidssectoren die met het 
oog op toekomstige ontwikkelingen bijzondere aandacht vragen. Met name werkgelegen
heid, milieu, een rechtvaardige inkomensontwikkeling en de kwaliteit van het bestaan, en 
in het kader hiervan: 

* 

* 

* 
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plannen te ontwikkelen gericht op herstel en bevordering van de kwaliteit van het 
bestaan, en daartoe: 
** voorstellen te doen die bijdragen aan een duurzame verbinding van economische en 

sociale vooruitgang en die versterking van de economische positie van ons land 
combineren met een rechtvaardige verdeling van welvaart en spreiding van zeggen
schap; 

** voorstellen te doen voor een geïntegreerd milieubeleid waarin het gebruik van 
energie, grondstoffen en de fysieke ruimte is gericht op handhaving en herstel van 
het ecologisch evenwicht; een aanzet te geven voor een urgentieprogramma om 
verzuring tegen te gaan, de bodem te saneren, verontreinigd water te zuiveren en 
afval verantwoord te verwerken of op te slaan. Uitgangspunt hierbij dient te zijn dat 
milieuschade aan de bron moet worden voorkomen en bestreden; 

** voorstellen te doen die de kwaliteit van voorzieningen op het gebied van onderwijs, 
cultuur, gezondheidszorg en volkshuisvesting zeker stellen en op een aanvaardbaar 
peil brengen; 

**voorstellen te doen om ten minste het bedrag voor ontwikkelingshulp te handha
ven, ten einde de in het commentaar genoemde hoofdproblemen (de armoede in 
Afrika, het milieu in de Derde Wereld en de schuldencrisis) krachtig te kunnen aan
pakken; 

voorstellen te doen voor het terugdringen van de werkloosheid en bevorderen van de 
werkgelegenheid door: 
** een beleid gericht op herverdeling van arbeid over mannen en vrouwen; 
**een actief arbeidsmarktbeleid ten behoeve van langdurig werklozen waarvan scho

lingsbevorderende maatregelen en werkervaringsprojecten deel uitmaken; 
** maatregelen gericht op het verminderen van de loonkosten op de laagste inkomens

niveaus ten einde de werkgelegenheid voor die groepen te bevorderen, echter zon
der hun netto-inkomenspositie aan te tasten; 

** specifieke maatregelen voor de meest kwestbaren op de arbeidsmarkt, onder andere 
door in werkgelegenheidsprojecten en arbeidsbemiddeling extra aandacht te beste
den aan leden van etnische groepen; 

de voorstellen van het kabinet inzake de inkomensontwikkelingen bij uitkeringsge
rechtigden, werkloze jongeren beneden de 27 jaar, ambtenaren en werknemers in de 
gepremieerde en gesubsidieerde sector, en werknemers in de marktsector te toetsen 
aan de PvdA-uitgangspunten met betrekking tot een rechtvaardige inkomensverdeling. 
en voorstellen te doen ten einde een gelijkmatig aandeel van werkenden en uitkerings
gerechtigden in de welvaartsantwikkeling te doen bewerkstelligen; 
** bij het ontwikkelen van deze alternatieven de randvoorwaarden in acht te nemen 

geformuleerd in het verkiezingsprogramma De toekomst is van iedereen en mede 
na te gaan in hoeverre daarbij elementen kunnen worden betrokken die voortvloei-



en uit de binnen de PvdA gevoerde discussie over het rapport Schuivende Panelen; 
**de beleidsalternatieven op een zodanige wijze in en buiten het parlement aan de 

orde te stellen, dat de hoofdlijnen van het PvdA-beleid herkenbaar zijn en duidelijk 
is welke visie de partij heeft op de richting waarin de Nederlandse samenleving 
zich dient te ontwikkelen; 

- vraagt aan het partijbestuur: 
* een en ander op een zodanige wijze actief binnen en buiten de partij aan de orde te 

stellen dat het draagvlak van deze denkbeelden wordt verbreed; 
* in de campagne voor de komende verkiezingen voor het Europese Parlement de 

nadruk mede te leggen op het beleid dat binnen Nederland dient te worden gevoerd 
om ons land zo goed mogelijk te doen deelhebben aan een Europa dat zowel democra
tisch, menselijk en economisch sterk is als sociaal rechtvaardig, schoon en ook in de 
toekomst !eetbaar. 

Voorts nam de partijraad de volgende moties aan: 

FNV-ALTERNATIEVEN 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 19RR te Utrecht, 
- constateert 

* dat de FNV de volgende plannen heeft ontwikkeld: "Deltaplan tegen de werkloos
heid"; "Laten we het gezond houden"; "Investeren in het milieu"; en "Investeren in de 
toekomst"; 

* dat de PvdA eveneens alternatieven op die terreinen heeti ontwikkeld; 
* dat deze plannen inzet kunnen zijn om het sociaal-economisch, gezondheidszorg-, 

milieu- en infrastructuurbeleid vorm te geven als alternatief voor het regeringsbeleid; 
- vraagt het partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie om met erkenning van de verschillen

de verantwoordelijkheden en mogelijkheden in overleg met de FNV te bezien hoe op basis 
van bovenvermelde plannen het verzet tegen het regeringsbeleid gebundeld kan worden. 

HUURVERHOGING 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 19RR te Utrecht, 
- heeft kennis genomen van het voornemen van de regering de huren het volgende jaar 

wederom met drie procent te doen verhogen; 
- stelt vervolgens vast dat de koopkracht voor de lagerbetaalden nagenoeg niet zal stijgen; 
- verzoekt het partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie al het mogelijke te doen het voorne-

men van de regering te voorkomen, waarbij als uitgangspunt dient te gelden dat de huren 
niet meer zullen stijgen dan de inflatie. Mede hierop gebaseerd wu één procent verhoging 
in de rede liggen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

RUIMTELIJKE ORDENING/VIERDE NOTA 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 19RR te Utrecht, 
- heeft kennis genomen van het commentaar van het partijbestuur op de Miljoenennota en 
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Troonrede 1989; 
- constateert dat deze reactie geen directe aandacht besteedt aan het terrein van de ruimtelij

ke ordening en evenmin een concrete aanzet geeft tot een PvdA-antwoord op de Vierde 
nota ruimtelijke ordening van de regering; 

- overweegt dat: 
* bij de door het partijbestuur bepleite actieve rol van de overheid een sterke en doel

treffende ruimtelijke ordening behoort; 
* door een positieve herwaardering van de rol van de ruimtelijke ordening de ruimtelijke 

voorwaarden moeten worden gecreëerd van onder meer: 
** overheidsinvesteringen in onder meer milieu, infrastructuur en volkshuisvesting; 
** een verantwoorde spreiding van overheidsvoorzieningen; 
** een gericht werkgelegenheidsbeleid; 

* een krachtige en evenwichtige ruimtelijke ordening met het oog op een dynamische 
economische ontwikkeling gelijke kansen dient te bevorderen, onder andere voor 
Randstad en regio's; 

- vraagt de Tweede-Kamerfractie om onder meer in het licht van deze overwegingen een 
samenhangend beleidsalternatief te ontwikkelen voor de Vierde nota ruimtelijke ordening. 

***)Aan moties inzake het buitenland werd het volgende besloten: 

CHILI 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 1988 te Utrecht 
- is van mening dat een massaal nee tegen de militaire dictatuur bij het referendum, dat op .'i 

oktober aanstaande in Chili wordt gehouden, herstel van de democratie in dit land dichter
bij brengt; 

- spreekt steun uit voor de brede bundeling van oppositiepartijen in Chili, die de bevolking 
oproepen tegen Pinochet te stemmen; 

- en verzoekt het partijbestuur, de Eerste- en Tweede-Kamerfractie en de PvdA-leden van 
het Europese Parlement al het mogelijke te doen om de Chileense oppositie voor, tijdens 
en na het referendum te steunen. 

MIDDEN-OOSTEN 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 1988 te Utrecht 

overweegt dat de opstand in de bezette gebieden op de Jordaanoever en in de Gazastrook, 
de gewijzigde opstelling van Jordanië, ontwikkelingen binnen de PLO en (de uitkomst 
van) de verkiezingen in Israël kunnen leiden tot nieuwe inzichten bij het zoeken naar een 
oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict; 

- is van mening dat de uitgangspunten zoals geformuleerd in het huidige verkiezingspro
gramma nog steeds een goede basis voor een oplossing bieden; 

- verzoekt het partijbestuur met inachtneming van de bestaande uitgangspunten een geactu
aliseerde versie van het in 1979 uitgebrachte rapport over het Midden-Oosten te maken. 

ZUID-AFRIKA 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto-
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ber 1988 te Utrecht 
- overweegt dat het recente akkoord over de onafhankelijkheid van Namibië een belangrijke 

stap is in de richting van meer stabiele verhoudingen in Zuidelijk Afrika; 
overweegt dat de tot nog toe tot stand gekomen sancties tegen het apartheidsbewind in 
Zuid-Afrika onvoldoende zijn gebleken om de Zuidafrikaanse regering tot daadwerkelijke 
concessies te dwingen; 
spreekt uit dat: 
* bij voorkeur in het kader van de Europese Politieke Samenwerking zoveel mogelijk 

druk op Zuid-Afrika uitgeoefend moet worden om Namibië ook daadwerkelijk onaf
hankelijkheid te verlenen; 

* Nederland zich, desnoods eenzijdig, dient in te zetten voor een volledige economische 
boycot van Zuid-Afrika, waartoe behoren het verbreken van de luchtlijnen en het 
beëindigen van de in- of doorvoer van Zuidafrikaanse produkten: 

* het Nederlandse bedrijfsleven zich uit Zuid-Afrika dient terug te trekken; 
en verzoekt het partijbestuur, de Eerste- en Tweede-Kamerfracties en de PvdA-leden van 
het Europese Parlement al het mogelijke te doen om hieraan uitvoering te geven. 

CHEMISCHE WAPENS TEGEN KOERDISCHE VOLK 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 1988 te Utrecht 

overweegt dat het Koerdische volk het slachtoffer is van chemische oorlogsvoering van 
een omvang die ongekend is in de naoorlogse geschiedenis: 

- overweegt dat de PvdA zich een andermaal heeft uitgesproken voor totale uitbanning van 
bezit en gebruik van bacteriologische en chemische wapens; 

- verzoekt het partijhestuur en de Tweede-Kamerfractie initiatieven te ontplooien die erop 
gericht zijn in internationaal verband te bereiken dat het gebruik van chemische wapens 
tegen het Koerdische volk door Iraakse strijdkrachten wordt beëindigd; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

OOST-EUROPA 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 1988 te Utrecht 
- stelt vast dat de Nederlandse regering onvoldoende inspeelt op en betrokken is bij de ont

wikkelingen in Oost-Europa; 
- en verzoekt het partijbestuur, de Eerste- en Tweede-Kamerfracties en de PvdA-leden van 

het Europees Parlcment al het mogelijke te doen om uitvoering te geven aan een beleid, 
dat op de volgende uitgangspunten gebaseerd is: 
* de deelnemende landen dienen het mandaat voor de nieuwe onderhandelingen over het 

totstandbrengen van een conventioneel evenwicht in Europa nu snel af te ronden, 
waarbij uitgegaan dient te worden van de noodzaak van drastische beperkingen tot een 
zo laag mogelijk niveau van bewapening. van verandering van militaire strategieën en 
doctrines en van uitbreiding van vertrouwenwekkende maatregelen. Tevens dienen er 
onderhandelingen te komen over de vermindering van de resterende kernwapens in 
Europa. Einddoel is daarbij een kernwapenvrij Europa; 

* de economische betrekkingen tussen Oost- en West-Europa dienen vcrsterkt te wor
den. De EG en de lidstaten moeten daaraan hijdragen door de handelsvoorwaarden 
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voor de Oosteuropese landen te verbeteren, door mee te werken aan het oplossen van 
het schuldenprobleem van landen als Polen en Hongarije en door samenwerking op 
het terrein van de technologie. Door uitdunning van de COCOM-lijst dienen onnodige 
handelsbeperkingen te worden opgeheven. Van de Oosteuropese landen mag een gro-
tere betrokkenheid bij het oplossen van de Noord/Zuid-problemen gevraagd worden; 
de samenwerking op het terrein van het milieu dient uitgebreid te worden door het 
opstellen van gemeenschappelijke milieuprogramma's en door de overdracht van 
milieutechnologie; 
het bevorderen van het respect voor de mensenrechten dient een onderdeel van het 
Oost-Europabeleid te zijn; 
de ontwikkelingen in een aantal Oosteuropese landen dienen aangegrepen te worden 
voor een nieuwe dialoog over de humanitaire betrekkingen waarbij het zowel gaat om 
het uitbreiden van de derde mand van het Helsinki-akkoord als om het mogelijk 
maken van meer contacten op alle niveaus. Partijen, vakbonden en maatschappelijke 
groeperingen dienen hierbij meer betrokken te worden; 
de Partij van de Arbeid dient haar contacten met hervormingsgezinde organisaties en 
groeperingen in Oost-Europa te verdiepen, waarbij het zowel gaat om het opvoeren 
van de contacten als om het uitbreiden van de discussie over de in deze resolutie aan
gehaalde thema's; 

- de Partij van de Arbeid veroordeelt de maatregelen van de Roemeense autoriteiten ten 
aanzien van ingrijpende landhervormingen. die de sociale infrastructuur van het platteland 
ernstig aantasten en die vooral ten koste zullen gaan van de Hongaarse minderheid in Roe-
menië. 

VERENIGDE NATIES 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 1988 te Utrecht, 
- stelt vast dat er een wapenstilstand tot stand is gekomen tussen Irak en Iran en dat vredes

onderhandelingen tussen deze landen zijn begonnen; 
- stelt vast dat er tussen de Verenigde Staten, Angola, Cuba en Zuid-Afrika in beginsel over

eenstemming is bereikt over beëindiging van het conflict rond Namibië en over het staken 
van de vijandelijkheden op Angolees grondgebied; 

- stelt vast dat er vooruitgang is bij het vinden van een vreedzame regeling voor het geschil 
rond Cyprus; 

- stelt vast dat een oplossing voor het conflict tussen Marokko en de bevolking van de Wes
telijke Sahara in zicht lijkt; 

- stelt vast dat de Sovjet-Unie inmiddels een begin heeft gemaakt met het terugtrekken van 
troepen uit Afghanistan; 

- stelt vast dat de Verenigde Naties een zeer belangrijke bijdrage hebben geleverd aan deze 
positieve ontwikkelingen: 

- overweegt dat daardoor de VN aan prestige en invloed gewonnen hebben en dat hierdoor 
nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan voor het versterken van de positie van de VN; 

- stelt tegelijk vast dat de VN door gebrek aan uitvoeringsmogelijkheden voor het secretari
aat, door gebrek aan geld en door gebrek aan politieke steun van de lidstaten nog steeds 
onvoldoende kunnen functioneren; 

- spreekt uit dat: 
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de recente successen van tie VN vertaald moeten worden in uitbreiding van uitvoe
ringsbevoegdheden en mogelijkheden van het secretariaat; 
dat de VN over meer mogelijkheden moeten komen te beschikken om te kunnen bij
dragen aan het verminderen van economische spanningen in de wereld, waarbij met 
name aan de schuldencrisis gedacht moet worden; 
Nederland in het kader van de EG dient te komen tot initiatieven tot beëindiging van 
de financiële crisis waarin de VN verkeren; 

* in het kader van de VN nieuwe initiatieven tot stand moeten komen gericht op een 
regeling in het Israëlisch-Palestijnse contlict, op beëindiging van de apartheid in Zuid
Afrika en op het voorkomen van cantlieten in Zuidelijk Afrika, die voortvloeien uit de 
apartheid; 

en verzoekt de Eerste- en Tweede-Kamerfracties en de PvdA-leden van het Europese Par
lement al het mogelijke te doen om hieraan uitvoering te geven. 

Ten slotte nam de partijraad de volgende ondersteunende verklaring aan: 

STEUN AAN ACTIE VAN HET FNV 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en I okto
ber 19RR te Utrecht 
- wenst de FNV veel succes met haar actiedag op R oktober' 

Dat het een stimulans moge zijn voor velen' 

ll MAART 1989 

Deze partijraad kwam in Zutphen bijeen ter vaststelling van de kandidatenlijst voor de ver
kiezingen van het Europese Parlement op 15 juni 1989. De ontwerp-kandidatenlijst was 
opgesteld door de onafhankelijke commissie kandidaatstelling Europese Parlement. De 
definitieve kandidatenlijst werd als volgt vastgesteld: 

I. P. Dankert 
2. H. d'Ancona 
3. E. Woltjer 
4. H. Muntingh 
5. M. van Putten 
6. W. van Velzen 
7. B. Visser 
R. A. Metten 
9. A. Goedmakers 
10. M. van den Brink 
11. A. Brusse 
12. M.J. Grotenhuis 
13. W. Ruygrok 
14. J.N. Scholten 
15. H. Wolters 
16. J. de Boer 
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17. B. Koenelers 
18. S. Keulen 
19. H. Tromp 
20. A. Burger 
21. J.H. Erasmus 
22. A. Jongedijk-Welles 
23. G. Poortinga 
24. A. Groenendaal-Kuipers 
25. F. Westenbrink 
26. A. Kuijper 
27. J.W.H.J. Loonen 
28. M.J.G. Besselink-Eeftink 
29. M.C. Meyvogel 
30. M.E. Minkes 
31. J.J.G. Palmen 
32. W.J. Lenstra 
33. 1. Berkouwer 
34. P.A. Boot 
35. A.A.M. Wezenbeek 
36. H. van Borselen 
37. R.J. Russ 
38. P. Visser 
39. B.A.G.M. Tromp 
40. L.J. Emmerij 

Tevens nam de partijraad de volgende motie aan: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 11 maart 1989 te Zutphen 
heeft kennis genomen van het verschijnen van een advertentie in het Algemeen Dagblad, 
afgelopen week, waarin werd opgeroepen tot het terugbrengen van een van huis weggelo
pen vrouw, met uitloving van een geldelijke beloning. In de advertentie was tevens een 
foto geplaatst van de betrokken vrouw; 
heeft met instemming kennis genomen van het initiatief van de kamerleden Van Nieuwen
hoven en Vliegenthart om het kamerbreed Vrouwen Overleg een gesprek te laten aanvra
gen met het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Dagblad Pers; 
wijst iedere suggestie af dat dit louter een vrouwenzaak zou zijn en nodigt daarom het par
tijbestuur en de Tweede-kamerfractie uit alles in het werk te stellen om herhaling van dit 
soort advertenties in de toekomst te voorkomen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

24JUNI 1989 

Op 24 juni 1989 kwam de partijraad in Amsterdam bijeen. Aan de orde kwamen: 
- Benoeming stembureau, gevormd door de gewesten Amsterdam, Noord-Holland-Noord en 

Noord-Brabant-West 
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Vaststelling besluitenlijsten 30 september/I oktober 1988 en 11 maart 1989 *) 

Goedkeuring tussentijdse rapportage Tweede-Kamerfractie 
- Vaststelling advies meest gewenste samenstelling Tweede-Kamerfractie 
- Bespreking organisatorisch verslag partij 1987/1988 

Vaststelling wijzigingen huishoudelijk reglement 
- Bespreking financieel verslag partij 1987/1988 
- Verlening décharge aan penningmeester voor beleid over 1987/1988 
- Vaststelling partijbegroting 1989/1990 
- Vaststelling begroting Centrum voor Lokaal Bestuur 1989/1990 
- Vaststelling verdeelsleutel uitkeringen uit spaarfonds 

Benoeming leden financiële commissie 

*)Bij deze vaststelling werd de volgende motie aangenomen: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 24 juni 1989 te Amster
dam, 

spreekt haar teleurstelling uit over het feit. dat het project met betrekking tot de integrale 
visie op de taak en werkwijze van de Partij van de Arbeid in de jaren negentig niet ter 
bespreking is geagendeerd; 

- verzoekt het partijbestuur dit onderwerp zo spoedig mogelijk te agenderen op de partij
raad, waarbij de volgende punten aan de orde zullen worden gesteld: 
* de gekozen aanpak van het project, de plaats van het kader en het afdelingsniveau 

daarin en de aandacht voor de noodzakelijke cultuurverandering in de partij; 
* een voortgangsrapportage en dataplanning, uitmondend in een moment van finale 

besluitvorming en uitvoering; 
- De rapportage aan en bespreking met de partijraad dient op een zodanig tijdstip plaats te 

vinden. dat vroegtijdig voor de junipartijraad van 1990 de consequenties voor de organisa
tie van de partij en het partijbestuur duidelijk worden. 

9 SEPTEMBER 1989 

Op 9 september 1989, de eerste zaterdag na de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 6 
september 1989, kwam de partijraad in Amsterdam bijeen om de Tweede-Kamerfractie te 
adviseren inzake de uitgangspunten voor de kabinetsformatie. De partijraad besloot daarover 
het volgende: 

UITGANGSPUNTEN KABINETSFORMATIE 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 9 september 1989 te 
Amsterdam, 

stelt vast, dat de Partij van de Arbeid met de behaalde 49 zetels het vertrouwen heeft 
gekregen van bijna één derde van het totale electoraat; 

- betreurt ten zeerste, dat de Centrum Democraten met een zetel in het parlement zijn terug
gekeerd en ziet hierin een aansporing voor alle democratische partijen om een beleid te 
voeren dat de voedingsbodem voor racisme wegneemt en dat het vertrouwen in de politiek 
weer doet terugkeren; 
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- is teleurgesteld over de relatief tegenvallende opkomst, met name in de Randstad en de 
grote steden; 

- stelt vast: 
* dat CDA en VVD thans over een meerderheid van slechts één zetel in de volksverte

genwoordiging beschikken; 
* dat, gezien de maatschappelijke vragen van de jaren negentig op het gebied van 

milieu, werkgelegenheid, sociaal-economische vernieuwing en de kwaliteit van de 
voorzieningen, een nieuw kabinet dient te kunnen vertrouwen op een zo breed moge
lijke steun in de volksvertegenwoordiging en dient te kunnen rekenen op een breed 
maatschappelijk draagvlak; 

is daarom van mening, dat de verkiezingsuitslag van 6 september jl. reden geeft tot de vor
ming van een coalitie waaraan PvdA, CDA en D66 deelnemen: 

- stelt vast: 
* dat de mogelijkheid een dergelijk kabinet te vormen bestaat, wanneer de PvdA zich 

programmatisch in het regeerakkoord en de samenstelling van een dergelijke coalitie 
voldoende kan herkennen; 

* dat het voor de deelname van de PvdA aan een dergelijk kabinet van bijzonder belang 
is dat bij de coalitie-onderhandelingen voldoende rekening wordt gehouden met de uit
gangspunten, zoals neergelegd in het verkiezingsprogramma "Kiezen voor kwaliteit"; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

Tevens besloot de partijraad op de partijraadsvergadering, die voor 30 september 1989 
gepland was inzake Troonrede en Miljoenennota 1990, gezien de kabinetsformatie niet te 
laten doorgaan. 

10 FEBRUARI 1990 

Deze partijraad op I 0 februari 1990 te Amsterdam werd bijeen geroepen ter bespreking van 
de verslagen van de neveninstellingen over 1988 en ten behoeve van een stuk van het partij
bestuur inzake Bewogen Beweging *). Voorts kwamen aan de orde: 
- Benoeming stembureau, gevormd door de partijraadsdelegaties van Groningen, Noord

Holland-Zuid en Den Haag 
- Goedkeuring besluiten! ijsten van 24 juni 1989 en 9 september 1989 

*) Uitvoering van "Bewogen Beweging", rapportage aan de partijraad van 10 februari 
1990 

I. Stand van zaken 
I. I. Voorgeschiedenis 
Het vorige partijbestuur stelde mede naar aanleiding van de verkiezingsuitslag 1986 drie 
commissies in. Deze kregen de opdracht de maatschappelijke ontwikkelingen te analyseren 
en daaruit conclusies te trekken met betrekking tot programma, strategie en organisatie van 
de partij. Dat leidde tot drie "vernieuwingsrapporten". Aan de junipartijraad van 19RR wer
den voorstellen voorgelegd over de manier waarop het partijbestuur uitvoering wilde geven 
aan de drie vernieuwingsrapporten. 
Het programmatische rapport - Schuivende Panelen - leidde tot een omvangrijke discussie in 
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de partij. Ontegenzeggelijk heeft dat de inhoudelijke opstelling van de partij beïnvloed, en 
eraan bijgedragen dat de PvdA inmiddels aan de regering deelneemt. Toch kan niet worden 
gezegd dat de programmatische vernieuwing is voltooid: sinds de opstelling van het begin
selprogramma eind jaren zeventig hebben zeer ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden 
(op milieugebied. aan technologische ontwikkelingen en- meest recent door de ontwikkelin
gen in Oost-Europa - op het terrein van de buitenlands-politieke verhoudingen) die om een 
nadere positiebepaling van de sociaal-democratie op die terreinen vragen. 
Het "strategierapport" Bewogen Beweging dat in juni 1988 uitkwam (en waarin de aanbeve
lingen uit het organisatierapport Politiek à la Carte werden meegenomen), geeft een verhel
derende analyse van de positie van de partij in het maatschappelijke krachtenveld. Het rap
port doet een aantal aanbevelingen (waaronder de introductie van een partijreferendum en 
het meer systematisch betrekken van partijgenoten en niet-partijgenoten buiten het "officië
le" partijcircuit om). 
Ook de organisatorische vernieuwing van de partij en de daarmee samenhangende culturele 
vernieuwing zijn in Bewogen Beweging aan de orde gesteld. Het rapport stelt vast dat de 
partij zich moet vernieuwen, zowel om een rol te kunnen blijven spelen in een veranderende 
maatschappelijke omgeving als om een goede inhoudelijke en personele voeding van de par
tij te garanderen. Daartoe zou de partij contact moeten hebben met maatschappelijke organi
saties. en bovendien politiek zo moeten opereren. dat deze organisaties - maar ook individu
en - hun weg naar de partij kunnen vinden. Hierdoor zou een proces van cultuurverandering 
en een steviger maatschappelijke verankering plaatsvinden. 
Met het publiceren van het rapport Bewogen Beweging in juni 1988 en het aannemen van de 
voorstellen die in het verlengde daarvan aan de partijraad werden gedaan, heeft de Partij van 
de Arbeid aangegeven conclusies te willen trekken uit vcrschillende maatschappelijke ont
wikkelingen die het functioneren van politieke partijen in het algemeen en dat van de PvdA 
in het bijzonder belangrijk beïnvloeden. Het is niet gebleven bij de publikatie van dat rap
port. Op tal van terreinen heeft de partij stappen gezet op weg naar een andere manier van 
politiek bedrijven. Een belangrijk element daarbij is het streven de PvdA sterker in de 
samenleving te verankeren, met name door het intensiveren van maatschappelijke contacten. 
Zo kenmerkte de laatste campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen zich door een 
bewust andere aanpak dan die van voorgaande campagnes. Een veel intensiever contact met 
"buitenstaanders" gaf de campagne extra kleur. 
Het gaat er nu om de uitvoering van Bewogen Beweging voort te zetten en verder uit te wer
ken. Doel daarvan is onder meer de partij aantrekkelijker te maken voor zowel de mensen 
die op enige manier in de partij actief zijn (leden en kader). als voor de mensen die voorals
nog op grotere afstand staan (leden, kiezers, en anderen). Wanneer de aanbevelingen uit 
Bewogen Beweging verder worden uitgewerkt en in praktijk worden gebracht, zal de partij 
hen een inspirerender politieke omgeving kunnen bieden. Een grotere openheid voor 
"buitenstaanders", een geïntensiveerd contact met de maatschappelijke omgeving en een 
vereenvoudiging van structuren en procedures maakt het bedrijven van politiek. in welke 
vorm dan ook. interessanter. 

1.2. Ontwikkelingen rond de Partij van de Arbeid 
Het algemeen maatschappelijk klimaat kenmerkt zich door een geringere identificatie van 
mensen met "bewegingen" gericht op het algemeen belang en een sterkere oriëntatie op de 
behartiging van het eigen belang. Mensen lijken meer warm te lopen voor onderwerpen die 
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hen raken en waarop direct actie valt te ondernemen, dan voor breed georiënteerde bewegin
gen als politieke partijen. Daarbij is er inmiddels een veelheid en verscheidenheid aan infor
matiebronnen, zodat mensen die geïnteresseerd zijn in wat er omgaat in onze maatschappij 
minder dan voorheen zijn aangewezen op politieke partijen om hun betrokkenheid tot uiting 
te brengen. 
De jaren negentig bieden echter nieuwe kansen en uitdagingen voor sociaal-democratische 
politiek. De jaren tachtig kenmerkten zich door een offensief tegen de verzorgingsstaat. 
Scepsis ontstond over de maakbaarheid van de samenleving en over de idealen van progres
sieve politiek. Naarmate het decennium vorderde, werd de keerzijde van de eenzijdige finan
cieel-economische oriëntatie echter steeds zichtbaarder. Zich opstapelende milieuproblemen. 
hardnekkige werkloosheid bij kwetsbare groepen en de zichtbare gevolgen van de achter
stand van de laagste inkomensgroepen maakten de weg vrij voor een hernieuwd nadenken 
over het evenwicht tussen markt en overheid en over de noodzaak van ordenend overheids
optreden. 
De verschuiving van een louter financieel-economische optiek naar een sociaal-economische 
en culturele (sociale vernieuwing) maakt dat de PvdA het politiek initiatief kan en moet her
winnen. Daarbij kan de regeringsdeelname de aantrekkingskracht van de partij vergroten en 
biedt internationale samenwerking aan de partij de mogelijkheid zich met elan te presente
ren. 
Het streven naar een aansprekender aanpak van partij-activiteiten en het aantrekkelijker 
maken van de "partijcultuur" staat niet op zichzelf. Het komt ook voort uit een dwingende 
noodzaak. Politieke partijen - de PvdA niet uitgezonderd - hebben te maken met een verou
derend ledenbestand en een dalende participatiegraad van de leden. De demografische ont
wikkelingen in Nederland zijn hieraan niet vreemd. Zelfs wanneer de ontwikkelingen van 
het ledenbestand een getrouwe afspiegeling zouden vormen van de leeftijdsopbouw van de 
bevolking, dan nog zouden vergrijzing en ontgroening een dalende aanwas van jonge leden 
en een relatief toenemend ledenverlies betekenen. 
De organisatiestructuur en de partijcultuur spelen een rol bij het betrekken van niet-actieve 
leden en politiek belangstellenden bij de politieke activiteiten van de PvdA en hebben daar
mee ook hun weerslag op de selectie en recrutering voor vertegenwoordigende en bestuurlij
ke functies. Een goed lopende partijorganisatie is de ruggegraat van de partij. Tal van activi
teiten zouden moeten worden geschrapt als de bestaande structuur er niet zou zijn. 
En toch werpen de partijcultuur en de vaak sterk procedurele aanpak van het partijwerk 
drempels op voor mensen om zich in het politieke meningsvorming en besluitvorming te 
mengen. 
De hesluitvorming loopt grotendeels via de partijstructuur: dat is in verband met de koppe
ling aan de indeling van het openbaar bestuur tot op zekere hoogte noodzakelijk en 
onvermijdelijk. 
De meningsvorming echter kan op veel bredere basis plaatsvinden. Voor een deel gebeurt dat 
ook: er zijn tal van werkgroepen en bijeenkomsten buiten de partijstructuur om. Maar ook 
dan richten veel van die activiteiten zich in de eerste plaats tot de kring van actieve partijle
den. Er zal veel bewuster ruimte moeten worden geboden aan niet-partijgenoten, en ook niet
actieve leden moeten meer worden geënthousiasmeerd om zich in het politieke debat te men
gen. Dit geldt temeer nu de sociaal-democratie zich geconfronteerd ziet met een aantal fun
damentele ontwikkelingen in de samenleving die om een hernieuwde oriëntatie op de eigen 
beginselen vragen. 
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Het is zaak de partij-organisatie en de partijcultuur zo te doen functioneren, dat meer leden 
en politiek belangstellenden de weg naar de PvdA zullen weten te vinden. Dat versterkt de 
partij-organisatie en geeft nieuwe impulsen: tegelijk versterkt het de positie van de PvdA als 
geheel. Een factor daarbij is dat in de afgelopen decennia de politiek verder is geprofessiona
liseerd. Dat biedt een aantal voordelen en mogelijkheden. Door inzet van "professionals" kan 
het bereik en de kwaliteit van de partijactiviteiten worden vergroot. Samenwerking tussen 
"beroeps" en partijkader kan vruchtbare en effectieve resultaten opleveren door de kennis die 
beroepspolitici hebben op hun eigen terrein in te zetten voor maatschappelijke activiteiten en 
contacten. Onder meer het ombudswerk kan hiervan een goed en nuttig gebruik maken. Juist 
voor een kaderpartij als de PvdA biedt een dergelijke samenwerking en ondersteuning volop 
kansen. 
Er kleven echter ook risico's aan de toegenomen "professionalisering" van de politiek. De 
balans tussen "beroeps" en "vrijwilligers" verschuift in de richting van de eersten. De 
afstand van de kiezers en de leden tot de "politiek" kan erdoor vergroten. De politiek - vaak 
toch al minder toegankelijk door specialismen en beroepsjargon - wordt voor vrijwilligers 
minder aantrekkelijk en vanzelfsprekend om in te participeren. Als dat het geval is, versmalt 
op den duur de recruteringsbasis van de partij. 

1.3. Het vernieuwingsproces tot nu toe 
Partij en partijbestuur hebben inmiddels een aantal stappen gezet op de weg van de partijver
nieuwing. 
Het partijbestuur speelde een actieve en stimulerende rol bij de discussie over Schuivende 
Panelen, een di:;cussie waaraan velen deelnamen. In de opzet en vormgeving van dit discus
sieproject werd geprobeerd de aanbevelingen van het organisatierapport Politiek à la Carte 
direct al in praktijk te brengen. Afdelingen en gewesten hebben serieuze pogingen gedaan 
het debat te verbreden tot buiten de kring van de reguliere bezoekers van hun vergaderingen. 
PB-leden namen intensief deel aan de discussie en rapporteerden daarover aan partijbestuur 
en partij. 
Ook het partijbestuur zelf koos voor deze aanpak. In 19X8 en 1989 werden bijeenkomsten 
georganiseerd waarbij "buitenstaanders" een (grote) rol speelden (de conferentie over armoe
de. bijeenkomsten over Oost-Europa in samenwerking met Pax Christi en IKV. een initiatief 
als de Den Uyl-lezing e.d.). Dit type bijeenkomsten kan gemakkelijk verder worden uitge
bouwd door bewuster gelegenheid te geven tot uitwisseling van ervaringen en contacten tus
sen politici en belangstellenden. Ook heeft het partijbestuur inmiddels ervaring opgedaan 
met het intensiveren van de contacten met maatschappelijke organisaties. Er vonden in 1989 
in dat kader verscheidene gesprekken plaats, onder meer met kerkelijke instanties, Natuur en 
Milieu, de vakbeweging en werkgeversorganisaties. De uitkomsten van die gesprekken wer
den betrokken bij de opstelling van hel verkiezingsprogramma. 
De aanbevelingen van Bewogen Beweging werden het meest direct in praktijk gebracht in de 
Tweede-Kamercampagne. De opzet daarvan was zo gekozen. dat via werkbezoeken en open
bare discussies de partij haar ideeën kon confronteren met de opvattingen van niet-partijge
noten. Ook de politieke cafe's die op tal van plaatsen zijn gehouden en die vaak ruim -en 
ook door niet-partijgenoten -werden bezocht, boden die mogelijkheid. Door de medewerking 
van Rooie Vrouwen en JS in de campagne werd tevens invulling gegeven aan doelgroepen
beleid. 
Het internationaal secretariaat gaf uitwerking aan de aanbevelingen uit Bewogen Beweging 

87 



die op Europese partijvorming betrekking hebben. De Partij van de Arbeid heeft binnen de 
Federatie (alle zusterpartijen uit de EG-landen) het initiatief genomen voor het instellen van 
een commissie die zich buigt over verdergaande samenwerking op Europees niveau. Deze 
'"commissie-Kok" heeft eind januari 1990 rapport uitgebracht. 
In dat rapport wordt aangegeven hoe de samenwerking tussen partijen uit de EG kan worden 
verbeterd. De voorstellen hebben onder meer betrekking op de versterking van het secretari
aat en het bestuur van de Federatie, op het scheppen van netwerken voor informatie-uitwis
seling en meningsvorming, op contacten tussen partijkaders en op betere relaties met zuster
partijen uit de zgn. EVA-landen (Noorwegen, Zweden, Finland, IJslanden Oostenrijk) en uit 
Oost-Europa. Na het Federatiecongres in Berlijn (8 en 9 februari 1990) waarop het rapport 
wordt vastgesteld, zal het partijbestuur zich actief gaan bezighouden met de uitvoering van 
deze voorstellen. 
Voorts heeft het partijbestuur met het instellen van de Alfred Mozer Stichting een platform 
geschapen voor meningsvorming, advisering en debat over de ontwikkelingen in Centraal
en Oost-Europa. De stichtingsvorm is gekozen om de drempel voor niet-partijleden te verla
gen, om deel te nemen aan de activiteiten van de stichting. Verder zal de Alfred Mozer Stich
ting ook activiteiten ontwikkelen ter bevordering van uitwisseling en contacten met geestver
wante partijen en organisaties aldaar. 

11. Het vernieuwingsproces in de komende jaren 
De eerste stappen in het cultuurveranderingsproces zoals dat in Bewogen Beweging werd 
voorgesteld, zijn dus gezet. Op zich is dit al genoeg reden om na te denken over de manier 
waarop we ermee verder gaan. Daar komt nog een tweede reden bij: sinds 7 november 1989 
neemt de PvdA deel aan het kabinet. Ook dat heeft gevolgen voor de positie van de partij: 
van oppositiepartij (op landelijk niveau) naar regeringspartij. Deelname aan het kabinet 
maakt het eerder meer dan minder nodig visie en ideeën te hebben, en de partij een eigen 
positie te geven naast die van bewindspersonen en fractie. De luiken mogen niet alleen aan 
de kant van het Binnenhof openstaan. 
Het vernieuwingsproces moet worden gedragen door de leden, en die zijn georganiseerd bin
nen afdelingen en gewesten. Op afdelings- en gewestelijk niveau is de menskracht echter 
beperkt en de druk van reguliere werkzaamheden - variërend van lokale politiek tot campag
nevoeren en verkiezingsprogramma's vaststellen - op het kader groot. Dat betekent dat het 
vernieuwingsproces zoveel mogelijk moet worden ingepast in de bestaande werkzaamheden, 
en dat daarnaast nieuwe mensen bereid gevonden moeten worden om politiek actief te zijn. 
Politieke partijen hebben een bijzonder sterke positie waar het gaat om de "toedeling" van 
vertegenwoordigende functies en functies in het openbaar bestuur. Hun positie is evenzeer 
onomstreden in de verkiezingen. Maar - als hiervoor gesteld - waar het de organisatiegraad 
betreft, is de positie aan het verzwakken. Tot nu toe waren acties om op grote schaal nieuwe 
leden te werven, bij geen der politieke partijen erg succesvol. In dat verband zet het partijbe
stuur dan ook vraagtekens bij de haalbaarheid van de in de junipartijraad van 1988 vastge
stelde ambitie om in vier jaar het ledental van de PvdA naar 120.000 te laten stijgen. De ont
wikkelingen in het ledental versterken echter wel de noodzaak om verder te werken aan een 
andere manier van functioneren en maken het belang van een aantrekkelijker partijcultuur 
des te groter. Onderdeel daarvan is niet alleen de manier waarop de partij komt tot standpunt
bepaling, maar ook hoe daarmee vervolgens in de politieke praktijk wordt geopereerd. 
Bewogen Beweging zoekt het doorbreken van de bestaande partijcultuur in de eerste plaat~ 
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in het doelbewust "openen van de luiken" op alle niveaus in de partij. In het verlengde hier
van is aan afdelingen en gewesten gevraagd om in navolging van wat het partijbestuur zich 
voornam, contacten te onderhouden met maatschappelijke organisaties en meer ruimte te 
bieden aan buitenstaanders die willen deelnemen aan het politieke meningsvormingsproces. 
Een dergelijke aanpak legt druk op het kader, tenzij extra inspanningen worden gecompen
seerd door een vereenvoudiging van andere partijwerkzaamheden, het versterken van de 
organisatorische samenwerking op kaderniveau en door een adequate ondersteuning door het 
partijapparaat. 
De bestaande structuur mag het cultuurveranderingsproces niet in de weg staan. Voor zover 
dat wel het geval is, zullen in die structuur aanpassingen moeten worden aangebracht. 
Tevens zijn de opvattingen en houding van de top van de organisatie (het partijbestuur in de 
eerste plaats) van doorslaggevend belang. Het accent moet liggen op naar buiten zichtbare 
activiteiten van de partij, niet op veelvuldig en lang met elkaar vergaderen. In het verlengde 
van de normale partijwerkzaamheden wil het partijbestuur laten zien dat het mogelijk is om 
een tweede circuit te organiseren waarin veel ruimte is voor discussie, meningsvorming en 
leuke activiteiten die stimulerend zijn voor (speciale) groepen leden. 
De manier waarop de aanbevelingen van Bewogen Beweging in praktijk moeten worden 
gebracht, staat niet los van de eisen die de rolwisseling van oppositiepartij naar regeringspar
tij met zich brengt. Onder meer omdat een aantal maatschappelijke contacten een ander pers
pectief hebben nu de partij deelneemt aan de regering. In dat licht is in de hoofdstukken IV 
en V van deze notitie nadere uitwerking gegeven aan de voornemens van juni 1988. Daarbij 
wordt uitgegaan van een koppeling van het veranderingsproces op structureel en cultureel 
gebied aan een tweetal concrete, inhoudelijke projecten. 

111. De positie van het partijbestuur in het vernieuwingsproces 
3.1. Werkzaamheden van het partijbestuur 
Ook voor het partijbestuur geldt dat het vernieuwingsproces zoveel mogelijk zal worden 
ingepast binnen de bestaande werkzaamheden. Dat kan ook heel goed, wanneer we kijken 
naar wat volgens het rapport van de Commissie Meerjarenramingen en Partijorganisatie 
(MEP-rapport) de belangrijkste taken zijn van het partijbestuur. Dat zijn: 
I. het formuleren van beginselen en programma's; 
2. het organiseren van de politieke besluitvorming; 
3. het onderhouden van de wisselwerking met de samenleving; 
4. het in stand houden van de partijorganisatie. 
Deze taken dwingen tot meningsvorming over alle relevante maatschappelijke ontwikkelin
gen waaraan politieke consequenties verbonden zijn. Juist nu de PvdA weer in het kabinet 
zit, is meer dan ooit nodig dat de meningsvorming niet blijft steken bij het partijbestuur zelf, 
maar zijn weerklank vindt in de partij en daarbuiten. Omgekeerd vraagt het partijbestuur van 
de afdelingen en gewesten dat zij geluiden uit de partij en van buiten doorleiden naar het 
partijbestuur zodat er ook doorkoppeling richting bewindspersonen kan plaatsvinden. 
Bij het voorbereiden van menings- en besluitvorming over maatschappelijke ontwikkelingen 
maakt het partijbestuur onderscheid naar ontwikkelingen waarop de partij moet reageren (bij 
voorbeeld Oost-Europa) en ontwikkelingen die vanuit de Partij van de Arbeid kunnen wor
den gestimuleerd (sociale vernieuwing). Beide vragen om een eigen aanpak, maar moeten 
wel kunnen worden getoetst aan een op onze beginselen gebaseerde langere-termijnvisie. 
In dit verband merkt het partijbestuur op dat in het stuk aan de junipartijraad 1988 werd aan-
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gekondigd dat aan een congres de vraag zou worden voorgelegd of de PvdA in de komende 
jaren een nieuw beginselprogramma moet opstellen. Ongeacht het antwoord op die vraag j, 

het duidelijk dat zich in onze samenleving een aantal fundamentele ontwikkelingen voltrekt 
(zowel op medisch/ethisch vlak als inzake milieu, technologie en internationale ontwik
kelingen) dat om een nadere positiebepaling van de sociaal-democratie vraagt. Het partijbe
stuur zal nog dit jaar in overleg met de WBS een aantal van deze vraagstukken nader uitdie
pen. Ook zal worden nagegaan in hoeverre het aantrekkelijk is rond enkele van deze thema's 
een publiek debat te organiseren. De uitkomsten van dit debat kunnen worden betrokken bij 
de vormgeving van bovenbedoelde langere-termijnvisie. 

3.2. Contacten van het partijbestuur 
Voor de positiebepaling van de partij zijn maatschappelijke contacten onontbeerlijk, maar het 
partijbestuur heeft uiteraard ook een verantwoordelijkheid voor de partijorganisatie. Dat 
betekent dat het partijbestuur een groot aantal contacten onderhoudt: 
- met partijkader en -leden; 
- met de neveninstellingen en categoriale organisaties van de partij; 
- met kiezers; 
- met vertegenwoordigers in Tweede en Eerste Kamer en in Europees Parlement en van het 

lokaal bestuur; 
- met de eigen bewindspersonen; 
- met maatschappelijke bewegingen en organisaties; 
- met andere partijen 

. nationaal 

. internationaal 
- (overige) internationale contacten. 
Sinds de toetreding van de Partij van de Arbeid tot het kabinet heeft het partijbestuur in deze 
contacten niet alleen te maken met het optreden van de Tweede-Kamerfractie, maar ook met 
datgene wat het kabinet besluit. Dat vraagt regelmatig om uitleg en toelichting, zowel aan de 
eigen partij als richting kiezers. 
Het partijbestuur heeft hierin een sleutelpositie tussen partij en bewindslieden. Enerzijds wil 
het belangrijke besluiten van het kabinet aan de partij (en via de partij aan de kiezers) kun
nen uitleggen. En anderzijds wil het bewindspersonen tijdig op de hoogte kunnen stellen van 
gevoelens en opvattingen die bij de achterban (partij, kiezers, maatschappelijke bewegingen 
en organisaties) leven. Daarbij heeft het partijbestuur uiteraard ook zijn eigen politieke 
afwegingen te maken. 
Om deze rol te kunnen spelen is een goed en frequent contact met de eigen bewindslieden, 
de Tweede- en Eerste-Kamerfractie en de Eurodelegatie onontbeerlijk. Hiervoor zijn dan ook 
afspraken gemaakt. In een geregeld contact tussen partijvoorzitter, fractievoorzitter en poli
tiek leider, en tussen partijvoorzitter en bewindspersonen vindt coördinatie plaats. Ook zijn 
goede afspraken gemaakt over communicatie tussen bewindspersonen en pb, en tussen par
tijbestuur en fractie en Eurodelegatie. 

3.3. Voorstellen van het partijbestuur 
In het commentaar op het rapport Politiek à la Carte en op hoofdstuk C "De veranderende 
Partij van de Arbeid" van Bewogen Beweging spreekt het partijbestuur een tweeledig voor
nemen uit: 
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- het ontwikkelen van een doelgroepenbeleid; 
- een reorganisatie van de partij-organisatie. 
Daarbij wordt onder meer gedacht aan een andere vorm van recrutering en selectie van kan
didaten voor vertegenwoordigende functies, maar ook voor partijbestuursfuncties, en aan een 
andere procedure rondom ons besluitvormingsproces en aan een nadere standpuntbepaling 
over het intern referendum. Van belang daarbij zijn de rapporten en aanbevelingen van de 
twee onafhankelijke commissies die op dit moment bezig zijn met hun evaluatie, maar voor
al ook de opvattingen van de mensen die zich in de partij met dit soort zaken bezig houden 
zoals bij voorbeeld het gewestelijk kader. 
Het partijbestuur stelt zich voor gaande het vernieuwingsproces na te gaan tot welke voor
stellen met betrekking tot aanpassingen in de besluitvormingsprocedures dit kan leiden, 
zodat meer ruimte is voor een uitwisseling van opvattingen op politieke hoofdpunten. Op het 
congres in 1991 zal daarover een eerste gedachtenwisseling met de partij plaatsvinden. Ook 
de partijpers heeft een rol in het vernieuwingsproces. In vervolg op de besluiten die de 
junipartijraad van 1988 heeft genomen over de herstructurering van de partijpers, zullen aan 
de junipartijraad van 1990 voorstellen worden gedaan over de structuur van de partijpers in 
de komende jaren. 

IV. Uitgangspunten voor de voortgang van het vernieuwingsproces 
Op basis van het voorgaande formuleert het partijbestuur de volgende uitgangspunten voor 
de voortgang van het vernieuwmgsproces dat op grond van de aanbevelingen in Bewogen 
Beweging binnen de Partij van de Arbeid in gang is gezet. 
I. Wil het vernieuwingsproces verder van de grond worden getild en een bredere weerslag in 
het functioneren van de partij krijgen, dan moet aan twee voorwaarden zijn voldaan: 
- het zal doelbewust vanuit het partijbestuur gestimuleerd, gecoördineerd en ondersteund 

moeten worden; 
- het zal aan alle leden tal van mogelijkheden moeten bieden deel te nemen aan menings- en 

besluitvorming in de partij. 
2. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de maatschappelijke contekst waarin de 
partij politiek bedrijft, en met rolwisseling van oppositiepartij naar regeringspartij. Dat 
betekent dat activiteiten in het kader van het vernieuwingsproces een logische relatie moeten 
hebben met de politieke prioriteiten van de PvdA. 
3. De partij dient zich rekenschap te geven van de beperkingen die inherent zijn aan het vrij
willigerskarakter van de Partij van de Arbeid (inclusief die van het bestuur zelf). Een gege
ven is, dat het "normale politieke werk" (in casu alle uit verkiezingen en politieke actualiteit 
voortvloeiende werkzaamheden) in de praktijk altijd voorrang heeft boven "speciale projec
ten". Dus zal een "vernieuwende aanpak" zoveel mogelijk geïntegreerd moeten worden in 
het "normale werk". 
4. De neveninstellingen en categoriale organisaties zullen uitdrukkelijk bij het vernieuwings
proces betrokken moeten zijn. Het pb zal dus een beroep doen op de Rooie Vrouwen, de JS, 
de WBS, de SVP en de EVS om aan dit veranderingsproces een wezenlijke bijdrage te leve
ren. 
5. Wil het vernieuwingsproces slagen, dan kan het niet vrijblijvend zijn. Het zal breed in de 
partij moeten worden gedragen, en ertoe moeten leiden dat de wijze waarop meningsvor
ming plaatsvindt en besluitvorming wordt voorbereid, in de komende jaren geleidelijk maar 
wezenlijk veranderen. 
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Dit alles brengt het partijbestuur tot het voorstel aan de partij zich te concentreren op een 
tweetal gezichtsbepalende thema's die (goed voorbereid en uitgewerkt) aan de partij zullen 
worden aangeboden. Die thema's moeten aan de leden de mogelijkheid bieden in het kader 
van een uitwerking ervan in concrete activiteiten en projecten (op bescheiden schaal) externe 
contacten aan te gaan. Het partijbestuur heeft zich bij het hierna volgende voorstel laten lei
den door de overweging dat thema's aan de volgende criteria moeten voldoen: 
I. aansluiten bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen; 
2. zoveel mogelijk in het verlengde liggen van datgene wat het partijbestuur zich al eerder 
heeft voorgenomen c.q. in gang heeft gezet; 
3. een goede mogelijkheid bieden om een werkwijze te introduceren die aansluit bij de 
gedachten die in Bewogen Beweging zijn ontwikkeld (openheid, meningsvorming in plaats 
van besluitvorming zonder meer); 
4. het partijbestuur zelf de gelegenheid geven een vernieuwende werkwijze in praktijk te 
brengen; 
5. aanknopingspunten bieden voor een politieke discussie op hoofdlijnen. 
Op die manier bieden ze de meeste kans om politiek-inhoudelijke standpuntbepaling, cul
tuurverandering en structurele aanpassingen met elkaar te verbinden. Het beoogde resultaat 
is een grotere aantrekkingskracht van de partij voor leden, kiezers en politiek geïnteresseer
den. 

V. Voorstel voor twee thema's die zich lenen voor een vernieuwde aanpak 
5.1. Thema's 
Op grond van bovenstaande criteria stelt het partijbestuur aan de partijraad voor het vernieu
wingsproces te organiseren rond een tweetal centrale thema's: 
- sociale vernieuwing; 
-Europese ontwikkelingen (zowel met betrekking tot 1992 als Oost-Europa). 
Beide thema's bieden ruime mogelijkheden om in het kader van voorbereiding, vormgeving 
en uitwerking maatschappelijke contacten te leggen. Mits goed en praktisch aangepakt bie
den ze voldoende aanknopingspunten aan partijleden om te participeren. Ze kunnen het 
beeld van een partij die met de toekomst bezig is, verstevigen. Bovendien lenen ze zich voor 
uitgebreide meningsvorming voorafgaand aan besluitvorming. Sociale vernieuwing is een 
proces dat vanuit verschillende invalshoeken gestalte moet krijgen. Europa is momenteel zo 
in beweging dat een voortdurend proces van meningsvorming vereist is. 
Bij deze twee onderwerpen zijn zeer fundamentele vragen aan de orde, die de middellange
termijnopstelling van de partij raken. Sociale vernieuwing heeft onder meer te maken met de 
inrichting van ons arbeidsbestel, met de ontwikkeling van een veelkleurige samenleving en 
met vragen rond individualisering en solidariteit. De Europese ontwikkelingen stellen vragen 
rond de verdere ontwikkeling van de militaire blokken, de sociale dimensie, het milieuvraag
stuk, de Duitse kwestie en de relatie tussen de ontwikkelingen in Oost-Europa en het West
europese integratieproces. 
Naar de mening van het partijbestuur kunnen bovengenoemde thema's, uitgewerkt in concre
te projecten, mede een aangrijpingspunt zijn voor een cultuurverandering in de partij. Ze 
lenen zich voor een werkwijze gebaseerd op meningsvorming, actuele politieke discussies, 
uitwisseling van gedachten met "buitenstaanders". Dat kan van de PvdA een podium van 
debat en meningsvorming maken over ontwikkelingen in het kader van sociale vernieuwing 
en Europa, waar momenteel niet-actieve leden en politiek belangstellenden door kunnen 
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worden aangetrokken. 
5.2. Gedachten over de concretisering van bovenstaande thema's 
I. Sociale vernieuwing 
Het kabinet-Lubbers/Kok heeft met het regeerakkoord en de regeringsverklaring nadrukke
lijk het thema sociale vernieuwing geïntroduceerd. Dit thema raakt de kern van sociaal
democratische politiek. Het gaat daarbij immers om het wegwerken van achterstanden, het 
integreren van mensen in de samenleving en het herstel van maatschappelijke samenhang. 
Men kan het zien als een hernieuwd offensief tegen de tweedeling, als het zoeken naar een 
slagvaardige manier om kennis, macht, inkomen en arbeid eerlijker te verdelen. Uiteindelijk 
zal het daarbij moeten gaan om een geïntensiveerd en geïntegreerd beleid op het gebied van 
werkgelegenheid, scholing en onderwijs, emancipatie, minderhedenproblematiek en bij 
voorbeeld stadsvernieuwing en de kwaliteit van de leefomgeving. 
Sociale vernieuwing is een proces van lange adem, waarvoor een breed draagvlak in de 
samenleving onontbeerlijk is. Van velen zullen hiervoor inzet, ideeën en inspanningen wor
den gevraagd: van rijk, gemeenten, maatschappelijke instellingen, wijkorganisaties, maar 
vooral ook van de burgers zelf. Met name lokaal, in gemeenten, wijken en buurten zal een 
slagvaardig en onconventioneel beleid van sociale vernieuwing gestalte moeten krijgen. 
Lokale bestuurders en leden van PvdA-afdelingen en gewesten zouden hierbij een voortrek
kersrol kunnen en moeten hebben. 
Om dit te ondersteunen en te stimuleren stelt het partijbestuur voor een partij-project sociale 
vernieuwing te starten, gericht op verdere uitwerking van het thema sociale vernieuwing, 
maar vooral op concrete activiteiten die in het kader daarvan zouden kunnen worden onder
nomen. Voor alle duidelijkheid: de inzet is niet een groot discussieproject te organiseren, 
maar juist om partijleden de gelegenheid te geven maatschappelijke contacten aan te gaan en 
aan achterban en kiezers te laten zien (en van hen te horen) wat sociale vernieuwing in de 
dagelijkse politieke praktijk moet betekenen. 
Vanzelfsprekend zal over het thema sociale vernieuwing regelmatig afstemming moeten 
plaatsvinden met de eigen bewindslieden over de activiteiten en beleidsvoornemens van het 
kabinet in het kader van sociale vernieuwing. Ook zal nauw contact worden gehouden met 
de Tweede-Kamerfractie hierover. Uitgangspunt blijft echter, dat sociale vernieuwing een 
proces is dat op het lokale niveau gestalte moet krijgen, en waarin dus - naast de lokale 
bestuurders en vertegenwoordigers - de partij op lokaal niveau een rol heeft te spelen. 
Als een eerste stap wordt momenteel door het partijbestuur een werkconferentie over sociale 
vernieuwing voorbereid. Voor deze conferentie, die begin maart wordt gehouden, is de vol
gende werkwijze gekozen. De voorbereidingsgroep heeft een aantal mensen (van binnen en 
buiten de PvdA) die zich op enige manier met sociale vernieuwing bezighouden, gevraagd 
op papier te zetten wat voor hen sociale vernieuwing inhoudt. Uit hun bijdragen hoopt de 
voorbereidingsgroep een paar hoofdlijnen te kunnen destilleren, die de inzet van een verdere 
discussie en uitwerking op de (eerste) werkconferentie vormen. Voor die werkconferentie 
zijn PvdA-bestuurders uitgenodigd die al enige ervaring hebben met "sociale vernieuwing in 
de praktijk", en verder anderen die een bijdrage kunnen leveren, uit de vakbeweging en 
andere maatschappelijke organisaties. 
De bedoeling is na afloop van de werkconferentie een zodanige afbakening te hebben van 
wat sociale vernieuwing vanuit sociaal-democratisch gezichtspunt inhoudt, dat van daaruit 
de volgende stap kan worden gezet: de vertaling ervan in een project waaraan de partijafde
lingen en -gewesten kunnen deelnemen. Die vertaalslag zal tijdens een tweede werkconfe-
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rentie gemaakt worden. Het partijbestuur wil bij het maken van die vertaalslag zoveel moge
lijk gebruik maken van wat al aan ideeën en activiteiten binnen de partij leeft rond de vorm
geving van sociale vernieuwing. In die zin is de aanpak van dit thema zelf ook een illustratie 
van de aanbevelingen van Bewogen Beweging: voortbouwen op en gebruik maken van wat 
aan ideeën en voorstellen leeft, in plaats van "van bovenaf' aan de partij op te leggen hoe het 
project in de praktijk gestalte moet krijgen. 
Als het loopt zoals de voorbereidingsgroep voor ogen heeft, kan nog voor de zomer van 
1990 het project sociale vernieuwing in de partij van start gaan. Daarbij zal vanuit het partij
bureau ondersteuning worden geleverd aan afdelingen en gewesten die willen meedoen. Die 
ondersteuning dient vooral te bestaan uit het aanleveren van ideeën, het doorleiden van erva
ringen elders opgedaan, praktische tips over opzet en uitwerking, et cetera. Een wezenlijk 
onderdeel hiervan is het aanhalen van contacten met de "natuurlijke achterban" van de 
PvdA. 
Ook de leden van het partijbestuur zullen een duidelijke rol vervullen in de verdere uitwer
king van het thema sociale vernieuwing: zij zullen in hun eigen gewest uitleggen welke 
resultaten de werkconferenties hebben opgeleverd en wat de verdere bedoelingen zijn. Ook 
willen de leden van het partijbestuur als aanspreekpunt en vraagbaak kunnen fungeren, 
doorverwijzen naar het partijbureau et cetera. Net als dat rondom Schuivende Panelen het 
geval is geweest, zal ook van de partijbestuursleden worden gevraagd met enige regelmaat te 
rapporteren over de voortgang van het project sociale vernieuwing in de partij. De nadruk zal 
hierbij liggen op wat partijgenoten doen in dit verband. Hiertoe zal het partijbestuur in 
nauwe samenwerking met het Centrum voor Lokaal Bestuur initiatieven en praktijkvoorbeel
den van sociale vernieuwing in gemeenten zichtbaar maken. 

2. Europese ontwikkelingen 
Het belang van de ontwikkelingen binnen Europa, zowel waar het Oost-Europa betreft als de 
voortgang van het Europese integratieproces, voor de sociaal-democratie is evident. Juist 
omdat er zoveel in beweging is en de komende jaren beslissend zullen zijn voor de toekomst 
van ons continent, is het een absolute noodzaak de meningsvorming hierover een breed 
draagvlak te geven. Vanuit het internationaal secretariaat, in samenwerking met de Alfred 
Mozer Stichting en met de Nederlandse delegatie in het Europese Parlement zal een project 
worden gestart dat PvdA-leden - op afdelings- en gewestniveau, maar ook anderszins - in 
staat stelt discussiebijeenkomsten te houden over de Europese situatie. 
De keuze voor dit thema wordt niet alleen ingegeven door de ontwikkelingen in Oost-Euro
pa, maar ook door de noodzaak deze in samenhang met het Westeuropese integratieproces te 
bediscussiëren. Beide processen zullen van grote invloed zijn op onze toekomst. 
Europa 1992 komt snel op ons af en daarmee naast de interne markt de noodzaak van de ont
wikkeling van een sociale dimensie en een adequaat Europees milieubeleid. In het kader van 
de Socialistische Internationale en de Federatie zullen pogingen in het werk gesteld worden 
projecten op deze terreinen op te zetten. Ook liggen er vragen over de toekomst van de EG in 
het licht van de situatie in Oost-Europa. Het aspect van het veiligheidsbeleid kan daarbij 
natuurlijk niet ontbreken. De PvdA zal keuzes moeten maken ten aanzien van toekomstige 
veiligheidsstructuren. 
Het is duidelijk dat de ontwikkelingen binnen de EG van grote invloed zullen zijn op Oost
Europa. Hoe sterker de sociaal-democratie hier, des te groter onze kansen in Oost-Europa. 
Activiteiten rond het Europese thema gaan uit van deze samenhangen. Naast partijbestuur en 
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Mozer Stichting zullen ook onze delegatie in het EP. de WBS, de SVP en de EVS hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onze Europarlementariërs hebben besloten hun informatiecampagne 
de komende jaren vooral te richten op de eigen achterban. 
In de eerste plaats zullen de activiteiten die worden ondernomen bijdragen aan betere infor
matie over Europa en ontwikkelingen in de Europese landen. Regionale conferenties en een 
voor de afdelingen samengesteld discussiepakket zullen daarnaast de mogelijkheid scheppen 
voor meningsvorming, die uitmondt in een integrale benadering van Europa. 
Versterking van contacten binnen de Westeuropese contekst (zie rapport-Kok) zijn evenzeer 
belangrijk als het opbouwen van relaties in Oost-Europa. Europese kadervorming moet breed 
gezien worden. In het kader van de aanbevelingen uit het rapport-Kok zal in Federatiever
band worden gewerkt aan het uitbreiden van contacten op gewestelijk en lokaal niveau met 
vertegenwoordigers van zusterpartijen in West-Europa. Vanuit Nederland zullen initiatieven 
worden genomen om binnen Federatieverband een zomerschool op te zetten en via uitwisse
ling bij te dragen aan vorming van Europees kader. 
De Alfred Mozer Stichting heeft zich mede ten doel gesteld contacten op lokaal en regionaal 
niveau in Midden- en Oost-Europa te stimuleren. Deze contacten zijn natuurlijk ook noodza
kelijk om geestverwanten in Oost- en Midden-Europa te kunnen ondersteunen. 
Door informatieverschaffing, met name door vertegenwoordigers van zusterpartijen, kan lwt 
bewustzijn voor Europa in de partij aanzienlijk worden vergroot. Door de confrontatie met 
opvattingen van geestverwanten uit Oost- en West-Europa zullen wij ons inzicht verdiepen. 
Samenwerking over de grenzen heen verhoogt de kwaliteit van de eigen discussie. Die dis
cussie, de menings- en besluitvorming maar ook de uitbreiding van internationale contacten 
maken van de PvdA een meer internationaal gerichte partij. 
Start van dit project is wat ons betreft een nog voor de zomer te houden Europa-symposium 
voor partijbestuursleden, geïnteresseerden en "opinion-leaders" binnen en buiten de PvdA op 
het buitenlandterrein. Vooraanstaande partijgenoten die hun sporen hebben verdiend op het 
terrein van de buitenlandse politiek, alsmede PvdA-bewindslieden, Europarlementariërs, 
leden van de BKB en andere deskundigen zullen hieraan een bijdrage kunnen leveren. De 
Alfred Mozer Stichting zal deze conferentie inhoudelijk voorbereiden. Op die manier wordt 
een opstap gegeven voor verdere activiteiten rondom het thema Europa binnen de partij. 
Het ligt voor de hand het thema Europa ook een grote plaats te geven op het congres van 
1991. Daarbij zullen in elk geval drie dimensies van dit thema ter discussie staan: 
- de bestuurlijke aspecten van de Europese eenwording, in relatie tot de ontwikkelingen in 

Oost-Europa; 
- de sociale dimensie als onderdeel van de economische ontwikkeling van zowel West- als 

Oost-Europa; 
- het milieuvraagstuk. 
Tegelijk is duidelijk dat de ontwikkelingen zo snel gaan, dat de geijkte aanpak van een stuk, 
amendementen, preadviezen en besluitvorming op het congres nauwelijks zinvol is: een stuk 
over Europa kan verouderd zijn voor het bij alle partijleden in de bus ligt. Het partijbestuur 
stelt zich dan ook voor van die "nood" een deugd te maken, door het onderwerp Europa aan 
te grijpen voor een experiment met een nadere wijze van besluitvorming op het congres van 
1991. Over de invulling daarvan wil het partijbestuur overleggen met het congrespresidium 
en de reglementencommissie alvorens met een nader voorstel te komen. Ook wil het ter 
voorbereiding nagaan of modellen die in ons omringende landen bij congressen worden 
gebruikt (o.a. bij Labour en de Westduitse SPD) zich lenen voor toepassing op een congres 
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van de Partij van de Arbeid. Inzet is in elk geval: 
a. een zodanig vorm te kiezen dat de discussie op het congres zelf veel meer over de politie
ke hoofdlijnen gaat in plaats van de gebruikelijke amenderingsronden; 
b. door voorbereiding, opzet en werkwijze ook de leden van de partij de gelegenheid te bie
den om ter voorbereiding van het congres op die politieke hoofdlijnen van gedachten te wis
selen. 
Verder zal het partijbestuur nadenken hoe tijdens PvdA-congressen contacten kunnen wor
den gelegd en uitwisseling kan plaatsvinden tussen partijleden en vertegenwoordigers van 
Oosteuropese sociaal-democratische bewegingen. 

5.3. Rol van het partijbestuur bij de uitwerking van de thema's 
Zoals uit het voorgaande valt af te leiden, ziet het partijbestuur zijn eigen rol bij de uitwer
king van de gekozen thema's in concrete vernieuwende projecten in de eerste plaats als die 
van stimulator. De inzet van het partijbestuur is niet vanuit Amsterdam alles te bedenken en 
te organiseren. Integendeel, de uitdaging is juist de in de partij aanwezige creativiteit en ken
nis te bundelen en in te zetten in de vormgeving en uitwerking van deze projecten. Een goed 
en systematisch gebruik van ervaringen die door zusterpartijen zijn opgedaan met soortgelij
ke projecten kan daarbij tot steun en inspiratie aan de partij dienen. 
Wel zal het partijbestuur het nodige "voorwerk" voor de partij doen: basisstukken (doen) 
vervaardigen waarin relevante ontwikkelingen in kaart worden gebracht, ideeën ontwikkelen 
tot welke activiteiten van de verschillende partij-organen dat kan leiden en voorstellen doen 
aan de partij over de manier waarop die activiteiten vervolgens gestalte krijgen. 
Ook los van deze twee door het partijbestuur in gang te zetten activiteiten in het kader van 
Europa en sociale vernieuwing nodigt het partijbestuur partijleden uitdrukkelijk uit met ori
ginele ideeën te komen over de vormgeving van politieke activiteiten in de komende jaren. 
Het wil die dan doorleiden naar anderen in de partij. Op veel plaatsen in de partij worden ini
tiatieven genomen die de moeite waard zijn om ter kennis te brengen aan anderen. Vaak is 
onvoldoende duidelijk dat dit soort activiteiten behoort tot wat de PvdA doet. Wanneer daar
aan veel systematischer bekendheid wordt gegeven, komt de partij ook meer los van het 
beeld dat zij alleen langs de geijkte paden politiek bedrijft. 

5.4. Ondersteuning door het partijbureau en rol neveninstellingen 
Het vernieuwingsproces heeft uiteraard ook gevolgen voor het partijbureau. Een herschik
king van tijd en middelen binnen het partijbureau, een logische consequentie van de keuze 
voor een andere werkwijze binnen de partij, wordt inmiddels uitgevoerd. Daar waar nodig 
wordt de training van medewerkers om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen ter hand 
genomen. Het partijbureau zal in de komende jaren geleidelijk aan moeten toegroeien naar 
een primair op ondersteuning van en serviceverlening aan de vrijwilligersorganisatie gericht 
apparaat. 
Het is de intentie het partijbureau zo te doen werken, dat het de afdelingen en gewesten met 
raad en daad kan bijstaan. Daarbij heeft het bureau ook een rol in de inschakeling van speci
fieke doelgroepen (etnische groepen, jongeren) bij de activiteiten van de partij. Wanneer de 
reorganisatie van het partijbureau zijn beslag heeft gekregen, zullen leden, afdelingen en 
gewesten bij het bureau terecht kunnen voor adviezen, suggesties en ondersteuning voor en 
van activiteiten die binnen en buiten het normale vergadercircuit vallen. 
Die steun zal onder meer bestaan uit: 
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- het begeleiden en trainen van partijgenoten die op hun beurt op afdelings- en gewestelijk 
niveau activiteiten kunnen ondersteunen; 
persoonlijke begeleiding bij de eerste voorbereiding van invulling van de thema's en hij 
andere vernieuwende activiteiten (bij voorbeeld door op uitnodiging voorlichting of advies 
te geven); 

- vcrwijsmogelijkheden naar ervaringen van anderen of naar partijgenoten die ervaring met 
soortgelijke activiteiten hebben; 
goede publiciteitskanalen naar partijgenoten (onder andere via de partijpers), zowel van 
belang voor de werving als voor ideevorming: 
ondersteuning en begeleiding bij activiteiten gericht op ledenwerving en ledenbehoud; 

- goede inhoudelijke informatiepakketten. representatieve uitnodigingen. suggesties voor 
lokale of regionale reclame; 

- regionale en nationale sprekerslijsten per project; 
- regionale en nationale lijsten van voor de projecten te benaderen maatschappelijke organi-

saties en deskundigen. 
Het is duidelijk dat samenwerking met de neveninstellingen noodzakelijk is. De kennis van 
de SVP, het CLB en de WBS zal moeten wortkn gebruikt hij het opzetten van activiteiten in 
het kader van genoemde thema's. Het partijhestuur hespreekt daartoe in de komende maan
den de in voorbereiding zijnde werkplannen van SVP. WBS en CLB mede in het licht van de 
rol die deze instellingen kunnen spelen bij het organiseren van het publieke debat, het trainen 
en scholen van vrijwilligers en professionals (vooral met het oog op maatschappelijke activi
teiten) en het mobiliseren van de kennis die hij ( lok<tle) bestuurders en vertegenwoordigers 
aanwezig is. Met name de SVP zal worden ingeschakeld om het pb terzijde te staan hij het 
organiseren van het politieke debat. Ook zal de SVP adviseren over de wenselijkheid en 
mogelijkheid van specifieke scholingsactiviteiten en kadertrainingen. Verder zal het ph de 
Rooie Vrouwen. de JS en ook de AVS en de EVS hetrekken bij het opzetten van activiteiten 
die op hun terrein liggen. 

Vl. Athandelingsvoorstel 
Het partijhestuur vraagt de partijraadsleden om hij de bespreking van dit stuk niet alleen 
commentaar te leveren op de gedachten die hierin zijn neergelegd, maar - geheel in lijn met 
de in deze notitie ontwikkelde gedachtengang - ook suggesties en ideeën aan te dragen voor 
het vergroten van de aantrekkingskracht van de partij en het versterken van de partij-organi
satie. 
Het partijbestuur stelt de partijraad voor te besluiten de the:11a 's sociale vernieuwing en 
Europa aan te wijzen als de twee thema\ in samenhang waarmee de partijvernieuwing en 
cultuurverandering verder in praktijk kan worden gebracht. en daarbij te werk te gaan zoals 
het partijbestuur voorstelt in deze notitie. 

De partijraad is met dit athandelingsvoorstel akkoord gegaan. 

Tijdens deze partijraad werd in drie afzonderlijke bijeenkomsten gediscussieerd over de 
thema's Actuele Europese ontwikkelingen, De noodzaak van sociale vernieuwing en Begin
selen ter sprake. 

Aan het slot van deze partijraad kon het verheugende nieuws worden gemeld, dat Nelson 
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Mandela op 11 februari 1990 zal worden vrijgelaten. 

15 EN 16 JUNI 1990 

Op 15 en 16 juni 1990 kwam de partijraad bijeen te Amsterdam. Aan de orde kwamen: 
- Benoeming stembureau, gevormd door de partijraadsdelegaties van Flevoland, Overijssel 

en Zeeland 
- Goedkeuring besluitenlijst 10 februari 1990 *) 
- Politieke actualiteit **) 
- Goedkeuring werkplan Tweede-Kamerfractie 
- Benoeming voorzitter en secretaris/penningmeester van de Evert Vermeer Stichting 

(respectievelijk P. van Dijck en P. Jeuken) 
- Bespreking organisatorisch verslag partij 1988/1989 
- Vaststelling werkschema 1990/1992 
- Bespreking financieel verslag partij 1988/1989 
- Décharge penningmeester over beleid 1988/1989 
- Vaststelling notitie over ledenwerving 
- Vaststelling notitie over partijpers ***) 
- Vaststelling begroting partij 1990/1991 
- Vaststelling begroting CLB 1991 
- Benoeming leden financiële commissie (de partijgenoten J.G. Sleurink-Rabbinge en W. 

Etty) 

*)Bij dit agendapunt werd de volgende motie aangenomen: 

DEELNEMING JONGEREN AAN ACTIVITEITEN 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 15 en 16 juni 1990 te 
Amsterdam 
- overweegt 

* de toezegging van het partijbestuur de junipartijraad van 1990 door middel van (cijfer
matige) gegevens inzage te verschaffen in de mate waarin binnen de partij activiteiten 
worden verricht voor en door jongeren; 

* dat deze gegevens niet zijn verstrekt; 
* dat zowel het aandeel van de jongeren in het totale ledenbestand van de PvdA, als de 

mate waarin jonge PvdA-leden deelnemen aan de activiteiten binnen de partij, de par
tijraad ernstig zorgen baren; 

* dat de voornaamste financiële ondersteuning door de partij van het jongerenwerk 
bestaat uit de jaarlijkse bijdrage aan de Jonge Socialisten; 

* dat slechts een klein percentage van de jonge PvdA-leden lid is van de JS; 
- verzoekt het partijbestuur: 
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* alsnog de gevraagde informatie te verschaffen: 
* op zo kort mogelijke termijn in overleg te treden met de JS om gezamenlijk te komen 

tot een plan van aanpak met als doel het betrekken van meer jongeren bij de activitei
ten in de PvdA; 

* de partijraad op de hoogte te houden van de voortgang van deze besprekingen en de 
daaruit voortvloeiende maatregelen; 



- en gaat over tot de orde van de dag. 
**) Bij dit agendapunt worden de volgende twee moties aangenomen: 

VERLAGING WERKDRUK VERPLEGENDEN EN VERZORGENDEN 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 15 en 16 juni 1990 te 
Amsterdam 
- overweegt dat de werkdruk voor verplegenden en verzorgenden in delen van de zorgsector 

veel te zwaar is: 
- is van mening dat: 

* zicht moet worden geboden op verlaging van de werkdruk, omdat anders deze beroe
pen onaantrekkelijk worden met alle gevolgen van dien voor de beschikbaarheid van 
voldoende personeel in de toekomst; 

* financiële problemen nooit het excuus mogen zijn om de arbeidsomstandigheden van 
de verplegenden en verzorgenden niet te verbeteren. noch een excuus om de proble
men af te wentelen op de beroepsgroep zelf, maar dat in solidariteit naar een oplossing 
moet worden gezocht; 

- nodigt het partijbe,tuur en de Tweede-Kamerfractie uit om er hij de regering op aan te 
dringen te komen tot: 
* een meerjarenaanpak, die er toe moet leiden, dat de werkdruk voor de verplegenden en 

verzorgenden substantieel wordt verlaagd; 
* maatregelen op korte termijn ter financiering waarvan een geringe verhoging van de 

premiedruk niet hoeft te worden uitgesloten. Hierbij moet nog steeds gestreefd worden 
de koopkracht van de laagste inkomensgroepen gunstiger te doen ontwikkelen dan die 
van de hoogste inkomensgroepen; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

STUDIEFINANCIERING 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 15 en 16 juni 1990 te 
Amsterdam 
- constateert dat: 

* minister Ritzen van Onderwijs en wetenschappen 14 juni jongstleden zijn heroriënte
ringsnota heeft uitgebracht; 

* de regering erin geslaagd is een stelselwijziging te presenteren waarbij de budgetten 
van studenten intact blijven; 

* verzelfstandiging van studieleningen is bereikt zonder privatisering; 
* er niettemin reden is de aandacht te vestigen op de volgende feiten: 

** de schuldpositie van bepaalde groepen van studenten neemt toe; 
** de leeftijdsgrens wordt verlaagd van 30 naar 27 jaar: 
** in het laatste jaar van de cursusduur wordt de beurs vervangen door een lening; 

- dringt er bij de fractie op aan dat mede in het licht van het Regeerakkoord en het verkie
zingsprogramma van de PvdA: 
* een goede schuldlimitering tot stand komt en dat mogelijkheden om te lenen voor stu

denten die geen steun van hun ouders krijgen worden vergroot; 

* 

* 

de verlaging van de leeftijdsgrens wordt verzacht of wordt ingebed in een stelsel van 
tweede-kans-onderwijs; 
een goede regeling tot stand komt die een participatie van studenten aan maatschappe-
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lijke organisaties mogelijk blijft maken en dat erop wordt toegezien dat er een her
structurering plaatsvindt van curricula, zodat het reëel mogelijk is om de studie binnen 
de cursusduur af te ronden; 
er overleg wordt gevoerd met de studentenorganisaties. 

***) Bij de bespreking van deze notitie werd voorts de volgende motie aangenomen: 

PARTIJPERS 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op IS en 16 juni 1990 te 
Amsterdam 
- constateert dat: 

* het met de partijpers kwalitatief droevig is gesteld; 
* het blad "Voorwaarts" niet aan de verwachtingen voldoet. hetgeen blijkt uit de kwali

teiten uit het dalend aantal abonnees, en het weinig waarschijnlijk is dat het op de 
voorgestelde wijze wel zal voldoen; 

* het blad "De Toek(Jmst" een kwijnend bestaan leidt; 
- is van mening dat: 

* er behoefte is aan een kwalitatief goed blad voor alle leden; 
* dit tot stand dient te komen door zoveel mogelijk integratie van de bestaande partijpers 

en partij-verwante periodieken; 
_ verzoekt het partijbestuur: 

* het blad Voorwaarts op zo kort mogelijke termijn op te heffen; 
* opnieuw te overleggen met het CLB om te bewerkstelligen dat het blad Lokaal 

Bestuur geïntegreerd wordt in De Toekomst; 
* De Toekomst uit te bouwen tot een bindend en opiniërend blad voor alle leden, met 

een redactie die werkt op basis van een redactiestatuut en die wat betreft het gevoerde 
beleid jaarlijks verantwoording aflegt aan het partijbestuur: 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

Aan het slot sprak Nelson Mandela, vergezeld door enkele andere leden van het ANC, de 
partijraad op indrukwekkende wijze toe. 

29 SEPTEMBER 1990 

Op 29 september 1990 kwam de partijraad bijeen te Amsterdam. Aan de orde kwamen: 
Benoeming stembureau, gevormd door de partijraadsdelegaties Friesland. Gelderland en 
Rotterdam 
Goedkeuring besluitenlijst 15 en 16 juni 1990 

- Bespreking verslagen neveninstellingen over 19R9 
- Bespreking en vaststelling resolutie inzake Troonrede en Miljoenennota 1991 *) 

- Politieke actualiteit**) 

*)Bij dit agendapunt werd de volgende resolutie aangenomen: 

RESOLUTIE MILJOENENNOTA EN TROONREDE 1991 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 29 september 1990 te 
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Amsterdam. spreekt over de Miljoenennota en Troonrede 1991 van het kahnet-Lubbers/Kok 
het volgende uit: 

I. Investeren in de samenleving en daarbij behorende afwegingen 

1.1 De partijraad onderschrijft dat met het oog op de toekomst investeren in de samenleving 
nu geboden is. De door het kabinet genoemde hoofdpunten: 
- investeren in milieuherstel en natuurbeheer 
- investeren in technologie en infrastructuur 
- investeren in scholing en werk voor werklozen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en 

meer in het algemeen vergroten van de te lage arbeidsdeelname 
- investeren in een beter leefklimaat in de steden, alsmede 
- investeren in de doelmatigheid van de publieke sector en in meer evenwichtige overheicts-

financiën 
vormen terechte zwaartepunten van beleid. Wel stelt de partijraad vast dat binnen die hoofd
inzet gerichte aandacht nodig is voor kwetsbare groepen. Het beleid moet er mede op gericht 
zijn iedereen in ons land in de gelegenheid te stellen. een bijdrage te leveren aan een meer 
rechtvaardige, soberder en solidaire maatschappij. 

1.2 De Miljoenennota laat zien dat er een samenhang bestaat tussen financieel-economische 
randvoorwaarden en de aanwending van middelen voor de hoofddoelstellingen van het kabi
netsbeleid. Met het oog op het bewaren van die samenhang is het noodzakelijk dat het kabi
net ook bij de zgn. tussenbalans de hoofdrichting van het beleid recht blijft doen. Naar het 
oordeel van de partijraad mag verkleining van de financiële ruimte niet op voorhand ten 
koste van nieuw beleid gaan, temeer daar op dit moment de collectieve lastendruk het in het 
regeerakkoord vastgelegde plafond nog niet heeft bereikt. Vcrder zal ruimte voor nieuw 
beleid niet alleen binnen de begrotingen van de af~:onderlijke departementen kunnen worden 
gezocht. Afwegingen dienen over de grenzen van de diverse sectoren heen plaats te vinden. 

1.3 In dit verband dringt de partijraad erop aan, om bij de voorgenomen heroverweging van 
subsidies die activiteiten te ontzien, die een bijdrage leveren aan het realiseren van de 
hoofddoelstellingen van beleid en die niet zonder overheidssteun in stand te houden zijn. 

2. Versterken van de fysieke infrastructuur en behoud van natuur en milieu 

2.1 De specifieke situatie in Nederland en de structuur van onze economie maken een ver
gaand milieubeleid nodig. Onze wij~:e van produceren en consumeren moet worden aange
past aan de eisen van een duurzame welvaartsontwikkeling. In dit licht acht de partijraad het 
NMP-plus een belangrijke aanzet om tot zo'n aanpassing te komen. Maar daarmee zijn we er 
nog lang niet. Daarnaast is een grondige gedragsverandering nodig. Schoner betekent ook 
soberder. Juist het milieuprobleem toont aan hoe afhankelijk we van elkaar zijn. In eigen 
land, maar ook van andere landen. Een bewuster manier van leven - met meer oog voor de 
natuur om ons heen - is voorwaarde voor een leefbare wereld. 

2.2 Vervuiling wordt tot nu toe veel te weinig belast. Door vervuiling duur te maken wordt 
het zoeken naar schoner produktieprocessen en protlukten bevorderd. In de komende jaren 
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zullen we niet alle kaarten op regelgeving moeten zetten maar ook maximaal gebruik moeten 
maken van het marktmechanisme als instrument om gedragsvcranderingen te bereiken. Hier
in passen maatregelen als regulerende heffingen en ecotax. De opbrengst van deze maatrege
len moet worden ingezet voor sanering van de milieuvervuiling. onder andere in de land
bouw. de energiesector, het verkeer en vervoer. 

2.3 De partijraad acht het een goede zaak dat de minister van VROM bij de behandeling van 
het NMP-plus heeft toegezegd de koopkrachteffecten van de verschillende milieumaatrege
len te onderzoeken. Het gevaar dreigt dat de gevolgen van een consequent milieubeleid 
onevenredig drukken op de lagere inkomensgroepen. Het zal de inzet van de PvdA moeten 
zijn de lasten voor het investeren in onze toekomst eerlijk te verdelen. Een rechtvaardig in
komensbeleid versterkt het draagvlak voor het bereiken van echte gedragsveranderingen in 
onze samenleving. 

3. Versterken van de sociale structuur 

3.1 Versterking van de sociale structuur van ons land vergroot de mogelijkheden voor maat
schappelijke participatie en bevordert de zelfstandigheid van mensen. Een omgeving die ver
loedert en waarin mensen zich bedreigd of onveilig voelen, verkleint als eerste de bewe
gingsvrijheid van de minst weerbaren. Sociale vernieuwing, rechtshandhaving en vergroten 
van de sociale veiligheid vcrminderen maatschappelijke ongelijkheid. 

3.2 In dit verband hecht de partijraad grote waarde aan de af te sluiten convenanten tussen 
Rijk, gemeenten en VNG om sociale vernieuwing mogelijk te maken. Met zorg heeft de par
tijraad kennis genomen van het feit dat kortingen op het Stadsvernieuwingsfonds deze 
convenanten dreigen te frustreren. Stadsvernieuwing is in tal van wijken een onlosmakelijk 
onderdeel van sociale vernieuwing. De partijraad dringt er bij de Tweede-Kamerfractie op 
aan, te zoeken naar alternatieven - via herschikking van middelen of anderszins - voor deze 
kortingen op het stadsvernieuwingsfonds en zo stagnatie in het proces van sociale vernieu
wing te voorkomen. 

3.3 Sociale vernieuwing is tevens een van die gebieden waarbij bestuurlijke vernieuwing 
concreet gestalte zal moeten krijgen. De overheid kan haar maatschappelijke rol beter ver
vullen naarmate ze doelmatiger en doeltreffender werkt. Het is dan ook essentieel dat de 
doelmatigheid en etfectiviteit van het overhcidsfunctioneren - zowel op rijksniveau ah op 
lokaal niveau - wordt vergroot. Dit versterkt bovendien de relatie tussen overheid en burger 
en daarmee de sociale structuur van ons land. 

3.4 Onderdeel van het vcrsterken van de sociale structuur is voorts rechtshandhaving en ver
groten van de sociale veiligheid. Dat is een algemeen belang. Het beleidsplan Samenleving 
en Criminaliteit uit 19R5 (cie. Roethof) is een goede basis voor initiatieven om veel voorko
mende criminaliteit terug te dringen en waar mogelijk te voorkomen. Voor de partijraad staat 
daarbij het bieden van bescherming aan burgers tegen machten en krachten die hun vrijheid 
en integriteit bedreigen, voorop. Een goed functionerende rechterlijke macht, zorgvuldige 
rechtspleging en effectieve hulp aan slachtoffers zijn echter evenzeer essentiële voorwaarden 
voor het instandhouden en verder uitbouwen van onze democratische en sociale rechtsstaat. 
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4. Arbeidsmarktbeleid 

4.1 De partijraad constateert dat ondanks de gestegen werkgelegenheid in de afgelopen 
jaren, zich op de Nederlandse arbeidsmarkt aanzienlijke knelpunten voordoen. De langdurige 
werkloosheid blijkt hardnekkig en te hoog. Het aantal arbeidsongeschikten stijgt onrustba
rend. Te veel vrouwen staan buiten het arbeidsproces. Vraag en aanbod sluiten onvoldoende 
op elkaar aan. De partijraad dringt er dan ook op aan onverwijld en onvoorwaardelijk 
uitvoering te geven aan het al in het Regeerakkoord aangekondigde activerende arbeids
marktbeleid. 

4.2 Nederland kent een combinatie van langdurige werkloosheid en een lage ar
beidsdeelname. Tegelijkertijd neemt de kloof tussen gevraagde en aangeboden kwalificaties 
toe. Een actief om-. her- en bijscholingsbeleid vergroot de kans dat mensen die buiten het 
arbeidsproces staan, daarin terugkeren. Het draagt verder bij aan het verkleinen van de kloof 
tussen vraag en aanbod. Dit is ook in het belang van het bedrijfsleven. De partijraad meent 
dat naarmate deze vormen van activerend arbeidsmarktbeleid succesvoller blijken. mensen 
zonder werk ook meer moeten worden aangesproken op hun maatschappelijke verplichting 
passend werk binnen aanvaardbare reisafstand te aanvaarden. 

4.3 Dit laat onverlet, dat voor bepaalde groepen aanvullende maatregelen nodig zijn. Gege
ven de alarmerend hoge werkloosheid onder etnische groepen is de partijraad van mening 
dat de Wet Bevordering Arbeidskansen die het kabinet in voorbereiding heeft. het meest 
effectief zal zijn wanneer die wordt gekoppeld aan "contract compliance". 
Voor wat betreft de verbetering van de arbeidskansen en arbeidsmarktpositie van vrouwen. 
dringt de partijraad erop aan in het overleg met de sociale partners uitdrukkelijk aandacht te 
geven aan positieve actie en aan verruiming van kinderopvang. 
Het vervult de partijraad met grote zorg, dat door de opstelling van veel werkgevers de voor
genomen sluitende aanpak ter oplossing van de jeugdwerkloosheid al bij voorbaat dreigt te 
stranden. 

4.4 De arbeidsongeschiktheid neemt te snel toe. Ook werkgevers hebben een verantwoor
delijkheid voor het terugbrengen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Verbetering 
van arbeidsomstandigheden en uitbreiding van de mogelijkheden dat (gedeeltelijk) arbeids
ongeschikten terugkeren in het arbeidsproces moeten met spoed ter hand worden genomen. 
Met instemming heeft de partijraad kennis genomen van het voorstel om in de WAO een sys
teem te introduceren waardoor werkgevers een heffing betalen (malus) bij instroom van een 
werknemer in de WAO, en een vergoeding (bonus) ontvangen bij het aanstellen van een 
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikte. Ook stemt de partijraad in met het plan om onderscheid te 
gaan maken in de Ziektewetpremies tussen organisaties met meer en minder ziekteverzuim. 

5. Inkomensbeleid 

5.1 Het herstel van de koppeling, waarvoor een bedrag van 5.2 miljard is uitgetrokken, is 
een breuk met het in voorgaande jaren gevoerde beleid. Het kabinet geeft aan dat - gegeven 
de principiële wenselijkheid ervan - sociaal-economische omstandigheden bepalen of koppe
ling ook daadwerkelijk te allen tijde mogelijk is. De partijraad houdt vast aan de afspraken 
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die daarover bij het Regeerakkoord zijn gemaakt en gaat bij interpretatieverschillen uit van 
hetgeen in het verkiezingsprogramma is vastgelegd. Met betrekking tot de loonontwikkeling 
spreekt de partijraad de hoop uit dat de voorstellen van de vakcentrales om een deel van de 
loonruimte in te zetten voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, tot resultaat leiden. 
Zonodig wordt van het kabinet en de Tweede-Kamerfractie een actieve opstelling terzake 
verwacht. 

5.2 Het kabinet stelt dat het streven naar een gelijkwaardige inkomensontwikkeling het sta
biliseren van bestaande inkomensverhoudingen inhoudt. Op zich kan de partijraad de redene
ring van het kabinet volgen dat er weinig ruimte is voor het verkleinen van de in
komensverschillen tussen minimum en modaal. Het ontgaat de partijraad echter, waarom het 
uitgangspunt van gestabiliseerde inkomensvcrhoudingen onverkort wordt doorgetrokken 
naar de hoogste inkomensgroepen. Indien de economische ontwikkelingen ingrijpende nieu
we afwegingen nodig maken, kan daarhij naar de mening van de partijraad de positie van de 
meest draagkrachtigen niet onbesproken blijven. 

5.3 Als gevolg van de operatie-Oor! daalt de koopkracht van alleenstaande bejaarden met 
een klein pensioen in llJ90. De partijraad dringt er daarom bij de Tweede-Kamerfractie op 
aan om met voorstellen te komen, die de koopkracht van deze groep - die de fundamenten 
heeft gelegd voor onze welvaart - minimaal herstellen. 

6. Kwaliteit van essentiële voorzieningen 

6.1 Het kabinet kiest voor investeren in zowel het onderwijs als de gezondheidszorg. Inves
teringen, die erop gericht zijn de kwaliteit van voorzieningen in stand te houden en te verbe
teren. 
De partijraad stemt in met een dergelijke inzet en acht het juist dat in beide sectoren aan
dacht bestaat voor de positie van de werknemers zelf. Zij immers zijn het die beleidsdoelen 
in de praktijk moeten realiseren. 

6.2 Naast investeringen kiest dit kabinet er voor hestaande middelen anders, heter, te verde
len. In dit verband moeten de ideeën over schaalvergroting in het basisonderwijs, die onlangs 
door een ambtelijke werkgroep zijn gepresenteerd, begrepen worden. De partijraad is van 
mening, dat schaalvergroting in het basisonderwijs beoordeeld dient te worden op kwaliteit 
en bereikbaarheid van voorzieningen. 

6.3 Het kabinet wil binnen het gevoerde cultuurbeleid voorrang geven aan het cultuurbe
houd. Die aanpak zal worden uitgewerkt in het zogenaamde Deltaplan Cultuurbehoud. De 
partijraad acht het een goede zaak dat ernst gemaakt wordt met het conserveren van het cul
tuurgoed. Daarnaast echter, meent de partijraad, dient in het beleid ruimte te blijven voor het 
vernieuwende en grensverleggende in de cultuur. 

6.4 Over de bezuinigingen in het vormingswerk is onrust ontstaan. Die is mede veroorzaakt 
door de maatstaven die zijn gehanteerd om te bepalen waar de bezuinigingen terecht komen. 
De partijraad meent dat activiteiten en niet instituten het aangrijpingspunt hadden moeten 
zijn. Dat maakt het mogelijk activiteiten die tot de kern van het vormingswerk behoren, te 
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blijven subsidiëren. 
De partijraad verzoekt de Tweede-Kamerfractie aan te dringen op hen)\ crwcging van dit 
besluit. 

7. Buitenlands beleid 

7.1 De partijraad verwelkomt de vcrgrote inspanning in het kabinetsbeleid voor Midden- en 
Oost-Europa. De discussic over de kwaliteit en de omvang van onze hulp dient evenwel 
voortgezet te worden. De ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa vcreisen dit. 

7.2 Het kabinet is van mening dat nationale bevoegdheden aan de organen van de Europese 
Gcmeenschap kunnen worden overgedragen. indien daarmee de doelmatigheid van het 
bestuur gediend is. 
De partijraad onderschrijft deze stelling maar wijst er tevens op dat bij bevoegdhedenover
dracht ook het aspect van democratie betrokken dient te worden. 
Het Europees Parlcment vormt het belangrijkste instrument om het democratisch gehalte van 
de gcmeenschap te vergroten. 
Een Economische en Monetaire Unie en een Europese Politieke Unie brengen een federaal 
curopa dichterbij. In dat kader zijn extra inspanningen nodig om te komen tot een goed soci
aal en milieu-beleid. 
De Westeuropese integratie gaat een nieuwe fase in. Meer dan ooit zal de pw.itic van Neder
land aan verandering onderhevig zijn. 

7.3 De partijraad onderschrijft de stelling, dat de nieuwe mogeliJkheden van de Verenigde 
Naties ten volle moeten worden benut. Meer dan ooit te voren. kunnen en dienen de Verenig
de Naties een rol te spelen bij het handhaven van de internationale rechtsorde. In de Golfcri
sis is de waarde daarvan bewezen. 
De partijraad is van mening dat aan die tot nu toe gevolgde lijn ook in de komende periode 
vastgehouden dient te worden. 

7.4 Waardering verdient de beleitbvisie van de minister van Ontwikkelingssamenwerking 
zoals deze verwoord is in de nota ''Een wereld van verschil". 
Uitgaande van nieuwe samenhangen tussen democratie en ontwikkeling. tussen economie en 
milieu, tussen Noord en Zuid en Oost en West worden. naar de mening van de partijraad, 
voorstellen gedaan die de nodige impulsen aan de ontwikkelingslanden zullen geven. De 
aangekondigde initiatieven om te komen tot schuldvermindering passen goed in dit kader. 

7.5 Het kabinet heeft besloten tot vcrdergaande bc;:uinigingen op de defensie-uitgaven dan 
voorzien in het Regeerakkoord. Daarmee wordt voldaan aan een belangrijke verwachting. 
De partijraad is van mening dat na de afronding van de ontwapeningsbesprekingen nadere 
invulling gegeven moet worden aan verdere reducties. In dit kader is tevens van belang de 
aanpassing van de Nederlandse krijgsmacht aan de nieuwe omstandigheden in Europa en 
daarbuiten. 

7.6 De partijraad is van mening. dat nog geen aanleiding bestaat om het sanctiebeleid ten 
opzichte van Zuid-Afrika op te heffen of te verlichten. 
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X. Het financieel kader 

De partijraad stelt vast, dat ondanks de erfenis van het vorige kabinet en enkele forse tegen
vallers (met name rente- en belastinginkomsten) voldaan is aan de financiële randvoorwaar
den van het Regeerakkoord. Dit laat onverlet de noodzaak dat op grond van de voorgenomen 
tussenbalam, in de eerstvolgende begroting gestreefd wordt naar het aanbrengen van structu
reel evenwicht tussen uitgaven en dekking. Aanwending van mogelijk verder toenemende 
aardgasbaten ten behoeve van het staatsvermogen (extra tekortreductie en/of duurzame 
investeringen) is daarnaast geboden. 

9. Samenvattend oordeel 

Het geheel over;iend. stelt de partijraad vast dat in deze Miljoenennota. naast politiek (nog) 
onhaalbaar gebleken maatregelen. duidelijke aanzetten zichtbaar zijn van een beleid waar
voor de PvdA haar verantwoordelijkheid wil en kan nemen. Er wordt meer dan in het afgelo
pen decennium geïnvesteerd in de kwaliteit van onze samenleving. Het sociaal-economisch 
beleid toont een duidelijker gezicht dan voorheen en in het inkomensbeleid is duidelijk 
gebroken met het verleden. En op het internationale vlak heeft het kabinet gekozen voor een 
actieve opstelling inzake veiligheid. duurzaamheid en ontwikkeling. De partijraad acht daar
om dat in grote lijnen is voldaan aan de toetsingscriteria die ;ij heeft gesteld. Hierhij mag 
echter niet ongezegd blijven. dat deze Miljoenennota slechts het begin van nieuw beleid mar
keert en uiteraard geen volledig PvdA-stempel draagt. Voor de PvdA blijven er daarom nog 
tal van uitdagingen voor de komende jaren op kabinetsdeelname bestaan. 

I 0. De partijraad verzoekt de Tweede-Kamerfractie bij de voorbereiding van de Algemene 
Beschouwingen bovenstaande in acht te nemen en gaat over tot de orde van de dag. 

Voorts nam de partijraad bij deze resolutie de volgende motie aan: 

HERKENBAARHEID PARTIJ IN KABINET 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering hijeen op 29 september 1990 te 
Amsterdam 
- constateert dat: 

* de Miljoenennota alsmede het sinds het aantreden van het CDA/PvdA-kabinet gevoer
de beleid veel herkenbaars bevat voor de PvdA; 

* desondanks het beleid een scherper profiel zou kunnen hebben: 
- verzoekt bewindslieden en fractie de in gang gezette koerswijzigingen en het belang van 

kabinetsdeelname van de PvdA duidelijker over het voetlicht te brengen. 

LEERLINGWEZEN/BEROEPSONDERWIJS 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vcrgadering bijeen op 29 september 1990 te 
Amsterdam 

constateert dat: 

* 
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het uitgangspunt dat er een betere afstemming moet komen tussen de bijdrage van de 
overheid en die van het bedrijfsleven met hetrekking tot het beroepsonderwijs. door de 
partijraad wordt gedeeld; 



* de voorgestelde bezuinigingen van minister Ritzen met hetrekking tot het leerlingwe

/en tegelijkertiJd een risico inhouden voor het draagvlak dat nood;a\..clijk is voor de 
vernieuwing van het beroepsonderwijs: 

- dringt er hij de Tweede-Kamerfractie op aan dat, mede in het licht van de standpunten die 
de PvdA in het verleden kn aanzien van het heroepsonderwijs heeft ingenomen. de 
deshetrellende voorstellen tot bezuinigingen slechts te effectueren wanneer 
* vaststaat dat daarmee de kwaliteit en omvang van het leerlingwezen niet geschaad 

worden: een fundamentele discussic over de rol en positie van het bedrijfsleven ten 
op1.ichte van de overheitblaak in onderwijs en opleidingen in brede 1.in dient daarvoor 

* 
de garantie te bieden: 
er met de sociale partners overleg is gevoerd over hun rol ten aanzien van heroepsop
leidingen en beroepsonderwijs. 

NEDERLANDSE HOUDING BIJ GOLFCRISIS 
De partijraad van de Partij van de Arbeid. in vcrgadering hijeen op 29 scptemher 1990 te 

Amsterdam 
gc1.icn de onaanvaardhare agressie van I ral-. tegen 1.ijn huurstaat Koeweit: 

- ge1.ien de verheugende. vrijwel unanieme veroordeling hiervan door de internationale 

gemeenschap: 
gezien de enorme troepenconcentratie in de Golfregio waarhij een militaire escalatie dreigt 
met onvoorspelbare gevolgen: 

- dringt er hij de Tweede-Kamerfractie op aan erop toe te tien dat de Nederlandse houding 
ten aan1.icn van de crisis in de Golfregio in overeenstemming is met de volgende uitgangs

punten: 

* 

al het mogelijke moet worden gedaan om te \..omen tot de vorming van een VN-com
mando onder VN-vlag. waarhij het streven naar een vreed~:ame oplossing van het con

llict voorop moet staan: 
er dienen afdoende waarhorgen te 1.ijn dat het optreden van Nederlandse militaire een
heden gericht is op uitvoering van VN-maatrcgckn. 

VERHOGING TREINTARIEVEN 
De partijraad van de Partij van de Arbeid. in vergadering hijeen op 29 scptemher 1990 te 
Amsterdam 
- heeft kennis genomen van het voornemen om de treintarieven te verhogen en daarbij een 

extra vcrhoging toe te passen in de ochtendspits: 
acht dit in strijd met de geest van het Regeerakkoord en het verkie1ingsprogramma: 

- vraagt de fractie te volharden in het vcr~:et tegen dit voornemen. 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
De partijraad van de Partij van de Arbeid. in vergadering bijeen op 29 september 1990 te 
Amsterdam 

constateert dat: 

* met de recentelijk door minister Pronk ontvouwde beleidslijnen op hoofdpunten een 

he leid voor ontwikkelingssamenwer\..ing zal worden gevoerd dat recht doet aan de ver
groting van kansen voor de armste ontwikkelingslanden en daarbinnen voor die hevol-
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* 

* 

kingsgroepen die dat het hardst nodig hebben: 
voor een adequate uitvoering van dit ontwikkelingssamenwerkingsbeleid zeker een 
binnen de PvdA en het kabinet afgesproken financiële inspanning nodig is van I,)'/, 
van het Netto Nationale Inkomen: 
de laatste jaren en ook in de voorliggende begroting voor ontwikkelingssamenwerking 
een aanzienlijk deel van de gelden is gereserveerd voor niet-ontwikkelingssamenwer
kingsdoelen (bij voorbeeld asielzoekers): 

overweegt dat: 
* het verkiezingsprogramma van de PvdA spreekt van de noodzaak van geleidelijke 

opschoning van de begroting van ontwikkelingssamenwerking zodat die gelden ook 
werkelijk ingezet worden voor de ontwikkelingslanden: 

* ook de Tweede Kamer zich met de motie Tommei (2 1300-V-60) heeft uitgesproken 
tegen verdere vervuiling van de begroting van ontwikkelingssamenwerking: 

- dringt er bij de Tweede-Kamerfractie van de PvdA en het kabinet op aan om datgene te 
ondernemen, waardoor een daadwerkelijk begin wordt gemaakt met de opschoning van de 
begroting van ontwikkelingssamenwerking, 
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EERSTE KAMER 

ALGEMEEN 

De fractie bestond in de verslagperiode uit de volgende 2ó leden: 
mw. E.M.P. Baarveld-Schlaman. P. Boersma, J. Borgman. mw. M.J.C.A. Ermen. mw. M.F. 
Jaarsma-Buijserd. J. Kassies. mw. E. Klaassens-Postema. G.A. Klein Bennink. mw. B.E.A. 
van Kuilenburg-Lodder, mw. M.T. Mastik-Sonneveldt. mw. J.H.B. van der Meer. mw. M.A. 
van der Meer. D.A.Th. van Ooijen. M.Pit. H. Redemcijer. L.M. de Rijk. G.J.J. Schinck. J.H. 
Simons. mw. M.H.C. Smeets-Janssen. B. Stam. H.O. Tjeenk Willink. N.H.M. Tummers. 
F.J.E Uijcn, A. van Veldhui~:en. W. van de Zandschulp en J.H. Zoon. 
In IY90 overleed Paul Boersma. Hij werd opgevolgd door J.W. Mijnshergen. 

Het fractiebureau was in de verslagperiode als volgt samengesteld: 
G. Schinck voor~:ittcr 

D. van Ooijen 
A. van Veldhuizen 
E. Baarveld-Schlaman 
M. Ermen 

Vertegenwoordigingen: 

vice-voorzitter 
secretaris 
lid 
lid 

N. Tummers enE. Baarveld-Schlaman vertegenwoordigden de fractie in de Raad van Europa 
en de West-Europese Unie. 
De vcrgaderingen van de Noord-Atlantische Assembic werden hijgewoond door F. Uijcn. 
Van de Beneluxraad maakten deel uitE. Klaassens-Postcma. J. van der Meer en H. Redemc
ijer en van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie B. Stam. 

AL<iEMENE BESCHOUWINGEN 

Woordvoerder: G. Schinck 
Het belangrijkste politieke feit in de verslagperiode was ongetwijfeld het einde van de coali
tie tussen CDA en VVD in mei I YXY. In de laatste algemene beschouwingen met het kabi
net-Lubhers 11 heeft Schinck het beeld geschetst van een kabinet dat weliswaar succes hoekt 
bij zijn streven naar een gezonde financieel-economische situatie. maar daarbij soms te wei
nig oog heeft voor de grondslagen van de rechtsstaat. de rechtsongelijkheid en de rechtsze
kerheid. 
Het kabinet heeft een beleid gevoerd waarbij sommigen wel gehoor vinden bij de overheid 
en anderen niet. Hij noemde als voorbeeld de ondernemers die in het Regeerakkoord een 
soort vetorecht over de WIR kregen en plaatste daar tegenover uitkeringsgerechtigden die 
vergeefs de regering herinnerden aan de toezegging niet meer aan het stelsel van sociale 
zekerheid te tornen. 
Wat de grote inactiviteit in Nederland betreft. merkte hij namens de fractie op. dat het kabi
net op twee punten faalt. te weten de verwaarlozing van de sociaal-culturele factor - niet 
alleen de materiële, maar ook de sociaal-culturele infrastructuur heeft een achterstand m 
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onderhoud en vernieuwing opgelopen - en de weigering om werkgevers te verplichten mee 

te werken aan een vermindering van de grote instroom in de WAO. liet beleid is- 1.0 stelde 
hij - hovendien erg onevenwichtig. 

Tegenover het cadeau aan de ondernemers van Nederland hij de afschaffing van de WIR van 

2 . ."i miljard. staan de pogingen om l."iO miljoen te sparen door de invoering van het woon

land-beginsel in de kinderbijslag, de wachtlijst in het speciaal onderwijs om 12 miljoen te 

bezuinigen en de Harmonisatiewet die 16."i miljoen moest opbrengen. Het laatste wetsvoor

stel was er hovendien een uit een reeks waarhij de Eerste Kamer haar taak van revisie inzake 

wetsvoorstellen ernstig verwaarloosde, omdat ons enkele malen - al of niet onder druk van 

het kabinet - door de regeringsfracties te weinig tijd werd gelaten voor een fatsoenlijke 

behandeling dan wel de meerderheid slechte wetgeving accepteerde. De fracties van CDA en 

VVD trokken zich van deze waarschuwing weinig aan: hij de verlaging van de vennoot

schapsbelasting had de Kamer niet eens alle stukken. In december deed een voorstel om in 

strijd met alle eerder gemaakte afspraken het Sotï-nummer tussen Kerst en Nieuwjaar te 

behandelen de emmer overlopen. De fractie - daarin gesteund door D66 en Groen Links -

bleef hij die kamervergadering weg. Een dreigend conflict over de datum van de behandeling 
van de Vreemdelingenwet werd daardoor voorkomen. 

Bij de algemene beschouwingen met het kabinet-Lubhers 111 stelde Schinck vast dat de oude 

doelstelling van volledige werkgelegenheid gelukkig weer op de agenda prijkte. De fractie 

hield de minister-president voor dat vorige kabinetten hebhen beminigd op het brede wel

zijn, maar dat daardoor op andere plaatsen in de maatschappij problemen zijn ontstaan. 

Voorheen stokte de discussic met de minister-president. nu komt het antwoord in de vorm 

van het concept van de sociale vernieuwing. 

In het debat heeft de fractie ook een bijdrage geleverd aan de invulling van dat begrip. door 

te stellen dat het ten slotte gaat om de verdeling van materiële en immateriële /aken. van de 
mate waarin essentiële burgerrechten binnen ieders bereik kunnen komen. 1.oals het recht op 

gezondheidszorg. huisvesting:. onderwijs en cultuur. Daarvoor is een actieve en onconventio

neel opererende overheid nodig, geen allesregelende overheid. maar ook niet de terugtreden

de uit de jaren tachtig. 

Schinck wees in het debat er verder op dat door de economische neergang de markt wel erg 

veel aandacht heeft gekregen. Zo is er sprake van idealisering van tk bedrijfscultuur. worden 
de overheid en haar dienaren ondergewaardeerd en is de op/ct voor een interne markt een 

puur economisch verhaal. De rijken schamen zich niet langer voor hun rijkdom en sommige 

gemeentebestuurders bouwen temidden van verloederde binnensteden grote prestigeobjec

ten. 

In het debat kwam de relatie kabinet-Eerste Kamer nog aan de orde. Aanleiding was het 
machtswoord van het kabinet bij de behandeling van de /\AW. De fractie vindt dat tussen 

Kamer en kabinet een andere verhouding heerst dan tussen Tweede Kamer en kabinet. De 

taak van de Eerste Kamer is immers beperkt tot toetsing van wetgeving en de regering kan 

tegenover de Eerste Kamer geen tegenmacht stclictl. Ze kan de Kamer wel ontbinden, maar 

dat levert geen politiek andere Kamer op, omdat het kiezerskorps (ruim 700 staten leden) het

J.clfdc is gebleven. 

Die terughoudendheid heeft de CDA-fractie niet in acht genomen toen 1:ij - om politieke 

redenen - tegen het AAW-voop,tel wilde stemmen. Vandaar dat de reactie van het kabinet 

navenant was. Lubbers ging daarbij overigens een stap te ver en stelde dat de Kamer zich 
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van iedere politieke toetsing mu moeten onthouden. De fractie deelt die mt'nmg niet. de Eer
ste Kamer is ook een politiek orgaan. 

Algemene Zaken 

Woordvoerder: H. Tjeenk Willink 

In de afgelopen twee jaren stond evenals het jaar daarvoor hij de begrotingsbehandeling van 
het ministerie van Algemene Zaken de positie van de ministt'r-president centraal. 
In 19R9 was de vraag waarom de minister-president wel de ··politiek manager" is op sommi

ge beleidsterreinen (voorbeelden: tïnancicel-economisch. Dekker. NMP). maar het op andere 
terreinen (voorbeelden: reorganisatie. wel1.ijn) laat afweten. Juist daar is naar de mening van 
Tjeenk Willink ook politieke druk nodig. Het optreden van de minister-president is zowel 
een uiting van politieke prioriteit als cm mogelijkheid voor politieke aandacht waar dCie 
ontbreek\. 
Ook werd hij deze begrotingsbehandeling aandacht gevraagd voor het "beleid" (of hetgeen 

daarvoor doorgaat) hij de benoeming van topambtenaren. 
Bij de begrotingsbehandeling in 1990 was de taak van de minister-president in de coördina
tie van het Europese beleid aan de orde. Tjecnk Willink vroeg zich af aan welke Europese 
marktintegratie wij willen meewerken. Wat 1.ijn onze voorwaarden ten aanzien van bij voor
beeld sociale ;.ckerheid en milieu'! Welk beleid willen wij als minderheid binnen Europa 1elf 
blijven voeren ten aan;.ien van hij voorbeeld tolerantie tegenover zogenaamd afwijkend 

gedrag, justitie. kunst' 1 Voor het antwoord op heide vragen is een versterking van de politieke 
regie nodig. De /.wakke politieke regie op dit moment helemmert de samenhang tussen het 
nationale he leid en het communautaire beleid. 
De minister-president zal in de coiirdinatie mwel van het Nederlandse beleid tegenover de 
Gemeenschap als van het Nederlandse beleid binnen de Gemeenschap een belangrijke rol 

moeten spelen. Die noodzaak tot dubhele afstemming l'ert.waart de rol van de minister-presi
dent. Die rol kan hij alleen goed vcrvullen als daarop een politieke controle plaatsvindt. Het 
parlement kan die controle echter alleen uitoefenen ab het hesehikt over duidelijke samen

hangende informatie. Die ontbreek!. 
Daarnaast is het dringend noodt.akelijk dat de kennis van ambtenaren op verschillende 
departementen op het gebied van het Gemeenschapsbeleid en Gemeenschapsrecht toeneemt. 
Alleen zo is het mogelijk dat 1.ij zich tijdig en consequent rekenschap geven van de commu
nautaire context waarin 1.ij opereren en van de consequentie van deze context voor hun han
delen. 
Beide jaren deed de minister-president in tijn antwoord zijn naam eer aan: Lubberiaans. 

Financiën en Belastingen 

Woordvoerders: Zoon. Simons . .1. van der Meer en Tjeenk Willink 
Financiën 
Bij de Algemene Financiële Beschouwingen op 20 maart 1990 werd door Tjeenk Willink 

aangetoond dat juist ten he hoeve van een degelijk financieel beleid veranderingen nodig zijn. 
Wij moeten anders gaan kijken naar de normen in het financieel beleid. Dertien jaar na de 

val van het Kabinet-Den Uyl, na /.even Ruding-jaren waarin de normen werden verstrakt. is 
de staatsschuld zeer hoog. terwijl de overhcidsinvestcringen achter ~:ijn gebleven: i;, er een 
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hoog collectieve heffingenpeil terwijl er achterstanden zijn in de collectieve sector. Het stre
ven naar beperkingen van het collectieve heffingenpeil blijkt vaak te leiden tot hogere lasten 
voor de burger. 
Wij moeten ook anders gaan kijken naar de rol van de overheid. Na jaren van meevallende 
economische groei en een gestage groei van de werkgelegenheid in de marktsector wordt 
geconstateerd dat "ondanks grote inspanning van maatschappelijke organisaties en overhe
den en ondanks veel persoonlijke inzet toch grote groepen medeburgers in de zijlijn dreigen 
te raken" (Nota Sociale Vernieuwing). Dit is niet alleen maatschappelijk onaanvaardbaar 
maar ook duur. De collectieve sector is niet alleen of in de eerste plaats een last voor de par
ticuliere sector, maar schept daarvoor ook de voorwaarden. 
De overheid moet actiever worden. De effecten van het beleid zijn belangrijker dan vasthou
den aan de financiële nonnen alleen. Een directere afweging van kosten en baten is nodig. 
De privatiseringsmogelijkheden zijn in Nederland veel beperkter dan in hij voorbeeld Frank
rijk of Engeland. 
Wij moeten anders gaan kijken naar de positie van de minister van Financiën. Ondanks ver
beteringen in het comptabel bestel, de grote inspanningen van de vorige minister en staatsse
cretaris van Financiën en verscherpte controle uit het parlement, zijn de overschrijdingen in 
de collectieve uitgaven nog altijd aanzienlijk. Verantwoordelijkheden worden afgewenteld. 
Meer bevoegdheden voor de minister van Financiën doorbreekt dat systeem niet. 
De eigen verantwoordelijkheid van de vakministers voor de effecten van hun beleid en de 
kosten daarvan moet meer zichtbaar worden. Daarop moeten de verbetering van de financië
le informatie, de controle en de correctiemogelijkheden worden afgestemd. 
Verbeteringen in het comptabel bestel worden mogelijk gemaakt door verschillende wijzigin
gen van de Comptabiliteitswet. 
Daarvan werden er in deze verslagperiode twee door de Eerste Kamer aanvaard. Bij behan
deling van wetsvoorstel 19766 werd door Tjeenk Willink betoogd dat voor beheersing van 
de begrotingen informatie nodig is. Het gaat niet alleen om het weten en het kunnen, maar 
ook om het willen weten. Het weten wordt door deze wetswijziging vergemakkelijkt. 
Door een geïntegreerder verplichtingenkas-administratie kan inzicht ontstaan in de totale 
verplichtingen die zijn aangegaan. Het kunnen weten wordt door een snelle indiening en 
behandeling van suppletoire begrotingen gediend. 
Voor die versnelling was de wetswijziging echter niet nodig. 
Blijft over de vraag of ministers en parlement op grond van het verworven inzicht de begro
tingen ook beter willen beheersen. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de druk die 
op hen wordt uitgeoefend door het parlement en door het publiek. Tegen dit licht is de voor
gestelde afschaffing van de verplichting om de Raad van State te horen over de suppletoire 
begrotingen onverstandig. Die afschaffing is ook onnodig voor de versnelling van indiening 
van suppletoire begrotingsvoorstellen. De minister en staatssecretaris van Financiën verde
digden de afschaffing van de verplichting om de Raad van State te horen. Zij overtuigden 
echter niet. 

Op 6 december 19XX kwam een andere wijziging van de Comptabiliteitswet aan de orde. Zij 
werd met algemene stemmen aanvaard. Dit keer ging het om de uitbreiding van de controle
taak en -bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Thans vallen daaronder ook instellin
gen als de Sociale Verzekeringsraad en de ziekenfondsen (totaal 90 miljard) en de besteding 
van de financiële steun aan het bedrijfsleven (totaal I 0 miljard). Bij de behandeling werd 
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door Tjecnk Willink onder andere ingegaan op de verschillende controle mogelijkheden. De 
minister van Financiën weigerde toe te zeggen bij een volgende wijziging een algemene 
bepaling op te nemen over parlementaire goedkeuring bij vervreemding van deelneming van 
de staat in (geprivatiseerde) ondernemingen. 
Bij de behandeling op ll en l S april l9S9 van het voorstel tot verlening van machtiging tot 
deelneming in de NV. waarin de Postbank en de NMB gaan samenwerken, merkte Simons 
op, dat de fractie van de PvdA het blijft betreuren, dat de Postbank niet aanstonds bij de ver
zelfstandiging ca. 2 l/2 jaar geleden de mogelijkheid is gegeven tot het voeren van een volle
dig dienstenpakket. Daardoor kon men bij de fusieonderhandelingen niet anders dan uitgaan 
van de huidige situatie, derhalve vanuit een minder sterke positie. Ondanks een aantal twij
fels stemde de fractie voor het voorstel omdat het samengaan van Postbank en NMB op zich 
positief beoordeeld werd. 

Op 19 december !9X9 was de privatisering van het Rijksinkoopburcau aan de orde. Zoon. 
die l'ich over de perspectieven van het RIB in geprivatiseerde vorm breed had laten informe
ren, was van oordeel dat de baten voor het Rijk bij privatisering sterk zouden teruglopen. Hij 
vroeg de staatssecretaris enkele toezeggingen te doen om dat effect te verminderen. Aange
zien dit vcrzoek onvoldoende werd gehonoreerd. stemde de fractie tegen. 

Belastingen 
Op 4 oktober 19SX werd het voorstel tot wijziging van het tarief van de vennootschapsbelas
ting van 42 tot .))<Y,, en het op nihil stellen van de vermogensaftrek behandeld. 
Simons wees het voorstel tot verlaging van de vennootschapsbelasting in deze omvang en op 
dit tijdstip van de hand, daarbij wijzend op het nog steeds hoge financieringstekort. de stij
gende rentelasten en de nog steeds sterk groeiende staatsschuld. 
Op 20 december 19XX werd door Simons een aantal belastingvoorstellen behandeld, te 
weten: 
- een herl'iening tariefindeling vocdings- en genotsmiddelen 
- een aantal wijzigingen van de Wet op de om1.etbelasting 
- een vcrhoging van het kostenforfait voor inkomsten uit vroegere arbeid (van f 200 tot f 

400), waarbij aandacht gevraagd werd voor het feit, dat per-,onen. die uitsluitend alimenta
tie ontvangen, niet in aanmerking komen voor dit forfait. Een onderzoek hiernaar werd 
toegezegd. 

- een verlaging van het algemeen BTW-tarief (van 20 tot I X.5% ). welk voorstel door 
Simons om deLelfde reden als waarom tegen de verlaging van het tarief van de vennoot
schapsbelasting was gestemd, werd afgewezen. 

Op 11. IS en 25 april 19S9 werden de zes '"Oort"-voorstellen behandeld. De algemene con
clusie die Zoon uit de voorstellen trok, was dat de voordelen aan de hoge inkomens ten deel 
vallen, terwijl er geen structurele tegemoetkoming werd gegeven aan alleenstaanden en 
belastingplichtigen die door het samenvallen van negatieve gevolgen niet door middel van 
een hardheidsclausule werden ontzien. Met vijf van de ~:es voorstellen konden wij ons ver
enigen: het voorstel waarin het tarief was vastgelegd moest het ~:onder onze steun doen. 
Later in het jaar op 19 december !9X9, tijdens de behandeling van enkele voorstellen tot wij
ziging en aanpassing van "Oort ". herhaalde Zoon zijn verzoek om toepassing van een hard
heidsclaw.ule met even weinig resultaat. 
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Bij de behandeling van de uitbreiding van de fiscale jurisdictie tot het Nederlandse deel van 
het Continentaal Plat werd door Tjeenk Willink opgemerkt dat thans wèl uitbreiding op fis
caal gebied mogelijk blijkt maar de positie van de werknemers op dit Continentaal Plat (bij 
voorbeeld booreilanden) nog steeds niet duidelijk geregeld is. Toch is het in de eerste plaats 
een Nederlandse keuze welk deel van de wetgeving wel en welk deel niet van toepassing 
wordt verklaard. In haar antwoord sprak de regering uit begin 1990 een definitief wetsvoor
stel Arbeid mijnbouwinstallaties Noordzee naar de Raad van State te zullen sturen. Een noti
tie over de rechtspositie van personen werkzaam op het Continentaal Plat kan medio 1990 
tegemoet worden gezien. 
Het wetsvoorstel Faciliteit voor de Zeevaart dat door Tjeenk Willink werd behandeld, vormt 
een onderdeel van het beleid gericht op behoud van een vloot onder Nederlandse vlag met de 
daaraan verbonden werkgelegenheid onder de voor Nederland geldende bepalingen. Gecon
stateerd wordt dat de concurrentie-positie van de vloot onder Nederlandse vlag zwak is. De 
loonkosten spelen daarin een belangrijke rol. 
Het wetsvoorstel werd nodig geacht omdat: 
- de E.G. een permanente directe subsidie formeel niet toelaat (maar alle landen doen iets); 
- de zeevaart zelf zekerheid wil door middel van een wettelijke regeling; 
- het bedrag dat met de nieuwe wettelijke regeling gemoeid is (circa 90 miljoen) hoger is 

dan de thans beschikbare subsidie van 50 miljoen; 
- een andere fiscale mogelijkheid (met name te denken aan de vennootschapsbelasting) niet 

openstaat omdat er in deze sector meestal geen winst wordt gemaakt. 
Deze wijziging van de wet op de loonbelasting en van de wet op de inkomstenbelasting is 
echter oneigenlijk en buitengewoon ingewikkeld. Aan de criteria voor de kwaliteit van de 
wetgeving wordt niet voldaan: 
- de kosten voor overheid en justitiabelen worden hoger; 
- de uitvoerbaarheid kan alleen via een ingewikkeld computerprogramma verlopen; 
- de regeling is voor justitiabelen nauwelijks te doorzien; 
- van inbedding in het communautaire recht is geen sprake (het is de enige fiscale regeling). 
Via een motie werd de regering gedwongen te streven naar totstandkoming van een eenvou
diger regeling binnen twee jaar. 

Op 19 december 1989 ging de fractie akkoord met het voorstel ter bestrijding van mantel- en 
blote-eigendomsconstructies. Simons merkte op dat dit voorstel ca. I 0 jaar onderweg was 
geweest. Dit tast de belastingmoraal aan. 
Bij het wetsvoorstel tot verhoging van de accijns van dieselolie en van de LPG-toeslag in de 
motorrijtuigenbelasting werd door Tjeenk Willink betoogd dat het wetsvoorstel aan de 
inkomstenkant een budgettair voorstel is, maar aan de uitgavenkant trekken van een bestem
mingshetfing heeft gekregen. Wat blijft er over van het systeem van algemene belastingmid
delen als steeds per wetsvoorstel opbrengsten aan bestedingen worden gekoppeld? Wat blijft 
er over van de politieke, integrale, afweging als steeds meer middelen voor meer jaren wor
den gereserveerd in Regeerakkoord, in aftrekposten, in afspraken met belangengroepen? Dat 
tast het budgetrecht van het parlement aan. 

Op 13 februari 1990 vond het debat over het huurwaardeforfait plaats. Simons no~mde als 
belangrijkste argumenten pro het wetsvoorstel de volgende: 
- Het forfait is sinds 1979 niet meer verhoogd, terwijl de huren verder gestegen zijn. Van 
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1980 tot en met 1989 met niet minder dan ca 65%. 
- De verhoging past in een beleid, dat als uitgangspunt heeft een evenwichtige behandeling 

van huurders en eigen-woningbezitters. 
- Met het bestedingsaspeet van de eigen woning is in ruime mate rekening gehouden via de 

van 35% naar 40% verhoogde correctiefactor. 
Alles afwegend achtte de fractie de voorgestelde verhoging van het huurwaardeforfait alles
zins verantwoord. 
Ten aanzien van de voorgestelde verlaging van de overdrachtsbelasting (van 6 naar 4.75%) 
sprak de fractie haar twijfels uit of de beoogde effecten (verhuizing naar een plaats dichter 
bij het werk en vermindering van het woon-werkverkeer) wel in redelijke mate bereikt zu·llen 
worden. 
Nadat het CDA aangekondigd had tegen te zullen stemmen, werd het wetsvoorstel ingetrok
ken. Simons wees in dit verband op de merkwaardige situatie dat er blijkbaar twee CDA's 
zijn: een in de Tweede Kamer en een in de Eerste Kamer, met elk eigen politieke opvattingen 
en beoordeling. De ene opvatting en beoordeling sporen met het verkiezingsprogramma van 
het CDA en de andere niet. Aangekondigd is inmiddels, dat de regering eind 1990/begin 
1991 opnieuw met een voorstel zal komen. 

Op 27 maart 1990 behandelde de Kamer het voorstel tot verhoging van het kostenforfait 
voor inkomsten uit vroegere arbeid (van fl. 406 tot tl. 506). Simons vroeg daarbij opnieuw 
aandacht voor het feit, dat personen die uitsluitend alimentatie ontvangen, niet in aanmerking 
komen voor dit forfait. Toegezegd werd door minister Kok, dat hij het standpunt van Simons 
graag en nadrukkelijk zal betrekken bij de afwegingen, die het kabinet straks zal gaan maken 
bij de beoordeling van de uitkomsten van een voor de zomer van 1990 af te ronden studie 
naar het kostenforfait voor alimentatiegerechtigden. 
De overheid heeft gerechtvaardigde belangen bij een zo adequaat mogelijke wijze van invor
dering van de verschuldigde belasting. Door de betere systematiek en de invoering van het 
open systeem in de lnvorderingswet 1990, waardoor de positie van de fiscus wordt versterkt, 
wordt daaraan een bijdrage geleverd. De procedure met betrekking tot de totstandkoming 
van de lnvorderingswet 1990 had iets onbevredigends, omdat het fiscaal bodemrecht en 
voorrecht niet ten principale ter discussie hadden gestaan. Aan de rechtsbescherming van de 
burger was weliswaar de nodige aandacht besteed, maar dat er een evenwicht zou zijn ont
staan tussen enerzijds adequate bevoegdheden van de ontvanger en anderzijds de rechtsbe
scherming van de burger, die overtuiging had de fractie, aldus J. van der Meer, niet echt. 
Dat punt komt in een werkgroep opnieuw aan de orde, zo heeft de staatssecretaris toegezegd. 
De fractie besteedde aandacht aan het regelen van allerlei aspecten van het invorderingsbe
leid in een ministeriële Regeling (leidraad) in plaats van in de wet. Dat is geen goede ont
wikkeling. Omdat de Hoge Raad in maart 1990 in een arrest had bepaald dat de Leidraad 
ook "recht" is, is de rechtsbescherming van de burger inmiddels verbeterd. Tot slot wees J. 
van der Meer op een lacune in de Invoeringswet Invorderingswet 1990, waardoor gemeen
ten, provincies en waterschappen in de problemen konden geraken. 
Voor die organen was men vergeten te regelen dat het indienen van een bezwaar- of beroeps
schrift door een belastingschuldige tegen een belastingaanslag de betalingsverplichting niet 
opschort. De staatssecretaris zegde een novelle toe. 
Het voorstel tot wijziging van het regime voor beleggingsinstellingen dat op 19 juni 1990 
plenair werd behandeld, beoogde de mogelijkheden voor ondernemingen - en in het bijzon-
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der verzekeringsmaat;,chappijen - om middelen belastingvrij op te potten, terug te dringen. 
Zoon betoogde dat, ander;, dan door CDA en VVD werd gesteld, het voorstel niet in strijd i-, 
met de Grondwet en dat er geen sprake is van materieel terugwerkende kracht. De over
gangsmaatregel voor beleggingsinstellingen die hun status zouden verliezen, was naar zijn 
mening ruimschoots voldoende. Het voorstel waarop verzekeringsmaatschappijen herhaaldc
lijk commentaar leverden. werd door de fractie gesteund. 
Het voorstel tot aftopping van het reiskostenforfait dat op 3 juli I tJ90 aan de orde kwam. was 
door de Tweede Kamer drastisch veranderd. Positief werd de tegemoetkoming van werkne
mers die gebruik maken van openbaar vervoer beoordeeld, alsmede de fiscale stimulering 
van carpooling. De regeling is daardoor ingewikkelder, moeilijker uitvoerbaar en fraudege
voeliger geworden. Daarom is het goed. zei Zoon, dat zij nog binnen de huidige kabinetspe
riode wordt geëvalueerd. hetgeen mogelijk tot afschaffing van het forfait kan leiden. Bij de 
steun aan het voorstel speelden politieke overwegingen een belangrijke rol. 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Woordvoerders: Van de Zandschulp, .Jaarsma en Pit 
Dit hoofdstuk van het verslag is ingedeeld in twee sectoren: 
a. arbeid en 
b. sociale zekerheid en pensioenen. 
Bij het eerste hieronder genoemde wetsvoorstel (wijziging BBA-1 tJ4.'i) stemde de Eerste
Kamerfractie tegen, in tegcnstelling tot onze Tweede-Kamerfractie. Bij alle andere wetsvoor
stellen op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgde de fractie in haar stem
gedrag de Tweede-Kamerfractie. 

a. Arbeid 
Op 29 november 19XX besprak de Eerste Kamer een voorstel tot wijziging van het Buitenge
woon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 inzake de uitoefening van de preventieve ontslag
toets. 
Woordvoerder Pit noemde het wetsvoorstel onzorgvuldig. Hij formuleerde drie kritiekpun
ten. De positie van de Arbeidsinspectie is onduidelijk. Bij de uitmndering-,po-;itie van vrou
welijk huishoudelijk personeel dat minder dan drie dagen per week werkt. wordt de discrimi
natie van de vrouw opgeheven door ook de schaarse man in deze categorie uit te zonderen 
("even slecht is ook gelijk"). De ontslagkwestie hij faillissement van een onderdeel van con
cern of holding is onvoldoende geregeld. De fractie stemde tegen dit wetsvoorstel. 
Het voorstel tot wijziging en verlenging van de Wet Arbeid Gepremieerde en Gesubsidieerde 
Sector (WAGGS) werd op 20 december 19XX behandeld door Pit. Hij onderschreef welis
waar de doelstelling van dit voorstel (een bcheerste loonkostenontwikkeling in samenhang 
met het gewenste verzorgingsniveau). maar verschilde met het kabinet over de weg waar
langs deze doelstelling gerealiseerd moet worden. Na de invoering van de tijdelijke WAGGS 
in 19X5 had de minister een inspanningsverplichting moeten aangaan om in alle sectoren te 
komen tot taakstellende hudgetteringsregelingen. Nu dit nagelaten i;,. \temde de fractie tegen 
dit wetsvoorstel. 

Jaarsma behandelde in april 19X9 twee wetsvoorstellen met hetrekking tot "gelijke behande
ling". Het eerste betrof een wijziging van de Arbeidswet 1919 inzake de opheffing van het 
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verbod nachtarbeid voor vrouwen. Dit vcrbod wa-, al drie ja~1r eerder uit de Arheid-,wet 
geschrapt. maar toen nog via een vcrgunningenstelsel met he.-,chermende maatregelen 
omkleed. De opheffing van het vcrbod wa-, dc-,tijtb door onze fractie gesteund. 

Het wijzigingsvoorstel betrof een optrekken van de vrouwennorm naar de mannennorm 
('"even -,(echt i-, ook gelijk'") wat het aantal arhcitburen betreft en het opheffen van iedere 
bescherming. ook voor zwangere vrouwen. Zoab meer voorkomt. werd de .vrouwenbewe
ging pas actief nadat het wetsvoorstel al door de Tweede Kamer wa-, aanvaard. Jaar-;ma 
voerde intcnsid overleg met onder andere het vrouwcnsecretariaat-FNV. Een intensieve 

lobby. met name richting CDA-vrouwen. leidde er toch niet toe dal een meerderheid tegen te 
mobiliseren was. Met kleine meerderheid werd dit \\ehvoorstel door de Eerste Kamer aan
vaan!. 
Eveneens in april werd de Reparatiewet Gelijke Behandeling in de Eerste Kamer besproken. 
Naar aanleiding hiervan was door de PvdA-fractie een groot aantal '"dwarsverbanden'" met 
andere - voor een deel nog niet afgeronde - wetgeving aan de orde gesteld. Zowel een ver
schil in terminologie als de ;,eer ruime ··ontsnappingsmogelijkheden'" voor werkgevers wer

den gekriti-,cerd. De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie weiger
den echter via nadere exegese de rechtszekerheid voor vrouwen te vergroten. ;odat uiteinde

lijk in veel gevallen de rechter moet bepalen v.at '"geli.j"e behandeling" in de praktij" 
inhoudt. Met gemengde gevoelem stemde de fractie voor dit wetsontwerp. dat toch enige 
vcrhetering behelsde. onder meer omdat de "voorkeur-,hehandeling" er een v-ettelijke basi-, 

door kreeg. 

In juli 19X9 bc-,pra" Van de Zandschulp het wetsvoor-,tcl tot wijziging van de Wet-Ver

meend/Moor en de introductie van werkervaringsplaatsen met ''> mpathie en instemming. Hij 
hoekte nog een ~:eer miniem '>llccesje. toen mini-,tn De Koning bereid bleek de Chinezen toe 
te voegen aan 1.ijn ontwerplijstje etnische groepen waarvoor ieh lichtere toetredingsvoor
waarden gelden. Van de Zandschulp-, pleidooi om op ruimere schaal uitkering-;gelden in te 
;etten voor werkgelegcnheidscreatie ("terugploegen") v.crd door minister De Koning nog 
scherp bestreden. maar maakte enkele maanden later \\Cl onderdeel uit van het nieuv.e 

Regeerakkoord CDA-PvdA. 
In het laatste debat met staatssccretari'> De Graaf in -,eptemher !9X9 be-,prak Van de Zand
schulp het voorstel tot overdracht van de loondispensatiebevoegdheid van de minister naar 

de bedrijfsverenigingen. Loondispensatie is '>oms mogelijk "als arbeidsprestatie ab gevolg 
van ;ie"te. gebrek of handicap minder i-; dan normaal geacht wordt". Van de Zandschulp 
erkende de pra"tisclll· voordelen van overdracht van de loondispensatiebevoegdheid aan de 

bedrijfsverenigingen. 
Dit voorstel omvatte mede een dispensatie van de Wet Minimumloon. De verantwoordelijk
heid voor het minimumloon (va-,tstelling ervan. controle op nakving en eventuele dispensa
tie ervan) is bij uitstek een overhcidstaak. aldus de fractie. die tegen het voorstel '>temde. 

In januari 1990 behandelde Pit een voor'>lel tot vereenvoudiging en deregulering van de Wet 
op de Ondernemingsraden en de ;\RBO-wet op het punt van de ge,chillenregeling. Via een 
reeks kritische vragen wist hij de minister duidelijkheid over de interpretatie van -;ommige 

artikelen te ontlokken. Pit hield voorts een pleidooi voor uitbreiding \ an scholingsrechten 
voor OR-leden en voor leden van de commis-;ies voor Veiligheid. Gewndheid en Welzijn en 
voor Emancipatie. De fractie heeft lich niet tegen dit voorstel vertel. 
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In juni 1990 behandelde de Eerste Kamer een wetsvoorstel voor een loonkostenreductie op 
minimumloonniveau. Het voorstel betrof een algemene loonkostenreductie voor werkgevers 
voor alle minimumloners van 10% gedurende 4 jaar. Van de Zandschulp besprak het voorstel 
met nogal wat scepsis en vele kritische kanttekeningen. Aan de hand van een drietal zojuist 
verschenen rapporten taxeerde hij het positieve werkgelegenheidseffect van dit voorstel op 
de helft van hetgeen het kabinet voorspelde. 
Hij waarschuwde voor een mogelijk effect van een "gijzeling" van minimumloners of een 
vlucht in grijze of zwarte circuits. 
Met veel aarzeling stemde de fractie toch voor, omdat enig positief werkgelegenheidseffect 
redelijkerwijs wel te verwachten is. 
Eveneens in juni 1990 vond het debat plaats over de tripartisering van de Arbeidsvoorzie
ning. Voor de fractie voerden Van de Zandschulp en Jaarsma het woord. Van de Zandschulp 
betoogde dat het betrekken van werkgevers en werknemers bij het bestuur van ARBVO en 
de decentrale uitvoering duidelijke voordelen biedt (onder andere afstemming van arbeids
voorzieningsinstrumenten op CAO-afspraken, bundeling van instrumenten, verkorting van 
lijnen), maar ook risico's meebrengt. Het vereiste van een gekwalificeerde meerderheid bij 
"gewichtige" besluiten kan leiden tot stagnatie in besluitvorming. De politieke eindverant
woordelijkheid van kabinet en parlement komt slechts zeer zwak tot uiting, ondanks enkele 
door de Tweede Kamer· aangebrachte verbeteringen. 
Van de Zandschulp benadrukte verder het belang van een grote(re) openbaarheid van 
bestuur, open sollicitatieprocedures voor voorzitterschappen en waarborging van een onaf
hankelijke uitoefening van de preventieve ontslagtoets en onafhankelijkheid van de Inspectie 
van de Beroepskeuzevoorlichting. 
Jaarsma behandelde de scholingsaspecten van de arbeidsvoorziening. Zij bracht onder meer 
in dat het tempoverschil in wetgeving de reguliere instellingen voor volwassenenonderwijs 
in een ongunstige positie kon brengen. De onderwijswetgeving die deze instellingen in staat 
moet stellen als volwaardige partners op deze markt te opereren zal waarschijnlijk nog een 
jaar of twee op zich laten wachten, waardoor zij met private aanbieders aan de RBA's niet zo 
makkelijk kunnen concurreren. Jaarsma pleitte daarom voor een tijdelijke voorkeurspositie 
voor reguliere instellingen voor volwassenenonderwijs. 
Mede gelet op de voorgeschiedenis en het inmiddels ontstane brede maatschappelijk en poli
tiek draagvlak voor de tripatisering van de Arbeidsvoorziening besloot de fractie het voor
deel van de twijfel aan deze voorstellen te geven, met de aantekening dit niet als een prece
dent te zien. 
b. Sociale zekerheid en pensioenen 
Een wetsvoorstel op het grensgebied van arbeid en sociale zekerheid was het voorstel tot 
wijziging van artikel 36 WWV (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de 
arbeidsgeschiktheid met het oog op (her)intreding in het arbeidsleven). Het voorstel behelsde 
een uitbreiding van de doelgroep met personen met een RWW-uitkering en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten en een precisering van de activiteiten die met behulp van artikel 36 
WWV kunnen worden uitgevoerd. 
Jaarsma behandelde in oktober 1988 dit wetsvoorstel. Zij wees er op dat de om administra
tieve redenen aangebrachte scheiding tussen sociaal-economische en sociaal-culturele activi
teiten op gespannen voet staat met de realiteit waarin trajecten voor de doelgroep vragen om 
een geïntegreerde benadering. De vrees werd uitgesproken dat er eerste-, tweede- en derde
rangs wederinschakelingscircuits zouden ontstaan. Vragen omtrent de optimale werking van 
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diverse trajectactiviteiten werden door staatssecretaris De Graaf doorgeschoven naar de ver
schillende departementen, zoals de meeste problemen werden doorgeschoven naar de 
gemeenten. Met gering enthousiasme stemde de fractie voor het wetsvoorstel. 
Een voorstel tot bevriezing van het Minimumloon en sociale uitkeringen stond voor het 
laatst in december 1988 op de agenda. Van de Zandschulp kritiseerde het voorstel scherp, 
maar hij kon reeds constateren dat de maatschappelijke en politieke roep om de koppeling 
weer toe te passen sterk groeide. 
Eveneens in december 1988 stonden twee wetsvoorstellen over de Kinderbijslagwet op de 
agenda. De wijziging van de financieringsstructuur (betaling uit de algemene middelen in 
plaats van uit premies) werd door de fractie toegejuicht. Ook de introductie van een opslag 
op de Kinderbijslag werd door de fractie gesteund. Van de Zandschulp kritiseerde echter de 
aanleiding ertoe, namelijk de invoering van een nominale kinderpremie in de Ziekenfonds
wet. Beide maatregelen tezamen genomen leiden tot extra administratieve kosten en "rond
pompen van geld". Door een verschil van systematiek in Ziekenfondswet en Kinderbijslag
wet ontstaan er bovendien gevallen van onder- en overcompensatie. 
De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet haalde in deze verslagperiode drie keer de agenda 
van de Eerste Kamer. Het voorstel tot gelijke behandeling van gehuwde vrouwen, arbeidson
geschikt geworden vóór 1-1-1989, met mannen en ongehuwden in mei 1989 werd door de 
fractie gesteund. 
Woordvoerder Van de Zandschulp kon het eveneens billijken dat besloten werd om aan per
sonen die vóór 1-1-1979 arbeidsongeschikt geworden waren ten slotte dezelfde toetredings
eisen voor het AAW-uitkeringsrecht gesteld zouden worden als gelden voor personen die na 
die datum arbeidsongeschikt geworden zijn. Hij kritiseerde echter scherp de zeer schamele 
voorlichting over deze zaak van de kant van het departement en hij pleitte voor een langere 
overgangstermijn dan één jaar. Een nieuw wetsvoorstel van staatssecretaris Ter Veld, een jaar 
later, om de overgangs-termijn met 13 maanden te verlengen werd door de fractie dan ook 
gesteund. 
Woordvoerder Van de Zandschulp greep dit debat aan om zich uit te spreken tegen een sug
gestie van het kabinet om IOAW en IOAZ op te heffen. 
De derde keer dat de AAW ter discussie stond betrof een reparatiewetje-Oort, nog afkomstig 
van Lubbers-II, maar overgenomen door Lubbers-lil. Het wetsvoorstel hield in dat 65-plus
sers vooralsnog uitgesloten bleven van de AAW-verzekerings- en premiebetalingsplicht, in 
afwachting van een nader onderzoek en nadere voorstellen tot een samenhangend geheel van 
leefvoorzieningen voor 65-plussers. Woordvoerder Van de Zandschulp vond dit voorstel 
acceptabel, mede gezien de onzekerheid over de juridische en financiële consequenties die 
zou ontstaan zonder wetswijziging. Het debat in de Eerste Kamer voltrok zich in drie termij
nen ( 19 en 28 december 1989), omdat de CDA-fractie dreigde tegen te stemmen. Motief 
voor de CDA-fractie was dat er sprake was van een verschuiving van premies naar belastin
gen. Het dogmatisch onderscheid tussen premie- en belastingheffing wordt in de Eerste 
Kamer door CDA en VVD immer hoog opgespeeld. Van de Zandschulp wees erop dat de 
belastingvoorstellen-Oort, door CDA en VVD zo enthousiast omarmd, reeds een inbreuk op 
de waterscheiding tussen premie- en belastingheffing betekenden. Maar slechts het stellen 
van de kabinetskwestie door minister Kok deed de CDA-fractie overstag gaan. 

De pensioenproblematiek leidde in deze verslagperiode tot bespreking van twee wetsvoor
stellen, die beide door de fractie gesteund werden. Het eerste betrof een beperkte voortzet-
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ting van de pensioenopbouw van sommige werklozen (hoven -1-0 jaar. gedurende de loonge
relativeerde WW-uitkering) uit de rentehaten van het Fonds Voorhelling Pensioenverzeke
ring. Van de Zandschulp kritiseerde hierbij overigens het feit dat enkele essentiële zaken 
(mals de vaststelling van de kring van rechthebbenden) niet in de wet zelf geregeld werden. 
maar overgelaten werden aan de zogenaamde sociale partners. Hij vroeg voorts indringend 
aandacht voor de positie van oudere langdurig wcrldo;:en in de IOAW die buiten het hereik 
van dit voorstel viel. 

Staatssecretaris De Graaf meldde later dat hij hij de pensioenfondsen aandacht gevraagd had 
voor de IOAW-gerechtigden. 

Het tweede pensioenwetje was een initiatiefwetsvoorstel van het Tweede-Kamerlid Nypels 
(D66) op het punt van inspraak van gepensioneerden in het beleid van de pensioenfomben. 
Woordvoerder Pit sprak de waardering van de fractie voor dit initiatiefvoorstel uit. 
In februari 1990 );Jehandelde Jaarsma de wetswiyiging van de Ziektewet in vcrband met 
zwangerschaps-en bevallingsverlof (verlenging van de periode en beperkte flexibilisering). 
Gewezen werd onder meer op de cconomische noodLaak om de arbeid 1.odanig te organise

ren dat het krijgen van kinderen geen reden behoeft te 1.ijn om uit de arbeidsmarkt te treden. 
Het wetsvoorstel werd met algemene stemmen aanvaard. 
Ten slotte moet hier nog vermdd worden het meest opvallende. maar ook wel omstreden 
wapenfeit in doe zitting;..pcriodc dat ook reeds vcrmeld v.enl onder het hoofdje Algemene 
Beschouwingen. namelijk de weigering van de hele linkcr.rijde om deel te nemen aan de ple
naire behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van het sociaal-fi;..caal nummer (Sotï

nummer) op de derde kerstdag van 19~~- Al te vaak wordt de Eerste Kamer. vooral aan het 
eind van december. voor het blok gc;.et om nog snel enkele voor;..tellen. /onder de gebruike
lijke schriftelijke voorbereiding. goed te keuren. Ook dit keer was het bar gesteld met de eis 
van .rorgvuldige voorbereiding. Staatssecretaris De Graaf had voorheen ;..teeds ge;..teld dat 
eerst de Wet op de Per;..oonsregistratie ( WPR) in werking getreden moest .rijn voordat de ver
zef..erden-admini;..tratie met Sofinummer ingevoerd konden worden. 1\iu bleek dat de WPR 

nog niet afgehandeld was. laat staan volledig ingevoerd. veranderde hij van standpunt: ook 
;.onder WPR kon alva;.,t begonnen worden met invoering van het Solï-nummer als de Sociale 

Vcr.rekeringsraad een "noodverband" voor privacybescherming wilde aanleggen. De wee" 
voor ker;..t was dat "noodverband" nog niet officieel vastge;.,teld. De hele linkernjde conclu
deerde toen dat op 27 december nog geen verantwoorde be;..luitvonning over het Solïnum
mer in de Eer;..tc Kamer kon pla,ttsvinden. Er werd een ordedebat aangcspannen om tot enig 
uitstel van behandeling te komen. Toen de hele rechter/ijde onder 1ware kabinetsdruk va;..t~ 

hield aan 27 december. kondigde de hele linker~ijde aan dit debat niet te Julien bijwonen. 

Dat is geen geringe beslissing voor een partij diem'n /Waar accent legt op de rol van de ver
tegenW(lordigende democratie. 
De fractie heeft daarom veel aandacht hesleed aan de publieke verantwoording ervan. ondn 

andere via ortledehaL uitvoerig per;..communiqul' en persconferentie. Tijdens de plenaire 
behandeling van het Sofinummer op 27 december 19~~ wa;., de linkse oppositie in het 
gebouw met enkele waarnemers aanwoig die het debat via de "huisradio" volgden en de 
pers te woord ;..tonden. De /Orgvuldigc aanpak van deze protestactie was niet tevergeel';." I let 
grootste deel van de pers toonde veel begrip en som;.. ook imtemming. Ook de mtnister-pre
sident erkende achtcraf"dat de tijdsdruk up de senaat sotm te groot i;..". 

De fractie meent dat 1e voldoende over het voetlicht gebracht heeft dat de /.eer uitzonderlijke 
boycot van een Kamerzitting niL't voortkwam uit gebrek aan respect voor de parlementaire 
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democratie, maar juist voortvloeide uit een scrieu1.c opvatting van de taak van het parlement. 

.Justitie 

Woordvoerders: J. van der Meer, Mastik-Sonnevcldt, Van Veldhuizcn, Tjecnk Willink 
Door Mastik-Sonncvcldt werden in deze periode op het terrein van Justitie de volgende 
wetsontwerpen behandeld: wij;.igingen van de wet tariC\·en in burgerlijke 1.aken (de fractie 
van de PvdA stemde tegen dit wetsontwerp gegeven dc positie van de on- en minvermogen
den): de wijziging van de Vreemdelingenwet (opvang asiel1.ockers op Schiphol-Oost): de 
concentratiewet met betrekking tot kortgedingprocedures in;ake de Vreemdelingenwet: de 
wivigingcn van de auteurswet: de invoering van de Bocken .\,:'i en 6 van het Nieuwe BW en 
de wij;.iging van de civiele kantongerechtsprocedure. 

Bij de wijziging van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 
Schiphoi-Omt werd door de fractie aangegeven dat er geen enk.:le behoefte bestond aan een 
snelle en onmrgvuldige behandeling van dit voorstel. Met betrekking tot de inhoud van het 
ontwerp 1.elve gaf de fractie aan het niet eens te ;ijn met het niet limiteren van de termijn van 
inhechtenisneming tot 30 dagen, zoal;, dit ook gebruikelijk is bij andere onderdelen van de 
strafrechtspraak in Nederland. Met andere woorden: asielzoekers kunnen naar het oordcel 
van de fractie niet onbeperkt in het centrum op Schiphol-Oost worden ··vastgehouden'". 
Met betrekking tot de concentratiewetgeving ten aan;ien van kort-gedingprocedures inzake 

de Vreemdelingenwet bij de rechtbank in Den I laag heeft de fractie uiteindelijk voor dit 
wetsvoorstel gestemd. nagaamk wel\.-e alternatieven er anders; ins bestaan met betre\.-king tot 
een snelle(re) en 1.orgvuldige behandeling van deze procedures. ;\angc;icn de in het wets
voorstel ge\.;ozen oplossing in dit rijtje nog de beste opltbsing lij\.-t te liJn, heeft de fractie 
haar steun aan dit voorstel niet onthouden. 
Met hetrekking tot de wij1.iging van de auteurswet in;a\.-e het hellen van een opslag op ban
den waarop beeld cn/of geluid kan worden gekopieerd heeft onze fractie gepleit voor het 
vastleggen van de positie van de consument hij het vaststelkn van de opslag. 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Strafbaarstelling van misbruik van voorwetenschap 
merkte J. van der Meer op dat de fractie 1.ich niet aan de indruk kon onttrekken dat wetge
ving en speciaal strafwetgeving een sterk symbolische functie heeft, maar dat dat kenmerk 

hij de strafhaarstelling van voorwetenschap opvallend aanwelig is. De wetgever wil onder 
meer tegenover het buitenland ;.ijn goede wil tonen. Maar wij moeten hopen dat er niet of 
nauwelijks vcrvolgingen zullen worden ingesteld, anders zou wel eens kunnen blijken dat 
tegen het dereguleringsstreven in onvoldoende mate n:kening is gehouden met de vcnneer
derinl! van de werklast voor politic en justitie, aldus de woordvoerster. 
Bij de behandeling van het wetsvoorstel met hetrekking tot de instelling van de Europese 
Economische Samenwerkingsverbanden (EESV) stelde J. van der Meer een aantal vragen 
die eerst na de behandeling in de Tweede Kamer bij praktijkJuristen waren gerezen terwijl de 

voorlil!l!endc stukken op die vragen geen antwoord konden geven. Zij maakte een opmer
king over de onduidelijke fiscale positie van het nieuwe instituut. Het ;ou juister ;ijn 
geweest als bij de indiening van het wetsvoorstel alle fiscale aspecten die zich in verband 

met de instelling van het EESV wuden kunnen gaan voordoen op een rijtje ;ouden ;ijn 
gezeL 1.0 wees ;ij de staatssecretaris van hnanciën terecht. 
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Bij de behandeling van het scheidingsprocesrecht onderschreef J. van der Meer de doelstel
ling van het wetsvoorstel. namelijk depolarisering van de procedure;. die met de echt;.,chci
ding samenhangen. 
De fractie was niet overtuigd van de wemclijkheid om hoger beroep en cassatie van voorlo
pige voorzieningen af te schaffen tezamen met het invoeren van een stringent criterium hij 
de wijzigingsmogelijkheden van de voorlopige voorzieningen. 

In het wetsvoorstel werd de mogelijkheid geopend tot het scheiden op gemcen;..chappelijk 
vertéoek met behulp van een formulier zonder procureursbijstam!. Dat onderdeel stuitte op 
betéwaren van de fractie. Het was naar haar mening niet juist om de scheiding en de gevolgen 
van de scheiding als voLstrekt vcrschillende elementen van scheiding te behandelen. De pro
ccdure is toegesneden op die situatie waarin man en vrouw in lïnanciccl OJVieht ona1llanke
lijk van elkaar zijn. Omdat in het merendcel van de huwelijken de man het inkomen vcr
dient, is de vrouw in een alhankelijkhcidsrclatie geplaatst. Het formulier met negen vragen 
heeft een toelichting van ze;. pagina's noclig om het goed te kunnen invullen en dan nog wor
den niet alle vragen beantwoord. De rechter moet bij twijfel toetsen of echtscheiding op dctéc 
wijze in vrijwilligheid is gedaan. 
Dat i;. nauwelijks te controleren. In zijn gedegen beantwoording /.egde de ;..taatssecretaris 
van Justitie een evaluatie toe van de hiervoor weergegeven, omstreden. aspecten. Voor een 
deel van de fractie was dit voldoende om alles afwegende uiteindelij" dit wetsvoorstel het 
voordcel van de twijfel te gunnen. Een ander deel van de fractie heeft zijn stem aan het wets
voorstel onthouden. Het wetsvoorstel is in de Eer;..te Kamer verworpen met 31 tegen 3ó 
stemmen. 

Met de invoering van de "alternatieve ;.,ancties" (diemtvcrlening in plaat;, van korte gevange

nisstraf) had onze fractie. hij monde van Van Vcldhui;cn. op 1.ich ;:elf geenenkele moeite. Er 
zat echter een vreemd aspect aan de voorgenomen uitvoerings-praktijk. Een aspect. dat neer
komt op een onredelijk vcrschil maken tussen werklcl/e en werkende "dienstverleners". 

Mogen de laatsten in principe hun dienstvcrlening op elke overigens in aanmerking komende 
plek leveren. voor werklozen zou die plek ook nog moeten voldoen aan het vcreiste dat zij 

niet concurrentie- of budget-vcrvalsend of arbcidsverdringcnd is. Van de noodzaak daarhle 
kon de mini;..ter van Justitie ons niet overtuigen: wij hem trouwen;. ook niet van het tegen

deel. 
Bij de behandeling van de aanscherping van de strafrechtelijke bepalingen met hetrekking tot 
milieudelicten stond de vraag naar het begin van de verjaringstermijn centraal. 
Volgens het wetsvoorstel begint die termijn, anders dan in vrijwel alk andere gevallen. pa;, te 
Jopen op het moment dat het delict ontdekt wordt (overigens .:en bepaling die door een 
PvdA-amendement in het voorstel werd aangebracht). 
Daartegen bestond in de Eerste Kamer. ook binnen onze fractie. vrij ernstig verzet. Er wordt 
immers athreuk gedaan aan de rechtszekerheid van de veroachte. die in voortdurende onze
kerheid vcrkeert over begin en afloop van verjaringstermijn (zolang 1.ijn delict verhorgen 
blijft). Ander~:ijds lijkt dit. ;o ;.telde van Veldhui;en. toch vrij logi;..ch samen te hangen met 

de aard van deze vaak zeer lang verhorgen blijvende delicten. 
Bij het beleidsdebat 1990 vroeg Tjeenk Willink aandacht voor drie onderwerpen waarhij de 
legitimiteit van de clemocrati;..che rechtsstaat in het geding is: 

de kwaliteit van het wetgevingsproces: 
- de positie van de rechter: 
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- de reorgaiill.atie van de politie. 
Ten behoeve van de denwnatisc·he staai moet in het wetge\·ing-;proces met name rekening 
worden gehouden met mindnheden. 
Ten behoeve van de rechtsstaat moet duidelijk worden dat de staat eigen gren1en in acht 
neemt: wettelijke gren1en en beginselen van bchoorlijk bestuur. Toetsing van het wetge
vingsproces aan criteria van de democrati.-,che rechtsstaat is nog on\·oldoende. De inhoudelij
ke kwaliteit van het wetgevingsprotlukt staat voorop. 

Daarin 1al de positie van de minister van Justitie echter altijd 1wak bliJven tegenover de 
eerstverantwoorddijke vakministers. Dat geldt 1eker als belanghebbenden al eerdn tot een 
vorm van overeenstemming 1.ijn gekomen. 
Wil de minister van Justitie 1ijn eigen bijdrage aan de kwaliteit \an het wetgevingsproces 
levncn dan 1ijn ten minste nodig: 

inhoudelijke criteria voor het wetgcvingsproce;,: 
- nct\verkbenadering: 
- organisatie van het wetgevingsproces. 

In het af!!elopcn decennium i;., de legitimiteit van de wetgeving gedaald terwijl de legitimiteit 
van de recht;.,praak is gestegen. De recht<:r is de enige "staatsinstelling" die de burgnij nog 
als "eigen" beschouwt. Dat i;., een even belangrijke ab kv\ etsbare positie. Het vereist een bui

tengewone· sensibiliteit van de rechter voor maatschappelijke ontwikkelingen. liet d\v ingt de 
regering om ook op andere wijll'n maatschappelijke consensus te stimuleren. De kwet;.,bare 
po;.,itic· van de rechter dwingt de wetgever tot grotne /.orgvuldigheid ten aan~:ien van de 

gevolgen van regelgeving voor de rc·chter. 
Om de kwetsbare positie van de rechter te heschnmen 1almc·t name de minister van Justitie 
een coherente visie moeten hebhen op de rechterlijke macht in ons bestel. Vervolgens moe
ten door hem duidelijke prioriteitl'n worden ge;.,teld. Daarna !<ti ook een duidelijke uitvoe
ringsstrategie moetc·n worden ontwikkeld. Ten slotte i.s l'en drastische vcrbetering van de 
infrastructuur een voorwaarde voor een goed functioneren van de rechter en du;., voor de 
legitimiteit van de rechtspraak. 
De ontwikkelingen rond de reorganisatie van de politie sinds de al\praken in het Regeerak
koord worden ;.,tnk bepaald door politiek-ambtelijke kracht;.,verhoudingen binnen en tussen 

de departementen. Steeds dreigen drie misverstanden: 
het ~:ou meer om een organisatiekwestie gaan dan om een beleidskwestie: 

- deze kwestie /OU beter op belcid;.,niveau kunnen worden opgelost dan op uitvoerend 
mveau: 

- het politicvraagstuk /OU definitief oplo;.,baar zijn. 

In het beleidsdebat werd aangegeven waarom hic•r van misvnstanden sprake is. 
Concluderend werd betoogd dat de ministn van Justitie steeds gren1en ntl moeten trekken: 

tu;.,-;en de belangen van de staat en de beginselen van de rechtsstaat (niet alles wat kan, 
1nag): 

tussen de belangen van de staat en de uitvoerbaarheid van het beleid (niet alles wat mag. 
kan): 

tus.sen de belangen van de staat en de wereld waarin de burgers leven (niet alles wat kan 
en mag. moet): 
tussen de belangen van de staat en de eigen politieke vi;.,ie (niei alles wat kan en mag en 
mi;.,-;chien moet, moet de minister willen). 

Het trekken van duidelijke gren,-en i;., de voornaam;.,tc taak van elke minist<.:r. 
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De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften gaf on;:e fractie geen 
aanleiding het woord te voeren. Bij de wijziging van die wet maakten wij hij monde van Van 
Veldhuizen bezwaar tegen de afwijkende behandeling van militaire voertuigen en tegen de 
wijze waarop die afwijking ;:ou worden neergelegd in een AM vB. De minister zegde toe, af 
te zien van het uitvaardigen van die AMvB. 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Nadere regeling van de omgang in vcrhand met 
scheiding, wees de woordvoerster J.H.B. van der Meer erop dat het in principe in het belang 
is van zowel het kind ais de ouder-niet-voogd dat het contact na de echtscheiding wordt 
voortgezet. De fractie was van mening dat waar het gaat om een fundamenteel recht. dat 
recht in de wet verankerd dient te worden. Niet in alle gevallen zal een omgangsregeling 
gewenst zijn. Daarom dienen er ontzeggingsgronden te worden geformuleerd. 
Met hetrekking tot de ontzeggingsgronden liepen de meningen in de fractie uiteen. Een deel 
van de fractie stemde in met de gronden mals deze in het wetsvoorstel waren geformuleerd -
ernstig nadeel voor het kind. ouder kennelijk niet in staat, strijd met zwaarwegende belangen 
van het kind danwel ernstige bezwaren van de i'ijdc van het kind -. 
Een ander deel van de fractie was van mening dat nu er tegenover het recht van de ouder
niet-voogd een plicht van het kind kwam. het kind in alle gevallen ook de processuele moge
lijkheid moet hebhen om door de rechter de omgangsregeling te laten toetsen. aanpassen of 
ontzeggen. Dit deel van de fractie vond dat de omgangsregeling moest kunnen worden ont
zegd als dc;:e in strijd kwam met het belang van het kind. 

Binnenlandse Zaken 

Woordvoerders: J. van der Meer. Mastik-Sonncveldt. Klaassens-Postema. Van VeldhuiLen. 
Tjeenk Willink 
Door Mastik-Sonneveldt werden in deze periode de volgende wetsvoorstellen behandeld: de 
gemeentelijke herindeling van Zutphen. Vorden en Warnsveld. de herindeling van Utrecht
West. de herindeling van de kop van Noord-Holland aismede de herindelingen van Water
land. Noordoostelijk en Midden- en Zuid-Hoiland en Midden-Limburg. 
Daarnaast werd door haar behandeld het ontwerp tot verlenging van de zittingsduur van 
enkele gemeenteraden in verband met voorgenomen herindelingen. het ontwerp in;:ake de 
wachtgeldbepalingen hij herindelingen en de begroting van Binnenlandse Zaken van 1990. 
Bij de herindeling van Zutphen, Vorden en Warnsveld werd door orve fractie gesteld dat het 
ontwerp dusdanig was aangetast ten opzichte van het oorspronkelijke voornemen om in deze 
regio een goede oplossing te vinden voor de al decennia bestaande problematiek. dat de frac
tie de steun aan dit voorstel zou moeten onthouden. De fractie heeft de steun niet onthouden 
aan de overige genoemde wetsvoorstellen om tot herindeling over te gaan. 
Bij de behandeling van de voorsteilen met betrekking tot de kop van Noord-Holland en 
Waterland werden door onze fractie moties ingediend die kamcrbreed werden ondersteund. 
Bij de behandeling van de hegroting van Binnenlandse Zaken voor het jaar 1990 werd door 
onze fractie onder andere aandacht geschonken aan de voortgang met hetrekking tot de 
sociale vernieuwing. 
Het wetsontwerp gemeentelijke herindeling Groningen werd behandeld door Klaasscns-Pos
tcma. Namens de fractie steunde zij het wetsontwerp. signaleerde sicchts een enkele schoon
heidsfout (om onduidelijke redenen werd Ten Boer huiten de herindeling gehouden) en hield 
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een beschouwing over de mogelijkheden voor kleine kernen om. ook na gemeentelijke herin
del ing. een eigen gezicht te behouden. 

In het wetsontwerp tot regeling van subsidiëring van politiek-wctenschappelijke instituten 
c.s. onthree"t een regeling voor partijen die niet (meer) in de Tweede Kamer maar (nog:) wel 
in de Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn. Kamcrbreed werd dit onjuist,gevondcn. De 
minister weigerde. zonder echte argumenten. om de Kamer tegemoet te "omen. Het CDA in 
de Tweede Kamer weigerde mee te werken aan een - oo" door het CDA in de Eerste Kamer -
bepleite wijziging. At11andeling van het wetsvoorstel werd vervolgens aangehouden tot het 

aantreden van het nieuwe kabinet. 
Op 12 juni 1990 heeft de minister van Binnenlandse Zakcn meegedeeld geen reden te tien 
wijzigingen in het wetsvoorstel aan te brengen. Zij houdt vast aan het wetsvoorstel wals dat 
op I november 19XX door de Eerste Kamer is behandeld. Het wetsvoorstel werd daarop in 
scptemher 1'->90 unaniem verworpen. 

Bij de behandeling van de wij1iging van de Politicwet hestecdde J. van der Meer aandacht 
aan de grensovergang van rijks- naar gemeentepolitie. aan het bevoegde ge~:ag, de aanwij
zingshevoegdheid en de vcilighcilbfouillering. De fractie had principiële bezwaren tegen de 

regeling: van het ge~:ag over de politic als gevolg van de invoering van het begrip "strafrech
telijke handhaving van de rechtsorde" en de aanwijzingshevoegdheid van de commissaris 
van de Koningin hij bovenlokale ordeverstoringen. De fraL·tie heeft derhalve tegen de voor

gcstelde wijziging gestemd. 
Bij de behandeling van de wijziging van de Wet op de Raad van State vroeg J. van der Meer 
aandacht voor het "opportunistisch" ofwel selectief gebruik van de adviC/en van de Raad. 
De adviezen worden genegeerd. ;owcl door de regering als door het parlement. als het 
advies niet past in het beleid of de uitkomst van dat beleid en zij worden opgevoerd ter ver
dediging of rechtvaardiging van een ingenomen standpunt als dat tijdens de behandeling 
past. Daarmee wordt niet altijd evenveel recht gedaan aan de waarde en de inhoud van die 
advic~:en. hetgeen geen gelukkige ontwikkeling is. 
Bij de behandeling van de limitering van de onroerend-goedbelasting wees J. van der Meer 
de voorgestelde wijzigingen af. Een aangescherpte relatieve limiet - met ab oogmerk de 
zakelijk gerechtigden en gebruikers t.ovcel mogelijk in gelijke mate aan te slaan voor de 
OGB - mu leiden tot een markante lastenverschuiving voor grote groepen burgers met als 

gevolg negatieve inkomenseffecten met name voor de gchrui"ers. 

Bij de behandeling van de APPA in vcrhand met de omzetting van opslagpn:mies in een 
overhevelingstoeslag per I januari 1'-)9() (operatie-Oor!). besteedde J. van der Meer aandacht 
aan het gekunstelde houwwerk dat de APPA inmiddels is geworden. 
De invaliditeitspcnsioenen in de APPA staan in schril contrast tot de gelijknamige pensioe
nen van ambtenaren. Zij vroeg de minister van Binnenlandse Zah.en om niet te wachten tot 
het Presidium van de Tweede Kamer met voorstellen komt naar aanleiding van het rapport 
van de commissie-Dees tot herziening van de APPA. maar om op kPrle termijn tot wij~:ig:ing 

op dit punt over te gaan. De minister zegde toe te denken over een oplossing van de inmid
dels gerezen problemen. 
Bij de behandeling van de nieuwe Kieswet wees Van Veldhuizen er op. dat deze ten onrechte 
als alleen maar een technische wijziging van de hestaande wet gepresenteerd werd. Met 
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name de verzwaring van het dieet van de voorkeurstem gaat daar toch wel hoven uit. Dat
zelfde geldt voor de verzwaring van de registratievcreisten voor politieke groeperingen. die 

door een PvdA-amendement ook hij raadsvcrkie;.ingcn tal gaan gelden. De ;in van dit. voor 

zuiver plaahclijke groepcringen toch wel wat be;warcndc. amendement ontging on1.e fractie. 

Bovendien wc;.cn wij er op. dat de verzwaring van de registratievcreisten en de effecten van 

de registratie een aanzet lijken te vormen tot wetgeving met betrekking tot politieke partijen. 

die heillo;e wegen ;:ou kunnen openen. 

Bij de Wet Europese Verkietingen bied on1.e inbreng beperkt tot een enkele opmerking over 

een onjuiste stellingname van de staat"ecretaris ten aan;.ien van de aanduiding van partijna

men bij die verkietingen. 

De behandeling van het wetsvoorstel tot privatisering van de Staatsdrukkerij was voor 

Tjeenk Willink aanleiding om het p:·ivatiseringsbelcid van het kabinet in het algemeen aan 

de orde te stellen. Daarin wordt pnvatiscring niet een middel om een probkcm op te lossen. 

maar om tijdelijk van een probleem af te komen. Tijdelijk. want de overheid kan zich niet 

onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de (geprivatiseerde) taak. 

Daarbij is de rechtsvorm waarin die taken worden uitgeoefend minder belangrijk dan het 

beleid dat aan die taken ten grondslag ligt. De paspoortenaffaire waarin de Staatsdrukkerij 

bewust werd uitgeschakeld. heeft nog eens duidelijk gemaakt dat bij voorbeeld het beleid op 
het terrein van officiële overhcidspublicatics ontbreekt. Als de overheid ;ich aan haar eigen 

regels had gehouden (in dit geval het Reglcment voor de Staatsdrukkerij van 1947). was het 

paspoortproject geen affaire gC\vorden. Privatisering \ an de Staatsdrukkerij maakt de formu

lering van een beleid niet minder. maar meer nood;.akelijk. Wie is veranl\\oordclijk voor dat 

beleid en wat zijn de hoofdlijnen V<lll dat belcltl'? De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 

zegde toe de1.e laatste twee vragen aan het kabinet voor te leggen. Zij hestreed het standpunt 

van de PvdA-fractie dat de overheid de meerderheid van de aandelen in de NV SDU dient te 

behouden. 

Welzijn 

Woordvoerder: Ermen 

Het initiatiefwetsvooNel- Worreli/I laas Berger houtlende regelen ten aan; i en van Jeugdhulp

vcrlening (de wet op de Jeugdhulp\crlening). liet wct.svoor.stcl beoogde meer samenhang 

aan te brengen in de jeugdhulpverlening in de sectoren volksgewndheid. wcl~ijn. onderwijs 

en ju.stitie (met uitmndering van het strafrechtdeel). In haar bijdrage betoogdeErmen dat dit 

voor CL'n deel ook gclul-.t i.s. Weliswaar i.s de samenhang ten aan;ien van het ondenv ijs nau
welijks gelukt en i.s de beoogde decentralisatie naar de mening van Ennen beperkt. de pro

viiKies krijgen weliswaar een belangrijke plaat.s in het samenbrengen \ an voor1.icningcn. de 

grote steden echter niet: toch dicnc dit voorstel tot wet vnheven te worden. Het CDA in de 
Eerste Kamer was echtn verdeeld en daarmee dreigde hL't initiatiefwetsvoorstel geen meer

derheid te halen. In haar bijdrage wees Errnen erop dat het kabinetsstandpunt ten a<llllien van 

het onderhavige omkrwerp veel minder ver ging en dat de Tweede Kallier het wetsvoorstel 

had aanvaard met uitlomkring van de VVD. vanwege de loch aansprehende stn1ctuur van 

het wctsvoorstL·I. De aanvaarding vond plaats in november 19:-\i'\. 
In juni 19:-\9 werd het door de initiatiefnemers ingediende wij;igings\ oorstel behandeld. 

nodig door de late afhandeling in de Eerste Kamer en wrtragingm bij het departement. Hier 
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dreigde het opnieuw mi.-; te gaan. Ermen vroeg BrinJ..man 1ich uit te -;preJ..en voor het voor

-;tcl. hetgeen gebeurde. Mede door ondet ;,tcuning v:m de VVD vv en! het w ij1igingwoorstel 
eveneens aanvaard. 

lnitiaticfwetsvoorstel-Worreil tot wijtiging van de Wet uitJ..ering Vervolgingsslachtoffers en 

tot wij1iging van de Wet uitkering aan Burgeroorlog-,slachtollns. Bij de behandeling van de 

wchvoor;,tellen in de Eerste Kamer had I·:rmen al aangedrongen op opname in de wetten van 

regels met betrekJ..ing tot de omgekcenk bnvijslast (door middel van een novelle. hetgeen 

werd afgehouden) of door het opnemen van regels in de Algemene Maatregel van Bestuur. 

hetgeen volgen;, de vvetten moge! ijl-. wa;,- 111aar niet gebeurde. Dit initiatiefwetsvoorstel nam 

rcgL'is ten aan;:ien van de omgeJ..eerde bcwijsJa,t in de wetten op en liet de mogelijkheid van 

AMvR vervallen. Door Ermcn werd dit met vreugde begroet. 

Wij1iging van de Wclti_jnswet. De in de Welfijnswet opgenomen mogclijJ..heden tot verdere 
decentralisatie. abmedc voor I <f<)() en I '1'11 va.-,tgclegde ovTrhevelingen naar gcmeenten 

werden door hl'l J..abinet in I '>X 'I vernocgd voorgesteld. Dit ging gepaard met een ;:eer grote 

hCJuiniging op de hegroting I 9X9. Er was een aki-. oord hereil..t hicrov·er mL·t VNG en !PO. 

De Tweede-Kamerfractie vond de decentralisatie lL' vn gaan. accepteerde de J..oppeling niet 

en -;temde tegen. Ermen constateerde dat de J..oppclverkoop weli~.waar volstreJ...t onjuist was. 

maar dat dit bij de hegroting I 9X'> tot Uildrukking gebracht diende te worden. De decentrali
;,atie en de eerdere overhen·ling:cn werden door Ermen niet ab onjuist be-,chouwd. ooJ... al 

omdat gcmcenten allang: de volle vcrantwomdclijkheid droegen voor grote delen van het 

weiJ.ijnsbelcid. Nu ook de financiële middelen in een keer werden overgebracht ;:ouden 

gcmcenten eindelijJ... vcrlost 1ijn van ieder jaar terugkerende he1uinigingcn. Een groot deel 

van de Eerste-Kamerfractie .stemde voor. een J...lcin dcL·I tegen het VVL'twoor;,tcl. 

Wijtiging Wet op de Bejaardenoorden. Dc1e wijtiging van de WBO vv as door de val van het 

kahinct-Luhhcr;,/Dc Korte op vermeJ... van de Tw,·etle Kamer ge;,plitst in een vv etwoor;,tel 

"'oplossen J..nelpunten"' en een lall'r in te dienen vvetsvoorstcl ··uitbreiden reiJ...vv ijdtc"". Bij de 

behandeling van het wetsvoorstel in november I'>X9 ontmocttL' l'rmen de nieuwe minister 

van WVC mw. d"Ancona. 

Eén van de hoofdpunten van bezwaar hij behantkling van de WBO in 19X-+. 1.0 stelde 

Ermen. was de ingcwikJ...eldc en gecompliceerde vcreveningssystematick. :\u in dit vvch

voor<;tel de verevcningssystematieJ.. wordt aangcpa;,t en er een vcrcveningscompcnsatie 

(sanering:sfonds) wordt ingesteld. kan de PvdA-fractie daar alleen maar van harte mee 

in;,tcmmen. 

Wetsvoorstel op de Pen-,ioen- en l1itJ...eringsraad. Dit wetwoor.stcl vv,·rd met de groot'-lc 

;,poed in juni I 9')() hchandelcl. De at\-.ikJ...cling van aam ragen v'oor de v'ijf vlettL'n van om

logs- en verzetsslachtotlcrs werd gekenmerkt door lange waL"Illtijden. slL'eds oplopende ach

terstanden en reeben klachten. Met de aanvaarding van dit VVL'tsvoorstL·I vindt herstructure

ring in uitvoering en toepas.',ing van genoemde wetten plaats. 

Ennen ondcr;,chred het belang V<lll de1.c wet en het door de hen lluvscr vcrrichtc vvcrJ..: dit 
voorstel voor één org:ani;,atie en één aanspreeJ...barc vcrantwoonlcliJJ...e. Fnnl'n vvccs erop dat 

de randvoorwaarden voor vcrhetering van uitvoenng en toepassen v·an de v\etten \V elisvvaar 

gcsebapen ;:ijn. maar dat dat niet de garantie biedt dat alle-; sneller en beter Jal gaan. Zij 
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sprak namens de fractie de hoop uit dat, ten behoeve van de mensen waar het om gaat. de 
herstructurering /.al slagen. 

Aanhakend aan het beleidsdebat dat Ermen in juni ILJXX met Brinkman voerde over verant
woonlelijkheid die de rijksoverheid houdt met hetrekking tot het wel;.ijnsheleid met name de 
sociale en culturele component, en ondanks de doorgevoerde decentralisatie van dit beleid, 

sprak 1.ij opnieuw over dit onderdeel met de nieuwe minister en nu aanhakend aan "sociale 
vernieuwing" 

Volksgezondheid 

Woordvoerders: M. van der Meer. Smeets-Janssen 

De Wet Collectieve Preventie was volgens M. van der Meer een te ver doorgeschoten decen
tralisatie. in die 1.in dat waarborgen voor een voldoende draagvlak en kwaliteit niet meer 
aanwe;ig zijn, vooral in kleinere gcmeenten die niet vcrplicht ~:ijn om op dit gehicd samen te 

werken. Zij pleitte in dit vcrhand voor versterking van het Staatstoezicht. Ook een snellere 
totstandkoming van een School of Puhlic ~lcalth is ;eer wensclij"-. M. van der Meer hesleed
de aandacht aan de verhouding gemeenteraad/GGD. aan de relatie gemeente/curatieve 1.org. 

aan het minimum-takenpakket zoals dat nu in de wet is opgenomen. en aan de evaluatie in 
ILJLJ2. Ondanb een groot aantal huwaren gaf de fractie dit wetsontwerp het voorded van de 
twijfel. 

De wij;iging van de Wet op de toegang tot Ziektekostenverzekeringen betekent. aldus M. 
van der Meer. een correctie op onrechtvaardigheden in de betreffende wet. die er mede oor

l:aak van waren dat de fractie bijna drie jaar eerder tegen die wet stemde. Wel vcrmeldde M. 
van der Meer dat de standaardpakketpolis in de afgelopen periode fors in prijs is gestegen, 
alle toc;.cggingcn van de toenmalige staatssecretaris ten spijt. Ook werd door M. van der 
Meer de situatie van de ziektekostenvcr;.ekering voor studenten opnieuw aan de orde 
gesteld. die ondanks toezeggingen van de minister van Financiën in de Eerste Kamer. nog 
steeds niet bevredigend geregeld is. 

Bij de behandeling van de Wet inzake Bloedtransfusie stelde M. van der Meer onder meer de 
kwestie van de '"niet-homo-verklaring" van een aantal bloedbanken aan de orde. Zij plcittc 

voorts voor een actievere werving van blocddonors. VO<lr coiirdinatie van plasmacampagncs 
van CLB en hlocdbankcn en hct daardoor mogelijk beëindigen van het vernietigen van 
bloedcellen. en voor een scherpere regeling met bctrc"-"ing tot tk invocr van hlocdproduk
ten. waar nu voor drie jaar een ontheffing van het verbod kan worden gegeven. De prijs van 
produktcn uit hloed en vooral uit placentabloed in Nederland stimuleert de invoer vanuit het 
buitenland. waardoor aan de ;eer grote betrouwbaarheid van het Nederlandse hlocd albreu(.. 

kan worden gedaan. Belangrijkste punt was de op handen liJnde Europese richtlijn die de 
zeer zorgvuldige wi_jl.e van bloedvcrkrijgen in Nederland wellicht ontkracht. M. van der 
Meer pleitte er dan ook voor de onderhandelingen op dit punt ;eer scherp te voeren. De frac
tie stemde voor dl'!e wet. 

Het wetsvoorstel Invoering van een gedeeltelijk nominale premie in de Ziekenfondsverze"e
ring is de eerste stap op weg naar een nieuw \'Cf Lekeringsstcbel ü la "De(..(..cr". Door Smcets 
is bij de openbare behandeling aangegeven dat er Leer grote onduidelijkheid bestaat over de 
te bereiken eindsituatie met betrekking tot een nieuw verLekeringsstelscl. Her debat over de 
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Nota "Verandering Verzekerd" heeft die duidelijkheid niet gebracht, de regering wenst niet 
een raamwet in te dienen, de verhouding nominale premie versus procentuele premie in de 
eindsituatie is niet bekend, de omvang van het basispakket en aanvullend pakket evenmin. 
Daarentegen zijn er te weinig instrumenten om de kosten te kunnen beheersen. De fractie 
heeft het risico niet willen nemen op weg te gaan naar een verzekeringsstelsel waar de eind
situatie zo onduidelijk is en heeft het voorstel niet gesteund. 

Cultuur 

Woordvoerders: M. van der Meer, Tummers. Kassies 
Bij de behandeling van de vervanging van de Monumentenwet stelde M. van der Meer, dat 
deze wet een decentralisatie heette te zijn, maar ook centraliserende elementen bevatte, en 
waar het decentralisatie was, was dit vooral overhevelen van armoede naar de lagere 
bestuursorganen. Er gaan bevoegdheden naar de gemeenten, maar geen geld. De provincies 
raken vrijwel alle bevoegdheden kwijt. Dat is spijtig omdat veel provincies in de afgelopen 
jaren op eigen initiatief veel geld en werk hebben besteed aan de instandhouding van monu
menten. De provincies mogen adviseren aan de minister over rijksbijdragen aan gemeenten 
met weinig monumenten die geen monumentenverordening hebben. Op vragen van M. van 
der Meer antwoordde de minister dat de provincies deze ondankbare taak niet mogen weige
ren. M. van der Meer vroeg met betrekking tot de belangrijke AMvB 's die bij dit wetsont
werp behoren onder meer een verbetering van de verhouding restauratiesubsidie/onder
houdssubsidie, en een verhetering van de onderhoudsregeling voor waardevolle oude orgels. 
M. van der Meer stelde het criterium van 50 jaar ter discussie omdat de kwaliteit van veel 
eigentijdse bouwkunst ook het beschermen van jongere monumenten rechtvaardigt. Ten slot
te hield M. van der Meer een warm pleidooi voor een verplichting tot een abonnement op de 
Monumentenwacht. Hoewel bijna niemand gelukkig is met deze wet, heeft "het veld" toch 
dringend aanbevolen vóór deze wet te stemmen omdat men er al enige tijd op anticipeert en 
verwerpen verwarring en chaos zou geven. De fractie heeft daarom haar steun aan deze wet 
niet onthouden. 

Tummers heeft bij het beleidsdebat over WVC in 1989 in het bijzonder het probleem van een 
geaccentueerd nationalisme behandeld. Hij waarschuwde voor het ontdekken van nationalis
me als gat op de markt van Europa. De Memorie van Toelichting gaf volop aanleiding voor 
deze waarschuwing. 
In 1990 is Tummers ingegaan op de culturele dimensie van de Sociale Vernieuwing, met 
name het nieuwe culturele veld tussen de culturele traditie, de ecologische interesse en de 
sociale vernieuwing. 

Onderwijs 

Woordvoerders: Van Ooijen, Stam, De Rijk, Klein Bennink, Redemeijer, Jaarsma, Errnen 
In deze verslagperiode zijn zeer veel wetsvoorstellen over onderwijs en wetenschappen 
behandeld. Door de val van het tweede kabinet-Lubbers in de loop van 1989 is een aantal 
wetsvoorstellen wel door de Tweede Kamer aanvaard, maar in de Eerste Kamer niet verder 
behandeld, omdat ze als "omstreden" werd gekenschetst. 
Zeer in het bijzonder was dat het geval met het voorstel om de studiebeurs voor MBO-stu-
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denten aanzienlijk te korten. Dit voorstel was in een wetsontwerp opgenomen, tezamen met 
de invoering van de DY-jaarkaart voor alle studenten. 
Op 8 mei 1990 behandelde De Rijk de wijziging Wet Studiefinanciering (beter bekend onder 
de naam "DY-jaarkaart voor studenten"). Hij wees erop dat de verlaging van de basisbeurs 
alleen acceptabel is, indien ook bij de al aangekondigde ingrepen het beginsel van de toegan
kelijkheid van het HO overeind blijft. Ten aanzien van de invoering van de OV- jaarkaart 
wees hij op de dubbelzinnige houding van NS: de directie zegt haar verplichtingen ernstig te 
nemen, terwijl de afdeling Marketing en PR zegt dat het allemaal niet kan; kennelijk pro
beert NS van het contract af te komen, zo zei hij, door de Eerste Kamer tot verwerping van 
het wetsvoorstel te brengen. In dit verband hekelde hij ook het "politieke signaal uit de 
Tweede Kamer" dat ons suggereerde de zaak maar te torpederen (ondanks de afspraak in het 
Regeerakkoord). 
Onze fractie stelde dat: 
I. de minister de machtiging moet krijgen om de dubbelzinnige houding van NS te laten 

ophouden; 
2. de Kamer echter de daadwerkelijke invoering van de DY-jaarkaart (bij Koninklijk Besluit) 

niettemin afhankelijk moet stellen van een afzonderlijke (latere) goedkeuring. 
Een deel van de fractie was overigens bereid de machtiging ongeclausuleerd te geven. Nadat 
de minister had gepleit voor de machtiging zonder meer (als effectiever wapen tegen NS), 
stemden 17 leden vóór en 7 tegen; de laatsten omdat zij van oordeel waren dat op 8 mei 1990 
nog niet gegarandeerd kon worden dat op I juli de invoeringsproblemen overwonnen zullen 
zijn. 

Redemeijer behandelde de wijziging van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op 
het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in verband met de wijze van vergoeding van de 
kosten van het vervoer van gehandicapte leerlingen (Stb. 1988, nr. 332). Hij wees er onder 
andere op dat het heffen van een eigen bijdrage niet alleen bezwaren ontmoet bij de betrok
ken ouders, maar ook een aanzienlijke rompslomp met zich brengt bij de gemeenten. Soms 
overtreffen immers de inningskosten de opbrengst aanzienlijk. 

Van Ooijen behandelde een aantal wijzigingen van de Wet op het basisonderwijs met betrek
king tot de berekening van de lerarenuren, de stichtingsnormen, de goedkeuring van gemeen
telijke besluiten door Gedeputeerde Staten, de opheffing van kleine scholen en de verlenging 
van de bepaling dat ten minste één kleuterleidster aan de school verbonden dient te zijn. 
Ook behandelde hij een aantal wijzigingsvoorstellen van de wet op het speciaal en voortge
zet speciaal onderwijs met betrekking tot de invoering van een leerlingenbijdrage en de bere
kening van de lerarenuren. Voorts behandelde hij alle begratingswijzigingen van het ministe
rie van Onderwijs en Wetenschappen over de jaren 1984 tot en met 1989. En ten slotte voer
de hij het woord bij de wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs met betrek
king tot de rijksbijdrage voor het wetenschappelijk theologisch en levensbeschouwelijk 
onderwijs. 

Wetsvoorstel wijziging Wet op het basisonderwijs in verband met de intrekking van de zoge
naamde vierjarigenmaatregel alsmede in verband met zorgverbreding. 
In navolging van de Tweede-Kamerfractie toonde Ermen zich gelukkig met het intrekken 
van de maatregel. Weliswaar is terugkeer naar de oude situatie financieel niet volledig haal-
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baar, maar deze stap is niet alleen inhoudelijk van belang maar ook voor herstel van de rela
ties van veld met departement. 

De wet bevordering doorstroming onderwijspersoneel, de zogenaamde DOP, werd door Stam 
behandeld. Hij maakte duidelijk dat de fractie positief stond tegenover maatregelen waarbij 
het mogelijk werd gemaakt voor onderwijsmensen geheel of gedeeltelijk te stoppen met hun 
werk. Hierdoor zou het mogelijk worden om opnieuw honderden mensen en dan vooral jon
geren in te zetten, die slachtoffer waren geworden van eerdere bezuinigingen. Stam wees er 
op dat schoolbesturen een unieke kans kregen meer vrouwen in directies te benoemen. 

De Harmonisatiewet collegegelden HO; invoering van één inschrijvingsduur eerste fase HO 
werd eveneens door Stam behandeld. Hij stelde dat de fractie vooral moeite had met het uit
gangspunt van beleid, namelijk het eenzijdig de rekening presenteren bij de studenten zonder 
daarbij nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de instellingen aan te pakken. Stam stelde 
dat de universiteiten te weinig maatregelen hadden genomen om de problematiek van de 
langstuderenden aan te pakken. Dit wetsvoorstel betekende voor veel mensen met alleen een 
basisbeurs een verlaging van deze beurs of een verhoging van hun studieschuld, hetgeen een 
regelrechte aanslag betekende op de toegankelijkheid van het onderwijs. Stam vroeg speciaal 
de aandacht voor de gevolgen van de wet voor de gehandicapte studenten die als gevolg van 
hun handicap niet konden voldoen aan de voorgeschreven eisen en derhalve dan ook niet 
meer in aanmerking kwamen voor de studiefinanciering. De fractie stemde tegen het onder
havige wetsvoorstel. 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de les- en cursusgeldwet in ver
band met de invordering van het lesgeld en van de Wet op de studiefinanciering in verband 
met de invordering van de studieschuld wees Stam er op dat er een mogelijkheid moest zijn 
van restitutie van les-, cursus- of collegegeld wanneer er sprake zou zijn van langdurige 
ziekte. 
Tevens wees hij op het probleem van het zogenaamde dubbele lesgeld. Wanneer iemand bij 
voorbeeld overstapte van dag- naar avondonderwijs moest er twee keer lesgeld worden 
betaald. 
Dit nu wordt als onredelijk gezien. 
Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Hoger Beroepsonderwijs 
(benoembaarheidseisen docenten HBO) stelde Stam dat het wetsvoorstel tegemoet kwam aan 
de eisen van doelmatigheid en flexibiliteit inzake de benoembaarheidseisen van docenten. 
Hij wees er op dat een goed werkend systeem van controle op het doen en laten van de 
instellingen en een systeem voor de evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs ontbraken. 

In mei 1989 behandeldeJaarsmade Wijziging van de wet op het voortgezet onderwijs met 
betrekking tot onderwijs in een multiculturele samenleving (20257). Deze wijziging, die de 
hartelijke instemming van de fractie had, verplicht alle scholen in hun leerplan aandacht te 
schenken aan het feit dat Nederland een multiculturele samenleving is. Gevraagd werd naar 
de wijze waarop de naleving van deze wettelijke verplichting gecontroleerd zou worden en 
in hoeverre er sprake zou zijn van een deugdelijkheidseis. Het debat tijdens de plenaire 
behandeling kreeg een enigszins beschamend karakter toen de woordvoerders van CDA en 
VVD zich in tamelijk negatieve termen uitlieten en de vrees uitspraken dat de kwaliteit van 
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het onderwijs verlaagd zou worden bij instroom van meer allochtone leerkrachten. Opmerke
lijk was de eensgezindheid van de PvdA-woordvoerster en de VVD-staatssecretaris op dit 
punt. 
Eveneens in mei 1989 voerde Jaarsma het woord in het beleidsdebat Onderwijs en Weten
schappen. Centraal thema in de inbreng van PvdA-zijde was de kwaliteit van het onderwijs 
en de rol van de overheid daarin. Het leek even leuk te worden, omdat exegeses van artikel 
23 GW direct aan de orde waren, maar het kabinet viel tussen de eerste termijn van de zijde 
van de Kamer en het antwoord van de minister. De fractie zag daarop van een tweede termijn 
af. 

Klein Bennink behandelde wetsvoorstel 20646, de wijziging van de Wet op het voortgezet 
onderwijs inzake sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs (de 
SWM-operatie). De fractie betreurde het dat ondanks het controversieel verklaren van het 
wetsvoorstel door de Tweede Kamer (op initiatief van de PvdA) het nieuwe kabinet geen 
wezenlijke wijziging heeft kunnen aanbrengen. De 150 miljoen bezuiniging die deze opera
tie moest opleveren bleef onverkort van kracht. In het Regeerakkoord is geen ruimte gevon
den om deze taakstelling te kunnen terugdraaien. 
Gezien de vele fusiebesprekingen die reeds gaande waren tussen de scholen voor middelbaar 
beroepsonderwijs kon staatssecretaris Wallage weinig anders doen dan het wetsvoorstel van 
het vorige kabinet goed over de eindstreep te brengen. Bij de behandeling heeft Klein Ben
nink met name aandacht besteed aan de relatie met de andere in behandeling zijnde wets
voorstellen betreffende het beroepsonderwijs zoals de WCBO en de VAVO. 
Ook is hij namens de fractie ingegaan op de problemen die gezien worden bij het realiseren 
van het vernieuwingsproces in de praktijk, dit mede gezien tegen de achtergrond van de 
enorme bezuinigingstaakstelling bij het middelbaar beroepsonderwijs. 
Smeets-Janssen behandelde de Aanpassing van de regelgeving voor academische ziekenhui
zen. 

Bij het beleidsdebat over onderwijs in 1990 besteedde Kassies uitvoerig aandacht aan de 
positie van het kunstonderwijs in het geheel van het hoger onderwijs. 

Volkshuisvesting 

Woordvoerder: Klaassens-Postema 
In het beleidsdebat naar aanleiding van de begroting 1989 ging Klaassens-Postema in het bij
zonder in op het onderwerp "deregulering en decentralisatie" versus de "circulaire-regen". 
De wijziging van de woonwagenwet, in verband met het spreidingsbeleid, van grote woon
wagencentra met eigen voorzieningen naar kleine locaties met gebruikmaking van bestaande 
voorzieningen in wijk of dorp, werd behandeld door Klaassens-Postema. Zij constateerde 
een verbetering in de artikel I 0-procedure. 

Ruimtelijke Ordening 

Woordvoerder: Borgman 
Bij de begroting VRO 1989 is door Borgman gewezen op de enorme (en dure) voorlichtings
campagne, die niet steeds spoort met de kracht van de beleidsdaden. Zo is het promotiever-
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haal van het marktgerichte RO-beleid in de Randstad niet een geïntegreerd beleid dat ook 
woon- en leefmilieu en natuur en landschap reële en dus ook financiële aandacht geeft. Het 
beleid van de verschillende ministers dient beter op elkaar afgestemd te worden. Ook minder 
fortuinlijke gebieden zoals de kop van Noord-Holland en Friesland dienen voldoende aan
dacht te krijgen. Vooral omdat Friesland een gemiddeld levenspeil heeft dat net boven de 
EG-armoede grens ligt. 
De problemen rond de woningbouw- en tuinbouwlocaties in het grensgebied van Noord- en 
Zuid-Holland hebben ook onze aandacht gekregen. 
Het begrotingsdebat Ruimtelijke Ordening 1990 is onzerzijds beperkt tot enkele hoofdzaken 
in het ruimtelijke en aanverwante beleid. De toenemende verstedelijking door nieuwe bouw
locaties, glastuinbouw, wegen en bedrijfsterreinen en de inwerking daarvan op het woon- en 
leefmilieu, vooral in het Westen van het land, is kritisch benaderd. Gepleit is door Borgman 
om duurzaamheid en milieubelangen een grotere rol te laten spelen bij het Randstadbeleid. 
Mede daarom dient er een Randstadrailstructuur te komen. In de Randstad en zeker niet in 
het Groene Hart zullen de noodzakelijke woningen gebouwd kunnen worden. Daarom moet 
ook buitenwaarts gebouwd worden. 
"Nederland-Waterland", met de recreatieve zones en de ecologische hoofdstructuren, vormen 
goede uitgangspunten voor een ruimtelijk beleid. Zij sneeuwen echter onder bij een al te 
marktgericht beleid en ook als door het beleid van andere ministerie~ (onder meer van Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken) de in de knel 
rakende sectoren niet voldoende worden aangepakt. Genoemd zijn milieuproblemen bij 
Schiphol, versnippering door wegenaanleg, achterblijven van de Randstadgroenstructuur, 
bossterfte, butferzonebeleid. 

Milieu 

Woordvoerders: Van Kuilenburg-Lodder, Boersma, Borgman 
In het milieubeleidsdebat heeft Borgman speciale aandacht gevraagd voor de geluielsproble
men en daarbij aan de hand van voorbeelden aangetoond dat de rijksbijdrage aan samenwer
kende gemeenten, bij voorbeeld in Midden-Holland, stevig is teruggeschroefd. Met het 
gevolg dat sanering van onwettige toestanden pa~ in de volgende eeuw kan worden gereali
seerd. 
Gewezen is verder op de trage totstandkoming van het milieubeleidsplan. De verschillen van 
opvatting tussen de ministeries van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en Milieu, 
overigens met drie VVD-ministers, en de kritiek van de voorzitter van de CRMH dr.L. Gin
jaar op het beleid van minister Nijpels, zijn duidelijk aan de orde gesteld. 
Door samenspel met milieu-organisaties en andere fracties, met name met D66, zijn er uit
eindelijk bijna kamerbrede vragen gesteld aan VROM en Buitenlandse Zaken over de slechte 
procedure ten aanzien van de Dollarthafen in Emden, waarbij de natuurbelangen in de ver
nieling dreigden te gaan. Voorlopig lijkt onze actie succes te hebben. 
In verband met de dreigende milieuproblemen in het grensgebied van Duitsland en Limburg 
(de Nationale Parken De Hamert en Mijnweg) is gewezen op de noodzaak van een krachtiger 
ro- en milieubeleid op Europees niveau. 

Bij de behandeling van het verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in 
de Antarctische wateren wees Van Kuilenburg-Lodder vanwege het zeer kwetsbare ecosys-
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teem op de noodzaak dit gebied te beschermen. Tevens hield zij een pleidooi om toe te tre
den als volwaardig lid van het Antarctica Verdrag. 
Uit de beantwoording door minister Braks bleek, dat de zorg omtrent de overbevissing en de 
aantasting van het gebied door de minister gedeeld werd. Helaas is Nederland afgewezen om 
als volwaardig lid toe te treden tot de verdragspartners. 

Boersma constateerde in zijn bijdrage over de Uitbreiding van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne dat er voor een goed milieubeleid te weinig financiële ruimte is. Daardoor kan 
te weinig gedaan worden om een goed geformuleerd milieu-beleid gestalte te geven. 
Tevens constateerde hij dat het uitgangspunt: "de vervuiler betaalt", wel erg werd versmald 
tot een bestemmingsheffing op fossiele brandstof. Een produktenbeleid was ook toen nog in 
de verste verte niet in zicht. Ook de regulerende werking van dit wetsvoorstel was wel erg 
summier. 
Uit de beantwoording van minister Nijpels blee~ dat het systeem van regulerende heffingen 
vooral stuitte op praktische problemen. Met name de ingewikkeldheid was hierbij een pro
bleem. Ook de discussie over wat nu wel en wat niet tot de collectieve lastendruk gerekend 
diende te worden werd uitvoerig gevoerd, maar ook hier kwam men niet tot overeenstem
ming. De suggestie om meer uit algemene middelen in milieubeleid te investeren, vond 
waardering maar de financiën waren er eenvoudig niet. Daarom dit systeem van een toeslag 
op de brandstofheffing. Zoals Boersma zei in wezen een accijnsverhoging. 
Bij de behandeling van het op 22 maart 1985 te Wenen tot stand gekomen verdrag ter 
bescherming van de ozonlaag ging Boersma vooral in op de vraag wat wij in Nederland aan 
dit probleem doen. Hij stelde een aantal vragen waarbij centraal stond de terugdringing van 
de diverse CFK's. Ook de problematiek van de C02 en de NOx werd niet vergeten. Bij de 
beantwoording door minister Nijpels bleek dat Nederland verder gaat dan het verdrag van 
Wenen. In ons land vindt ook de terugwinning van CFK's plaats. 
Moeilijker lag het ook toen al met het terugdringen van de uitstoot van C02 en NOx. De 
wenselijkheid en de haalbaarheid liggen hier ver uit elkaar. 
Boersma ging ook bij de behandeling van de Tarievenwet brandstofheffingenmilieu 1990 in 
op de relatie tussen de "vervuiler betaalt" en de heffmg. Naar zijn mening vervaagde deze 
steeds meer. Zeker nu ook de landbouw voor de bestrijding van de ammoniakuitstoot van 
deze wetgeving profiteert maar weinig bijdraagt aan de kosten van zijn eigen vervuiling. De 
tariefsverhoging omvatte ook de C02-heffing; de fractie van de PvdA was van mening dat 
deze daar dan ook voor gebruikt diende te worden en dat dit bij de volgende begroting ook 
tot uiting diende te komen. 
Minister Aiders zegde toe hierop in het NMP-plus terug te komen, waarbij ook ingegaan zal 
worden op de totale financiering en de verhouding tot de collectieve lastendruk. 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

Woordvoerders: Borgman, Van Kuilenburg-Lodder, Redemeijer 
Bij de begrotingen van Landbouw 1989 en 1990 is door Borgman gewezen op de gebrekkige 
aandacht voor natuur en landschap. 
Het interne verzuringsbeleid mede ten behoeve van het redden van bossen is te laat aange
pakt. Gewezen is op de noodzaak de achterstand in het aanplanten van nieuwe bossen in te 
halen. 
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De minister wil er meer aan gaan doen. Weer is gepleit voor een milieuvriendelijke wijze 
van land- en tuinbouw, ook om te zorgen dat ons drinkwater beter gevrijwaard wordt van 
mest en onkruidbestrijdingsmiddelen. Het voortdurend uitstellen van het Natuurbeleidsplan 
is gesteld tegenover de sterke achteruitgang van inheemse soorten vissen, vogels en planten 
in enkele decennia met enige tientallen procenten. Er is op gewezen dat de provincies Bra
bant en Limburg het wachten op rijksbeleid ten aanzien van het Nationaal Park De Grote 
Peel moe geworden zijn en zelf maatregelen nemen. 
Een ernstige bedreiging voor het groene milieu vormt verder de bezuinigingswoede bij 
Staatsbosbeheer. Staatsnatuurterreinen zullen bepaalde vormen van landbouw en meer jacht 
krijgen, dat levert de beheerders meer inkomsten op. De overdracht van landschapselemen
ten aan een jagersvereniging (SBN), die ook natuur beheert, benaderen wij zeer kritisch. 
Het personeelsbeleid bij directoraten Natuur. Milieu en Faunabeheer en Bos en Landschap, 
alsmede het beleid ten aanzien van het Veenweidegebied in het Groene Hart zijn van vele 
kritische kanttekeningen voorzien. Het landinrichtingsproces dreigt daar regelrecht in strijd 
te komen met de nieuwe goede plannen betreffende de ecologische hoofdstructuur. De lange 
lijst met landinrichtingsprojecten in het gebied van de ecologische hoofdstructuur komt dit 
kernpunt van het nieuwe natuurbeleid niet ten goede. 
Er lijkt voor natuur en landschap nu wat meer aandacht te komen gezien de toezeggingen 
van de minister. Onzerzijds is ook gesteld dat ongeveer 95% van onze militaire oefenterrei
nen in natuurgebied en bos ligt. Belangrijke natuur- en recreatiegebieden dienen verminde
ring te krijgen ten aanzien van oefeningen. Wellicht biedt overtollig landbouwgebied moge
lijkheden. Defensie heeft belangstelling. 

Het "stille drama" dat zich voltrekt ten aanzien van ons milieu dwingt tot een krachtiger 
milieubeleid ook in de groene sector. De stervende bossen en de "stijgende zeespiegel" vra
gen ook van de landbouwminister meer aandacht voor het (groene) milieu in de Verenigde 
Naties en de EG. 
In de bovengenoemde begrotingsdebatten is voor wat betreft de belangrijke economische 
sectoren landbouw, tuinbouw, veeteelt en visserij met name de aandacht gevraagd voor het 
zogenaamde structuurbeleid, dat wil zeggen een beleid, waarbij de overheid de richting 
bepaalt en sturend optreedt om de gewenste ontwikkelingen te bevorderen. Dit tegenover een 
landbouwbeleid, waarbij de markt in essentie de ontwikkelingen bepaalt. 
Dit kan in Nederland en Europa op grond van milieu- en ruimtelijke ordeningsoverwegingen 
niet meer en treft bovendien ook de ontwikkelingslanden op een onrechtvaardige en dus niet 
aanvaardbare wijze. De minister wil wel structuurelementen in zijn beleid toepassen, maar 
doet dit naar het oordeel van de fractie te weinig. 

Verder werd de wet op de diergeneeskunde behandeld, op basis waarvan paraveterinaire acti
viteiten mogelijk worden en een medisch tuchtrecht wordt gecreëerd. 

Economische Zaken 

Woordvoerders: Pit, Klein Bennink 
Bij de beleidsdebatten over Economische Zaken in 1989 en 1990 stond de rol van de over
heid ten opzichte van de markt centraal. Wij hebben geprobeerd het beleid van meer markt 
en minder overheid om te buigen. Dat had bij De Korte geen en bij Anctriessen enig succes. 
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Datzelfde geldt voor het pleidooi voor een verschuiving in het beleid van generieke naar spe
cifieke steunmaatregelen. Ook hier was de invloed van de regeringsdeelname van de PvdA 
merkbaar. 
Vanzelfsprekend zijn bij de beleidsdebatten verder het regionaal-sociaal-economische beleid, 
(kern-)energie en het milieu aan de orde geweest. De fractie heeft voor een sluiting van de 
kerncentrale te Dodewaard in 1995 en een actieve rol van Economische Zaken in het milieu
beleid gepleit. Ook in dit opzicht leverde het debat met Andriessen meer op dan met De 
Korte. 
De fractie stemde verder tegen de privatisering van DSM omdat het niet het gunstige 
moment was om de aandelen tegen die voorwaarden af te stoten. 

Bij de behandeling van de Elektriciteitswet bracht Klein Bennink naar voren dat de fractie 
sceptisch staat tegenover de uitwerking van dit wetsvoorstel in de praktijk. Met name werd 
aandacht besteed aan de stroomimport (onmogelijk voor de distributiebedrijven), de tarief
structuur (relatie tarief voor bijzondere grootverbruikers en het tarief voor de kleinverbrui
ker) en de diversificatie van brandstofinzet bij de elektriciteitsproduktie (gebruik kernener
gie). De fractie hield haar twijfels of met deze wetgeving, die alle kenmerken draagt van het 
compromis met de elektriciteitssector in de praktijk het beoogde doel, een betrouwbare en 
doelmatige elektriciteitsvoorziening tegen zo laag mogelijke kosten, zal worden bereikt. 
Andriessen, op dat moment slechts enkele dagen minister, kon die twijfel niet geheel wegne
men. De fractie heeft uiteindelijk toch haar steun aan dit wetsvoorstel niet willen onthouden. 

Verkeer en Waterstaat 

Woordvoerders: Boersma, Klein Bennink, Van Kuilenburg-Lodder, Mijnsbergen 
Wetgeving op het terrein van Vcrkeer en Waterstaat stond in deze verslagperiode vooral in 
het teken van enkele grote privatiseringsoperaties van het kabinet-Lubbers/De Korte. 
De PvdA-fractie heeft bij de behandeling van alle privatiseringsvoorstellen een vaste lijn 
gehanteerd waarbij naast de eigen politieke toetsing van de wetsvoorstellen ook een toetsing 
plaatsvond aan de criteria die het kabinet zelf vooraf had vastgesteld. Bovendien was voor 
het eindoordeel van onze fractie over privatisering van doorslaggevend belang het feit of de 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de geprivatiseerde instelling goed geregeld 
waren. Dat laatste was lang niet altijd het geval. 

Boersma behandelde de Wet voorzieningen privatisering Staatsvissershavenbedrijf (20896 ). 
Aan dit wetsvoorstel heeft de PvdA-fractie haar stem niet kunnen geven. Ten aanzien van het 
Staatsvissershavenbedrijf heeft de fractie het standpunt ingenomen dat havens en kaden in 
overheidshanden dienen te zijn. Daardoor kan de overheid sturend optreden, maar ook de 
continuïteit en het op peil houden van de infrastructuur zijn dan beter gewaarborgd. 
De fractie had geen moeite gehad met een herstructurering van het Staatsvissershavenbedrijf 
met een eventuele privatisering van de vismijn, de scheepshelling en het droogdok, maar het 
afstoten van de gehele infrastructuur vonden wij principieel onjuist. 

Klein Bennink behandelde de privatisering van het Staatsbedrijf der PTT, Van Kuilenburg
Lodder nam de bijbehorende Personeelswet voor haar rekening. In tegenstelling tot andere 
privatiseringsoperaties kan opgemerkt worden dat de wetgevingsprocedure bij de Wet op de 
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Telecommunicatievoorzieningen, de Machtigingswet PTT Nederland NV, de Postwet en de 
Personeelswet PTT Nederland NV zorgvuldig is verlopen. Het kabinet-Lubbers 11 stelde dat 
per geval moet worden nagegaan of "de argumenten die destijds zijn aangevoerd voor de 
overheidsvoorziening nog wel opgaan of nog wel in dezelfde mate opgaan. Externe effecten, 
eigen preferenties van de overheid, verdelingsoverwegingen, tegengaan van een particulier 
monopolie en ontwikkelingsmotieven zijn in dit verband belangrijke argumenten die op 
nieuwe weging behoeven". 
Tevens stelde het kabinet dat "gezien het belang van de wens dat privatisering bijdraagt aan 
een betere budgettaire en bestuurlijke beheersing van de overheidssector en aan een verster
king van de marktsector ligt het voor de hand bij concreet privatiseringsonderzoek eerst na te 
gaan of tot afstoting dan wel tot uitbesteding besloten kan worden. Pas daarna komt verzelf
standiging aan de orde". 
Bij de privatisering van het Staatsbedrijf der PTT is gekozen voor de lichtste vorm van pri
vatisering: de verzelfstandiging. 
De PvdA-fractie heeft in het debat met name gewezen op het feit dat ook andere constructies 
mogelijk waren geweest (bij voorbeeld een rechtspersoon sui generis) om de genoemde 
nadelen van het Staatsbedrijf der PTT (investeringen via de Rijksbegroting en een weinig 
t1exibel arbeidsvoorwaardenbeleid) te ondervangen. Er is gekozen voor de omzetting van het 
Staatsbedrijf der PTT in een structuur NV met drie BV-dochters, zodat het bedrijf t1exibel en 
slagvaardig kan opereren. 
Onze fractie is uiteindelijk met deze vorm akkoord gegaan, waarbij het door de Tweede 
Kamer aanvaarde PvdA/CDA-amendement dat de Staat de meerderheid van het totaal van de 
stemmen van de aandeelhouders houdt een belangrijke rol in de afweging heeft gespeeld. 
Bij de behandeling van de wetsvoorstellen heeft Klein Bennink met name aandacht besteed 
aan de weinig t1orissante financiële uitgangspositie van het verzelfstandigde bedrijf en de 
risico's die de voorgenomen splitsing van het telecommunicatiebedrijf per I januari 1994 in 
een nutsfunctie en een ondernemingsfunctie met zich brengt. Ook werd gewezen op de 
tariefstructuur bij het telecommunicatiebedrijf, waarbij met name een prijsstijging van het 
pakket voor de kleinverbruiker verwacht wordt. 

Van Kuilenburg-Lodder vroeg bij de behandeling van de Personeelswet aandacht voor de 
positie van 50% van het personeel dat bij de overgang van staatsbedrijf naar particulier 
bedrijf onder een garantieregeling ging vallen. Dit ondanks de vlak voor de behandeling in 
de Eerste Kamer overeengekomen CAO. Zorg werd ook uitgesproken over de circa 7000 
arbeidsplaatsen die dreigen te verdwijnen bij de PTT. 
Minister Smit-Kroes deelde mee dat er voldoende financiële middelen met het zelfstandig 
worden van de PTT beschikbaar waren voor om-, her- en bijscholing. 
Betreurd werd dat de pensioenvoorziening van het personeel apart geregeld werd in een 
PTT-pensioenfonds. We hebben gepleit voor één pensioenfonds voor alle te privatiseren 
overheidsdiensten. Onze bezwaren met betrekking tot het pensioenfonds kregen onvoldoen
de steun. 

Bij de behandeling van de Wet op het mobiliteitsfonds stelde Klein Bennink namens de frac
tie dat het onaanvaardbaar is dat van de 150 miljoen aan extra opbrengsten per jaar aan de 
motorrijtuigenbelasting die dit wetsvoorstel oplevert er 50 miljoen wordt besteed aan het uit
breiden van de wegeninfrastructuur, terwijl het openbaar vervoer absoluut eerste prioriteit 
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verdient om het mobiliteitsvraagstuk in de Randstad te helpen oplossen. Onze fractie vond 
met het pleidooi voor meer investeringen in het openbaar vervoer bij minister Smit-Kroes 
eind 1988 nog geen gehoor. De fractie heeft tegen dit wetsvoorstel gestemd. 

Boersma maakte bij de behandeling van de Grondwaterwet gebruik van de mogelijkheid om 
enkele opmerkingen te maken over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, waarvan de uitkomsten nogal verontrustend waren. De 
minister zegde toe de eisen die bij vergunningverlening gesteld worden strenger toe te pas
sen en de naleving ervan strenger te gaan controleren. 
Tijdens de demissionaire periode van het kabinet-Lubbers/De Korte behandelde Boersma de 
Wet op de waterhuishouding. In het debat werd met name aandacht besteed aan de milieu
taak van de waterschappen en de wijze waarop in de wet aan het peilbesluit juridisch gestalte 
is gegeven. 

Mijnsbergen heeft tijdens het beleidsdebat over de begroting van 1990 vragen gesteld over 
de Waterverdragen tussen België en Nederland betreffende de Maas en de Schelde. Al ruim 
15 jaar wordt er onderhandeld omtrent de problemen rondom de kwaliteit en kwantiteit van 
het Maaswater, de kwaliteit van het Scheldewater, het verdiepen van de Westersehelde en de 
aanleg van het BaalhoekkanaaL 
Minister Maij-Weggen, in het verleden een voorstander van ontkoppeling van de Maas- en 
Scheldeproblematiek, stelde nu dat er in de commissie-Biesheuvel/Poppe vooruitgang wordt 
geboekt en deze commissie daarom nog tot het eind van dit jaar respijt te willen geven. Door 
de minister werd toegezegd dat nagegaan zal worden in hoeverre juridische stappen mogelijk 
zijn om aan de onttrekking van water aan de Maas door België een halt toe te roepen. 

Defensie 

Woordvoerders: Smeets-Janssen, Uijen 
Tijdens de uitvoerige behandeling van de defensiebegroting 1990 legde Uijen vooral de 
nadruk op de door de fractie gewenste beleidswijzigingen bij defensie en op noodzakelijk 
geachte en mogelijk geworden bezuinigingen als gevolg van de adembenemende omvang en 
snelheid van de veranderingen in de machtsverhoudingen en in de veiligheidssituatie in 
Europa ten gunste van de NAVO-landen. Bij de bespreking van het personeelsbeleid vroeg 
hij met veel klem aandacht voor de zijns inziens de afgelopen 20 jaar zwaar uit de hand gelo
pen rangeninflatie, in het bijzonder bij de Koninklijke Marine. Hij verkreeg daarbij de toe
zegging van minister Ter Beek dat terzake een grondig onderzoek zal worden ingesteld door 
een daartoe te benoemen commissie van onafhankelijke en van buiten het departement van 
Defensie afkomstige deskundigen, waarvan de bevindingen en conclusies aan het parlement 
zullen worden toegezonden. Uijen verzocht Ter Beek tevens om op korte termijn over te 
gaan tot verkorting van de dienstplichttijd, waarop deze positief reageerde. 
Bij de behandeling van de defensiebegroting 1990 is door Uijen tevens de relatie aan de orde 
gesteld tussen het gevoerde beleid en de belangen van natuur, landschap en milieu en werd 
een onderzoek verzocht terzake van de relatie defensie en natuur en milieu. Hij bracht daar
bij tot uiting dat de aandacht die de defensie-organisatie in het verleden heeft besteed aan 
haar relatie met natuur, landschap en milieu te globaal en te vrijblijvend is geweest en dat de 
PvdA-fractie in deze aangelegenheid voor de toekomst rekende op een positievere opstelling 
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van het departement van Defensie. Voorts werd verzocht na te gaan of militaire oefeningen 
in kleinere verbanden gehouden zouden kunnen worden op daartoe aan te kopen overtollige 
landbouwgronden, een en ander ter ontlasting van natuur- en recreatiegebieden. 
Ook werd gewezen op de noodzaak van internationale preventieve maatregelen tegen milieu
vervuiling op zee, onder andere als gevolg van nucleaire rampen met militaire schepen. 
Tegen de defensiebegroting 1990 stemden de fractieleden Ermen, Van Kuilenburg-Lodder, 
Borgman, Mijnsbergen en Van Ooijen op grond van diverse bij hen aanwezige principiële 
bezwaren tegen het mogelijke gebruik van wapens in het algemeen danwel van nucleaire 
wapensystemen. 

Tijdens de behandeling van de Wet militair tuchtrecht, de Wet militaire strafrechtspraak en 
de wijzigingen van een aantal daarmee in verband staande wetten betreffende het terrein van 
de militaire rechtspraak, waarover vanaf het eind van de jaren zestig eerst 12 jaren uitvoerig 
is gepolemiseerd en gerapporteerd en die vervolgens 8 jaren in behandeling is geweest bij de 
Tweede Kamer, gaf Uijen uiting aan de grote teleurstelling van de fractie over het povere 
eindresultaat. 
Door de onzes inziens met nota's van wijziging vanwege de kabinetten-Lubbers-I en -ll aan
gebrachte verslechteringen, werd de oorspronkelijk voorgestelde scherpe scheiding tussen 
hetgeen strafrechtelijk danwel tuchtrechtelijk moest worden afgedaan weer vervaagd. Die 
wijzigingen maakten het toch weer mogelijk dat een commandant een beperkt aantal misdrij
ven krijgstuchtelijk blijft afdoen en daarbij tegelijkertijd blijft optreden als niet onafhankelij
ke opspoorder, onderzoeker, aanklager, rechtspreker en strafuitvoerder. 
Dank zij een aantal in de Tweede Kamer door de PvdA-woordvoerder aldaar ingediende en 
vervolgens door die Kamer aangenomen amenderingen, werd die bevoegdheid alsnog rede
lijk goed afgegrensd. De onderwerpelijke, nieuwe geamendeerde en gewijzigde, wetgeving 
hield uiteindelijk zoveel hoogst noodzakelijk geworden verbeteringen in, dat de fractie nau
welijks een andere keuze had dan in te stemmen met de wetsvoorstellen. 

Smeets-Janssen behandelde het wetsontwerp betreffende de goedkeuring door het parlement 
van de in december 1986 tot stand gekomen briefwisseling tussen de regeringen van het 
Koninkrijk der Nederlanden en Canada over het aangaan van een overeenkomst inzake de 
opleiding van eenheden van de Nederlandse strijdkrachten in Canada. Die overeenkomst 
(verdrag) regelt voor de Koninklijke Luchtmacht de mogelijkheid laagvliegoefeningen te 
houden over een gebied in noordoostelijk Canada. Bij de openbare behandeling is zij vooral 
ingegaan op de mogelijke gevolgen voor het leefmilieu in betreffend gebied, aangezien een 
MER nog niet voorhanden was. Hoewel de Nederlandse regering zich bij voorbaat heeft 
gebonden aan de conclusies die de Canadese regering trekt uit de uit te brengen MER, was 
dat voor enkele leden van de fractie niet voldoende om hun steun te verlenen aan het wets
voorstel. 
Smeets-Janssen behandelde ook het wetsontwerp 16521 betreffende de wijziging van artikel 
33 van de DienstplichtweL Nieuw in dat wetsontwerp is dat dienstplichtige militairen ver
plicht kunnen worden uitgezonden in het kader van een vredes-macht. Zij legde er bij de 
behandeling van het wetsontwerp vooral de nadruk op dat voor alle andere verplichte uitzen
dingen, waarbij dienstplichtigen risico's lopen, in de wettekst eveneens een waarborg had 
moeten zijn opgenomen. Een gat in de wet die tijdens de behandeling in de Tweede Kamer 
door een motie zo goed mogelijk is afgedekt. De fractie aanvaardde het wetsvoorstel als zijn-
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de het betere van twee kwade mogelijkheden, daar het oude artikel 33 teveel ongewenste 
interpretaties mogelijk maakte. 

Buitenlandse Zaken 

Woordvoerders: Baarveld-Schlaman, Tummers 
Ook in de Eerste Kamer kon de fractie niet voorbij gaan aan de gewijzigde politieke situatie 
in Oost-Europa en in de Sovjet-Unie en daaraan werd dan ook voornamelijk aandacht 
besteed tijdens het beleidsdebat Buitenlandse Zaken in maart 1990. Hoe en binnen welke 
structuur zal de Europese veiligheid gestalte krijgen? Zij pleitte voor het niet al te snel 
nemen van definitieve beslissingen voor de verder gelegen toekomst. Te veel onzekere facto
ren maken een keuze niet goed mogelijk en kan later blijken een onjuiste te zijn. Kritiek 
werd geuit op het door de regering gevoerde beleid ten aanzien van de vestiging van de 
Oost-Europa Bank. 

Raad van Europa en West-Europese Unie 
In de politieke commissie van de Raad van Europa werd Baarveld in februari 1990 rappor
teur voor Turkije en zal in die hoedanigheid de mensenrechten in dat land weer op de agenda 
brengen. 
Als lid - tevens vice-voorzitter- van de Defensiecommisie van de West-Europese Unie nam 
zij stelling tegen nucleaire bewapening en pleitte voor parallelle onderhandelingen ten aan
zien van ontwapening. 

Als voorzitter van de culturele commissie van de Raad van Europa entameerde Tummers 
twee Ronde-Tafelconferenties voor jeugdorganisaties uit Oost en West. Mede door zijn 
inspanningen heeft de Europese Gemeenschap de mediaconventie van de Raad van Europa 
ondertekend. Op basis van een door hem gemaakt rapport over de relatie tussen de West
Europese Unie en de nationale parlementen werd voor de nieuwe lidstaten Spanje en Portu
gal Uuni 1990) een voorlichtingsbrochure gemaakt. 

Beneluxraad 
In de verslagperiode is er door J. van der Meer, Klaassens-Postema en Redemeijer veel tijd 
gestoken in de toekomst van dit orgaan, omdat de noodzaak gevoeld wordt binnen de Euro
pese Gemeenschap tot bundeling van krachten tussen de drie landen te komen. Grensover
schrijdende regionale samenwerking, de positie van grensarbeiders en de Waterverdragen 
met België kwamen onder meer aan de orde. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Woordvoerders: Redemeijer, Borgman 
In de verslagperiode vond slechts één beleidsdebat plaats nl. in mei 1990. In dit debat, met 
minister Pronk, is door Redemeijer namens de fractie aandacht gevraagd voor de mensen
rechtensituatie in diverse ontwikkelingslanden en is de vraag gesteld of en in hoeverre dit 
consequenties moet hebben voor de bestaande ontwikkelingssamenwerkingsrelatie. Ook de 
kwaliteit van de hulp kwam uitvoerig aan de orde met daaraan gekoppeld de vraag of in 
geval activiteiten langs het bilaterale financieringskanaai minder effecten opleveren dan 

140 



gewenst, de weg langs het derde spoor van de NGO's (NOVIB enz.) niet meer benut moet 
worden. 
Borgman heeft in dit debat speciale aandacht besteed aan ontwikkelingssamenwerking en de 
milieuproblematiek. 
De ongelooflijke bevolkingsgroei en de diepe armoede zullen roofbouw doen toenemen. Het 
kappen van tropische wouden en mangrovebossen, het uitmergelen van bouwland en het kaal 
vreten van graslanden heeft zulke verwoestende effecten, dat er steeds meer zogenaamde 
natuurrampen optreden. 
Ten aanzien van de noodzaak om te komen tot een nieuw evenwicht tussen economische ont
wikkeling en handhaving van een ecologisch evenwicht in de Derde Wereld waren fractie en 
minister het eens. 
Nadrukkelijk is gevraagd de hulp aan Oost-Europa niet ten koste te laten gaan van de Derde 
Wereld. De EG zal het beleid ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking moeten inten
siveren. 

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 

Woordvoerder: Stam 
Bij het beleidsdebat over de Nederlandse Antillen en Aruba besteedde Stam veel aandacht 
aan de sociaal-economische situatie van de beide landen. Hij vroeg zich onder andere af of 
de beide landen geen gevaar liepen meer afhankelijk te worden in plaats van minder afhan
kelijk wanneer Nederland een te grote bemoeienis zal hebben met het op de Nederlandse 
Antillen en Aruba gevoerde financieel-economisch beleid. Tevens vroeg hij aandacht voor 
de grote structurele werkloosheid op Curaçao. 
Tijdens het beleidsdebat in 19R9 gaf Stam aandacht aan de staatkundige ontwikkelingen op 
Aruba en de Nederlandse Antillen. Hij betreurde het dat er een ontwikkeling op gang was 
gekomen die duidde op de desintegratie van de Nederlandse Antillen; met name de ontwik
kelingen op Sint-Maarten baarden hem zorg. Hij nodigde de regering uit terzake initiatieven 
te nemen. Over de situatie op Aruba merkte Stam op dat wanneer Aruba een consultatief 
referendum zou houden, de Partij van de Arbeid de uitslag van zo'n referendum serieus zal 
nemen. 
In de economische situatie, zo stelde Stam, was er de laatste jaren op de Nederlandse Antil
len weinig veranderd in tegenstelling tot Aruba. De vrij hoge werkloosheid op Curaçao van 
30%, waarbij de jongeren een groot deel voor hun rekening namen, namelijk 55%, was voor 
hem onaanvaardbaar. 
Grote zorgen uitte Stam tevens over het begrotingstekort van het eilandgebied Curaçao. Hij 
pleitte dan ook voor maatregelen om de tekorten terug te dringen. Stam constateerde dat op 
Aruba de werkloosheid nagenoeg was teruggedrongen. Wel wees hij op het gevaar van een
zijdige werkgelegenheid, narnelijk de toeristen-industrie. Hij wees er op dat het aantrekken 
van andere economische activiteiten een verstandige zaak zou zijn. 
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TWEEDE KAMER 

1. INLEIDING 

Het begin van de verslagperiode ligt geruime tijd achter ons en het besef daarvan wordt ver
sterkt door de vele diepgaande veranderingen en ervaringen uit deze periode. Het breukvlak 
is uiteraard de val van het kabinet-Lubbers/De Korte in mei 1989, de daaropvolgende kamer
verkiezingen van 6 september 1989 en de kabinetsformatie die werd afgesloten met rege
ringsdeelname van PvdA-zijde. Hiermee is een einde gekomen aan een periode van langduri
ge oppositie vanaf 1977, met een korte onderbreking in 1981-1982. Als grote sociaal-demo
cratische volkspartij heeft de PvdA de wens en de bereidheid tot het dragen van regerings
verantwoordelijkheid uitgedragen. 

De verkiezingscampagne van 1989 en de formatie van het kabinet-Lubbers/Kok hebben een 
aantal politieke thema's centraal gesteld die in de jaren tachtig naar de achtergrond waren 
gedrongen: de inkomensverdeling, de prioriteit voor werkgelegenheids- en arbeidsmarktbe
leid, de aandacht voor de kwaliteit van de voorzieningen en het streven naar milieuhersteL 
Het zijn deze thema's- binnen financieel-economische randvoorwaarden- die in belangrijke 
mate de agenda van dit kabinet bepalen. 

Voor de Tweede-Kamerfractie staat onze inzet en die van het kabinet op de afzonderlijke 
beleidsterreinen in een breed perspectief. De geloofwaardigheid van de politiek wordt mede 
bepaald door de kwaliteit van het handelen van de overheid. In veel opzichten bevindt de 
verhouding tussen overheid en burgers, alsmede de verhouding tussen burgers onderling, 
zich in een crisis. Kernwaarden van onze samenleving, zoals tolerantie en solidariteit, wor
den daardoor bedreigd. Een van de grote opgaven voor de politiek in de jaren negentig is het 
verbinden van de gemeenschappelijke solidariteit en de individuele verantwoordelijkheid in 
een normatieve benadering van de samenleving. Integratie en participatie zijn hierbij sleutel
woorden. Het inkomensbeleid, het arbeidsmarktbeleid, de sociale vernieuwing, het minder
hedenbeleid en het kwaliteitsbeleid in de collectieve sector (onder andere onderwijs en 
gezondheidszorg) hebben mede ten doel een samenleving te vormen waarin mensen niet aan 
de kant blijven staan, maar kansen en mogelijkheden krijgen om mee te doen. 

De kracht en de geloofwaardigheid van de politiek wordt ook bepaald door de wijze waarop 
partijen met hun macht omgaan en de mate waarin de volksvertegenwoordiging zich bewust 
is van haar controlerende taak ten opzichte van de regering. De Tweede-Kamerfractie wil op 
herkenbare wijze de PvdA vertegenwoordigen en wil aanspreekbaar zijn voor partij en kie
zers over haar optreden. De kamerfractie treedt op vanuit het bewustzijn zowel van harte de 
regering op te dragen als haar taak in de volksvertegenwoordiging naar behoren te vervullen. 

142 



2. SOCIAAL-ECONOMISCHE EN FINANCIELE ZAKEN 

2.1. Emancipatie 

Algemeen 
De PvdA-fractie heeft in de afgelopen periode bijzondere aandacht gegeven aan emancipa
tie-facetbeleid en concretisering van de beleidsvoornemens op dit terrein. 

Begroting 1989 
Dat betekende onder andere dat tijdens de begrotingsbehandeling 1989 kritiek werd uitgeoe
fend op de trage totstandkoming van het beleid tijdens het kabinet-Lubbers-II. Het ging hier 
onder meer om de totstandkoming van het herintreedstersbeleid, het positieve actiebeleid en 
het beleid met betrekking tot de combinatie van ouderschap en betaalde arbeid (kinderop
vang, zwangerschaps- en ouderschapsverlot). Daarnaast stond deze begrotingsbehandeling 
vooral in het teken van het debat over het zogenaamde meisjesbeleid. De (eerdere) totstand
koming van de zgn. 1990-maatregel (het vervallen van de toeslag krachtens de Toeslagenwet 
voor partners van uitkeringsgerechtigden die in 1990 de 18-jarige leeftijd hebben bereikt en 
niet kunnen voorzien in een eigen inkomen) was uitdrul(kelijk gekoppeld aan de totstandko
ming van een beleid ter bevordering van zelfstandige uitkeringsrechten voor die generatie. 
Dat beleid bleef uit. Bij de begrotingsbehandeling werd een - door de PvdA-fractie mede 
ondertekende - motie-Jorritsma aangenomen waarin werd gevraagd om onderzoek naar 
stapsgewijze omzetting van kostwinnersfaciliteiten in de sociale zekerheid naar voorzienin
gen en faciliteiten die economische zelfstandigheid bevorderen voor de generatie vanaf 
1990. 

Gelijke behandeling 
In 1989 werd voorts de al jaren in voorbereiding zijnde reparatie van de wetgeving gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid voltooid. Door de wetswijziging werden 
met name de bevoegdheden van de commissie gelijke behandeling uitgebreid om aldus een 
betere handhaving van de wet te bewerkstelligen. 

Initiatief wetsvoorstel 
Een initiatief-voorstel van wet tegen seksediscriminatie van de PvdA-fractieleden Van Nieu
wenhoven en Haas-Berger werd na de eerste fase in de schriftelijke behandeling op aandrin
gen van verschillende fracties door de initiatiefnemers gewijzigd in een Wet tegen discrimi
natie. Daardoor had het wetsvoorstel niet alleen betrekking op bestrijding van discriminatie 
op grond van geslacht, homoseksualiteit en burgerlijke staat of leef- en woonsituatie, maar 
ook op grond van ras, godsdienst en politieke gezindheid. Het vormde aldus een goed alter
natief voor het regeringsvoorstel voor een algemene wet gelijke behandeling. De val van het 
kabinet-Lubbers-II verhinderde de verdere schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel. 

Regeerakkoord 
In het Regeerakkoord van het kabinet-Lubbers/Kok werden nauwgezette afspraken gemaakt 
rondom de totstandkoming van een algemene wet gelijke behandeling, waarin de hoofdele
menten van het initiatiefwetsvoorstel Van Nieuwenhoven/Haas werden geïncorporeerd. 
Voorjaar 1990 werd de behandeling van dit wetsvoorstel in de ministerraad afgerond. 
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Na advisering door de Raad van State zal het wetsvoorstel - naar verwachting in het najaar 
van 1990 -naar de Tweede Kamer worden gezonden voor behandeling. 

Begroting 1990 
Voor de eerste keer onder verantwoordelijkheid van PvdA-staatssecretaris Elske ter Veld 
werd tijdens de begrotingsbehandeling vooral aandacht besteed aan het emancipatie-onder
steuningsbeleid. Het ging er hierbij vooral om de aandacht te verleggen van bewustwording 
naar het bewerkstelligen van structurele veranderingen. Een koerswijziging die de PvdA
fractie van harte kon ondersteunen. 
In overeenstemming met de staatssecretaris werd afgesproken om de komende jaren ook te 
meten wat de daadwerkelijke effecten zijn van het gevoerde emancipatiebeleid en te toetsen 
- ook in financieel opzicht - wat de bijdrage van de verschillende departementen is op het 
terrein van het emancipatiebeleid voor het betreffende vakgebied. 

Wetgeving 
I. Na de start van het kabinet-Lubbers/Kok werd in snel tempo een aantal wetsvoorstellen 
afgewerkt die van belang zijn in het kader van de combinatie ouderschap/betaalde arbeid. De 
verloftermijn in het door de vorige regering ingediende wetsvoorstel uitbreiding zwanger
schaps- en bevallingsverlof werd door de Tweede Kamer nog eens uitgebreid met twee 
weken tot in totaal 16 weken. 
De PvdA-fractie had nogal wat kritiek op het wetsvoorstel ouderschapsverlof. De fractie was 
van mening dat het wetsvoorstel door het minimale en onbetaalde karakter van het voorge
stelde verlof niet zou beantwoorden aan zijn doel. Dat is ook de reden dat de PvdA-fractie 
door middel van een wijzigingsvoorstel heeft aangedrongen op periodieke evaluatie van de 
effectiviteit van de voorgestelde verlofregeling. 

2. Na veel te lange tijd vond voorjaar 1990 de goedkeuring van de ondertekening van het 
VN-verdrag uitbanning van discriminatie van vrouwen plaats. Dit verdrag heeft betrekking 
op uitbanning van discriminatie van vrouwen op vrijwel alle terreinen van het maatschappe
lijk leven. 
Om te bewerkstelligen dat de Nederlandse regering de komende jaren ernst maakt met de 
naleving van het verdrag werd door de PvdA-fractie een wijzigingsvoorstel ingediend waar
door de regering periodiek over die naleving dient te rapporteren aan de Tweede Kamer. 

3. Najaar 1990 verwacht de Tweede Kamer de definitieve nota's over herintredende vrou
wen, over positieve actie en over uitvoering van de motie-Jorritsma. 

2.2 Financiën/rijksuitgaven 

De afgelopen twee jaren kenmerken zich vooral op fiscaal gebied door de grote veranderin
gen veroorzaakt door de voorstellen tot belastinghervorming van de Commissie-Oor!. Zoals 
ook in het vorige verslag werd gemeld was de PvdA één van de initiatiefnemers om tot 
belastingvereenvoudiging te komen. Er moest echter op worden toegezien dat de inkomens
effecten van de hele operatie eerlijk verdeeld zouden worden. Onze fractie heeft bij de 
behandeling van deze voorstellen in ieder geval bereikt dat de beperking van de aftrek ziek
tekosten niet zo ver werd doorgevoerd als oorspronkelijk de bedoeling was. Het is ons ook 
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bijna gelukt de alleenstaande-toeslag te handhaven; helaas gaf het machtswoord van Ruding 
de VVD aanleiding niet met ons voorstel in te stemmen. Nadat we achter de regeringstafel 
zijn gaan zitten en de inkomenseffecten steeds beter zichtbaar zijn geworden, proberen we 
alsnog wat voor de alleenstaanden en de bejaarden met een klein pensioen te bereiken. 
Inmiddels is ook een nieuwe commissie (Stevens) ingesteld, die onder meer tot taak heeft de 
aandacht te besteden aan een evenwichtige verdeling van de belastingdruk over de onder
scheiden tariefgroepen: alleenstaanden, alleenverdieners en tweeverdieners. 

Zowel voor als na de val van het kabinet werden vele fiscale wetsvoorstellen behandeld, 
waarbij de PvdA een grote inbreng had. 
Een van die voorstellen was de invoering van een nieuwe lnvorderingswet. Daarbij waren 
twee hoofdelementen van bijzonder belang: de rechtsbescherming van de burger en de 
bevoegdheden van de belastingontvanger. Mede door onze inbreng werd voorkomen dat de 
bevoegdheden van de belastingontvanger zodanig uitgebreid werden, dat dit ten koste zou 
gaan van de rechtsbescherming van de burger. Anderzijds werd met dit wetsvoorstel bereikt 
dat de ontvanger een meer adequaat pakket maatregelen ter beschikking staat. Speciale aan
dacht moest gegeven worden aan de mogelijkheid belastingschulden kwijt te schelden. Onze 
fractie heeft bereikt dat aanscherping van de kwijtscheldingsbevoegdheid de inmiddels her
stelde koppeling van lonen en uitkeringen niet frustreert. 
Tot slot van dit onderdeel verdient nog vermelding de behandeling van de uit het Regeerak
koord voortvloeiende wetgeving inzake het huurwaarde- en reiskostenforfait. Onze fractie 
heeft met name op het voorstel van het reiskostenforfait een grote invloed uitgeoefend, zeker 
daar waar openbaar-vervoerreizigers er door dit voorstel op achteruit dreigden te gaan. Uit
eindelijk is het voorstel aanzienlijk aangepast, vooral ten gunste van mensen die lange 
afstanden met het openbaar vervoer afleggen. 

Tijdens deze periode werd een aantal intitiatiefvoorstellen afgehandeld dan wel voortgezet 
en andere ingediend 
I. een voorstel-Vermeend tot beperking van de deelnemingsvrijstelling werd eind 1989 ver

werkt in het oude regeringsvoorstel, waarna deze laatste werd afgehandeld 
2. een voorstel-Vermeend om te komen tot het verlagen van de loonkosten op en vlak boven 

het minimumloon 
3. een voorstel-Vermeend inzake winstdeling door werknemers, welke gelijk behandeld moet 

worden met het VVD/CDA-voorstel inzake aandelen-optierechten 
4. een voorstel-Vermeend/Melken inzake een versnelde afschrijving op milieu-investeringen. 

Nadat de financiering voor deze tegemoetkoming werd gevonden, kon dit voorstel nog 
voor het zomerreces van 1990 afgehandeld worden. Het wetsvoorstel werd aangenomen. 

Er moest doorlopend aandacht besteed worden aan de organisatie van de belastingdienst. Nu 
deze dienst midden in een grootscheepse reorganisatie zit, daarnaast met huisvestings- en 
automatiseringsproblemen te maken heeft, en bovendien moest omschakelen naar de nieuwe 
belastingwetgeving, is het voor ons van groot belang voldoende controle op deze organisatie 
uit te oefenen. Voorkomen moet immers worden dat de belastingopbrengsten door deze pro
blemen lager zullen uitvallen. Onze fractie heeft, samen met het CDA, bereikt dat de Kamer 
nader gerapporteerd zal worden over de voortgang van een en ander. 
Het onderwerp milieuheffingen vraagt in toenemende mate ook de aandacht van de fractie-
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commissie Financiën. Dit komt voor een deel omdat soms algemene belastingen worden 
ingezet voor specifieke milieu-uitgaven. Zo gingen wij akkoord met een verhoging van de 
dieselaccijns, waarbij afspraken werden gemaakt over een verkenning invoering accijns op 
LPG en ontwikkeling nadere voorstellen over gewenste hogere toekomstige (EG-)accijnsta
rieven per brandstof in het licht van milieu-overwegingen. 
Een wetsvoorstel voor verhoging van de accijns op huisbrandolie werd door ons toedoen uit
eindelijk ingetrokken; wij vonden de verdeling van de lasten, vooral via de verhoging van de 
prijzen voor aardgas-kleinverbruikers, niet passen bij de verdeling van de lusten (subsidies 
energiebesparing industrie). Het geld voor milieu-beleid werd uiteindelijk gevonden via een 
verhoging van de algemene brandstofheffing ministerie VROM, die momenteel nader wordt 
herijkt op het punt van billijke lastenverdeling en fiscale zuiverheid, waarbij de fractiecom
missie nauw is betrokken. 

Van zeer grote invloed op ons handelen is de versnelde ontwikkeling in Europees verband. 
In EG-verband moet daarbij vooral gedacht worden aan het opheffen van de grenzen, waar
bij een nieuwe methode van BTW-verrekening tot stand dient te komen. Onze fractie zal er 
daarbij vooral op toezien dat het systeem van verrekening praktisch wordt opgezet. 
Zowel binnen als buiten het belastinggebied krijgen we steeds meer te maken met Europese 
richtlijnen, die geïmplementeerd moeten worden in onze regelgeving. Ons takengebied zal 
dan ook steeds meer op deze ontwikkelingen afgestemd worden, waarbij vooral het alert 
reageren van belang is. 
De fractiecommissie houdt zich ook steeds meer bezig met de besluitvorming binnen de 
Ecofin; met name de ontwikkeling van een Europese Monetaire Unie wordt op de voet 
gevolgd. 

Bij het onderdeel betalingsverkeer is vooral aandacht gegeven aan de vraag of het reëel is dat 
banken voor hun dienstverlening de kosten bij de klanten in rekening mogen brengen en op 
welk niveau deze kosten dan moeten liggen. Onze fractie zet zich vooral in voor een laag
drempelige toegang tot het betalingsverkeer voor het bedrijfsleven en consumenten. 

In de afgelopen twee jaar is ook diverse malen het onderwerp "privatisering" ter sprake 
geweest. Naast diverse onderzoeken heeft dit geleid tot de daadwerkelijke privatisering van 
het Rijksinkoopbureau (nu: Nederlands Inkoopcentrum). Onze fractie kon op zich met deze 
commercialisering wel instemmen, maar had grote moeite met de procedure waarlangs het 
resultaat bereikt werd. Door middel van amendementen hebben wij bereikt dat het NIC een 
redelijke basis verkreeg van waaruit verder gebouwd kan worden. 

2.3 Sociale zaken, werkgelegenheid en ambtenarenzaken 

De fractiecommissie SoZa We heeft zich beziggehouden met een scala van grotere en kleine
re onderwerpen, variërend van de werkloosheid tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 
de bollenteelt. Bij de voorbereiding van de behandeling van onderwerpen in de Kamer is fre
quent overleg gevoerd met vertegenwoordigingen van organisaties buiten de Kamer. 
Vooral met de vakbeweging is herhaaldelijk overleg geweest. 
Om de fractiecommissie een breder venster te bieden op de wereld buiten Het Binnenhof is 
opnieuw een (breed samengestelde) adviesgroep gevormd. 
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Dit verslag geeft aan wat de voornaamste aandachtspunten voor de fractiecommissie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid zijn geweest: de arbeidsmarkt, de inkomens, de sociale zekerheid 
en de arbeidsomstandigheden. Volledigheidshalve wordt hier nog vcrmeld dat de fractiecom
missie Ambtenarenzaken met ingang van de huidige regeerperiode is opgegaan in de fractie
commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De arbeidsmarkt 
De verslagperiode kenmerkt zich door een economische opleving die doorwerkte naar een 
omvangrijke groei van de werkgelegenheid. De werkloosheid is, welke discussie ook over de 
cijfers op zich gevoerd is en kan worden, gedaald van zo'n 412.000 eind 1988 tot zo'n 
330.000 medio 1990 (geschoonde cijfers), wat mede is veroorzaakt door herverdeling van 
werk. Daarentegen moet echter ook gesteld worden dat het niveau van de werkloosheid nog 
steeds te hoog is en dat met name de langdurige werklozen en etnische minderheden niet 
profiteren van de groei van het aantal banen. De hoofdactiviteiten van de fractiecommissie 
hebben zich dan ook in belangrijke mate gericht op werkloosheid. Ook zijn op dit terrein 
door ons initiatieven genomen. Zo is het initiatiefwetsvoorstel-Buurmeijer/Leijnse uit 1987 
tot het instellen van gemeentelijke arbeidspools een onderdeel geworden van de door de 
regering gedane voorstellen inzake de sociale vernieuwing; de banenpools zullen binnenkort 
een feit zijn. Voor wat betreft de werkloosheid onder jongeren hebben wij ons altijd hard 
gemaakt voor de zogenaamde "sluitende aanpak"; iedere jongere dient in eerste instantie 
recht te hebben op een baan of op scholing. Pas als hierin niet voorzien kan worden is er een 
inkomensvoorziening. Het ziet er naar uit dat de sluitende aanpak, het Jeugdwerkgarantie
plan, eindelijk op korte termijn zal worden ingesteld. 

Het Jeugdwerkgarantieplan en de banenpools hebben hun definitieve vorm pas gekregen na 
intensief overleg met de sociale partners. Dit is met name ingegeven door de nieuwe struc
tuur van de arbeidsvoorzieningsorganisatie die per I januari 1991 zal worden ingesteld. In 
deze structuur dragen overheid en sociale partners gezamenlijk verantwoording voor het 
werkloosheidsbeleid. De nieuwe arbeidsvoorzieningswet heeft binnen de Kamer, maar ook 
binnen de fractiecommissie, voor heel wat discussie gezorgd. De PvdA was en is 
voorstander van het betrekken van de sociale partners bij de arbeidsvoorziening, maar vond 
het van groot belang dat de minister, en via de minister de Kamer, een wezenlijke invloed 
bleef behouden op het werkloosheidsbeleid. Onze bezwaren hebben ertoe geleid dat de 
minister van sociale zaken een vetorecht heeft in het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoor
ziening en dat minister en Kamer geregeld het te voeren beleid bespreken. De PvdA staat op 
het principe dat de overheid haar eigen verantwoordelijkheden dient te nemen en zich niet 
mag verschuilen achter de sociale partners, zoals ook zo vaak onze kritiek is geweest in de 
vorige kabinetsperiode. 
Ook is door amendering onzerzijds bewerkstelligd dat het vergunningenbeleid ten aanzien 
van commerciële bemiddelingsbureaus is aangescherpt om zo waarborgen te scheppen voor 
de positie van de openbare arbeidsbemiddeling. 

Het initiatiefwetsvoorstel van Vermeend uit december 1988 om door middel van een tege
moetkoming in de loonkosten van het minimumloon werkgelegenheid te scheppen voor 
mensen met een laag opleidingsniveau heeft uiteindelijk geresulteerd in een regeringswets
voorstel met dezelfde strekking. De wet is inmiddels in werking getreden. Voorzichtig kan 
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nu reeds gesteld worden dat de wet aan haar doel beantwoordt, gezien het grote aantal subsi
die-aanvragen. 
Naast het werkloosheidsbeleid op zich en concrete maatregelen om de werkloosheid te 
bestrijden is door de fractiecommissie aandacht besteed aan de werking van de arbeidsmarkt; 
met name door middel van het ontwerp van Leijnse tot het instellen van een recht op scho
lingsverlof voor werkenden. Scholing zal de doorstroming op de arbeidsmarkt bevorderen, er 
voor zorgen dat de beroepsbevolking kan voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt stelt en 
zal indirect leiden tot een groei van de werkgelegenheid. 
In het Regeerakkoord is een kaderwet aangekondigd voor het scholingsverlof; verdere uit
werking zal door de sociale partners geschieden. 

De inkomens 
De inkomens vormen een tweede hoofdaandachtspunt van de fractiecommissie. Aan de ene 
kant gaat het daarbij om de absolute hoogte van de inkomens, met name voor specifieke 
groepen. Aan de andere kant is natuurlijk de relatieve hoogte een voortdurend aandachts
punt. Ons gaat het daarbij om de parallelliteit van de inkomensontwikkel ing. 
Het vorige kabinet hield zich doof voor onze pleidooien en besloot telkens de wettelijk gere
gelde aanpassing van het minimumloon niet te laten doorgaan. In de verslagperiode is nu op 
dit punt een belangrijke trendbreuk gerealiseerd: in het Regeerakkoord is vastgelegd dat de 
koppeling wordt hersteld. De jarenlange lijn van afbraak van uitkeringen en vergroting van 
inkomensverschillen kon daarmee worden omgebogen. Minimumloon en uitkeringen zijn als 
gevolg van deze belangrijke doorbraak per I januari en I juli 1990 na lange tijd weer geste
gen. Specifieke categorieën en specifieke beleidsmaatregelen met inkomenseffecten hebben 
ook nu weer de aandacht gevraagd. Nadat toepassing van de WAM (inkomenskoppeling) 
met terugwerkende kracht tot I juli 1989 niet kon worden gerealiseerd, is toch, via een ver
hoging van de kinderbijslag met 85 gulden voor het eerste kind, voor leefeenheden met kin
deren een gelijk financieel effect bereikt. Een verdere verhoging van de kinderbijslag voor 
het eerste kind (zoals vastgelegd in het Regeerakkoord) ligt in het verschiet. De fractiecom
missie kan daarmee instemmen maar wil een verdere ontwikkeling van de kinderbijslag dui
delijk plaatsen in het geheel van de inkomensverhoudingen. 
Voor ambtenaren is eveneens de koppeling hersteld. Vanaf 1990 is ook voor deze categorie 
een gelijke inkomensontwikkeling gerealiseerd. 
De fractie heeft kritisch gekeken naar de verdeling van toeslagen en premies voor specifieke 
categorieën ambtelijk personeel over de verschillende inkomenscategorieën. Het stemt tot 
tevredenheid dat onze pleidooien voor een nieuw overlegstelsel weerklank hebben gevonden 
bij de regering. 

Voor wat betreft de inkomensgevolgen voor alleenstaanden en ouderen van de belastingher
ziening als vervolg op het advies van de Commissie Oort wordt verwezen naar het verslag 
van de fractiecommissie Financiën en Rijksuitgaven. Voor bejaarden is een andere maatregel 
evenzeer van belang: het herstel van de premie solidariteit in de volksgezondheid, volgens de 
plannen van staatssecretaris Simons. De fractie heeft dat (voor een grote groep ouderen gun
stige) effect sterk beklemtoond. 

De inkomenspositie van jongeren is een belangrijk onderwerp van gesprek geweest tijdens 
de informatieperiode van het kabinet. De door het vorige kabinet ingeboekte bezuiniging van 
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bijna 500 miljoen op het "jongerendossier" kon worden teruggebracht tot minder dan de 
helft. Minstens zo belangrijk is dat met betrekking tot de financiële positie van jongeren tot 
een principieel andere aanpak kon worden gekomen. 
Centraal daarin staat het op sluitende wijze voorkomen van werkloosheid van jongeren via 
arbeid en scholing. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet hierover een wetsvoorstel uitge
bracht. In haar reactie hierop zal de fractie de bovengenoemde stellingname stellig tot uit
drukking brengen. 

De sociale zekerheid 
Vorige perioden kenmerkten zich door een alles overheersende aandacht voor de herziening 
van het sociale zekerheidsstelsel; de afgelopen periode laat zien dat de sociale zekerheid 
opnieuw in het brandpunt van de belangstelling staat en dat ook in de komende periode zal 
blijven. Twee fundamentele zaken zijn aan de orde. Ten eerste het financieel beslag, als 
resultante van aantal en hoogte van de uitkeringen. Het tweede vraagstuk betreft de individu
alisering van de uitkeringsrechten en- plichten. 

Wat betreft de kosten is er door de fractie ook in vorige periodes steeds op gewezen dat de 
kosten een resultaat zijn van het aantal uitkeringsgerechtigden en de hoogte van de uitkerin
gen. Vorige kabinetten kozen steeds voor kostenverlaging via verlaging van de uitkeringen; 
onze fractie plaatste daar telkens de noodzaak tegenover van beperking van het aantal uitke
ringsgerechtigden via arbeidsmarktmaatregelen. Nu de werkloosheid daalt, maar tegelijker
tijd het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid sterk stijgen, concentreert deze discussie 
zich thans op de volumeproblematiek ten aanzien van de arbeidsongeschikten. 

Tijdens de begrotingsbehandeling sociale zaken 1990 is door de fractie daarom veel aan
dacht besteed aan het groeiende aantal arbeidsongeschikten en is aangedrongen op maatrege
len. Bij ongewijzigd beleid stevenen we af op een aantal van I miljoen arbeidsongeschikten 
in 1993. In het voorjaar van 1990 is tweemaal overleg gevoerd met minister en staatssecreta
ris over deze problematiek. Onze inzet is steeds geweest het niveau van de uitkeringen niet 
aan te tasten maar om oplossingen te zoeken in het doorbreken van de huidige systematiek 
van het uitkeringssysteem (meer op inkomen dan op werk gericht) en in het voorkomen van 
ziekte en arbeidsongeschiktheid. Gezien de omvang en de ernst van het probleem heeft de 
fractie kort voor het zomerreces van 1990 besloten een projectgroep in te stellen. De bevin
dingen van deze projectgroep zijn in september in de fractie besproken en tijdens de algeme
ne beschouwingen meegenomen. 
Samengevat komt de inzet van de PvdA ten aanzien van het volumebeleid erop neer, dat we 
het principe van rechten en plichten, zoals reeds neergelegd bij banenpools en sluitende aan
pak, willen doortrekken naar de arbeidsongeschiktheidsproblematiek. Wederzijdse rechten 
en plichten voor werkgevers, overheid, uitkeringsorganisaties en werknemers. 
Het principe zal alleen af te dwingen zijn in een systeem van sanctionering en beloning. 
Voorts geeft de PvdA aan op welke punten de preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid 
dient te worden aangepakt: meer aandacht voor arbeidsomstandigheden, een verbetering en 
verplichtstelling van de bedrijfsgezondheidszorg, een andere keuringssystematiek en meer 
afstemming en onderzoek door middel van een landelijk preventiefonds. Ook hier is duide
lijk aangegeven dat de PvdA van mening is dat de overheid niet kan wachten tot de sociale 
partners maatregelen nemen en dat de PvdA erop aandringt dat de overheid spoedig met con-
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crete maatregelen komt. 

Het tweede vraagstuk op het terrein van de sociale zekerheid betreft de individualisering van 
de uitkeringsrechten en, daar direct mee samenhangend, de uitkeringsplichten. De discussie 
hierover is in de afgelopen periode steeds aangedreven door uitspraken inzake gelijke behan
deling van mannen en vrouwen en van gehuwden en ongehuwden. Steeds sterker laat zich 
voelen dat internationale wet- en regelgeving boven de Nederlandse wetgeving gaat. 
Op grond van rechterlijke uitspraken is vorig jaar een grote groep (vooral vrouwen) AAW
uitkeringsgerechtigd geworden. 
Vanwege de daarmee gepaard gaande kostenstijging is destijds tegelijkertijd besloten de 
AAW te wijzigen, zodat deze categorie haar rechten weer zou verliezen. Nu de AAW 
opnieuw gewijzigd lijkt te moeten worden, heeft de fractie er, met succes, sterk op aange
drongen al deze wijzigingen later en gelijktijdig te laten ingaan, zodat mensen niet voortdu
rend met veranderingen worden geconfronteerd. 
Bij de nu gedane voorstellen om de IOAW en de IOAZ af te schaHen plaatst de fractie grote 
vraagtekens. 

De eis van gelijke behandeling heeft, zoals bekend, ook geleid tot uitbreiding van de kring 
van AWW-uitkeringsgèrechtigden. Omdat doel van de AWW (een inkomensgarantie voor 
vrouwen die zonder man en daarmee zonder inkomen achterbleven) en feitelijke omstandig
heden (weduwen of weduwnaars die eigen inkomsten hebben) inmiddels sterk uiteenlopen, 
is wijziging onvermijdelijk. 

De ontwikkeling van het internationaal recht, zoals die tot uitdrukking komt in gerechtelijke 
uitspraken, zal naar verwachting ook de komende jaren nog tot wijzigingen aanleiding 
geven. 
De fractie onderschreef en onderschrijft steeds de noodzaak, maar ook de politieke eis, om te 
komen tot gelijke behandeling van individuen. In een projectgroep wordt verder gewerkt aan 
dit thema van de verzelfstandiging in de sociale zekerheid. 
Praktisch doet zich overigens steeds het feit voor dat ook positieve wijziging van wetgeving 
negatieve individuele gevolgen kan hebben. Zo zal de voorgestelde gedeeltelijke inkomens
afhankelijkheid van de AWW-uitkering voor sommigen leiden tot een lagere uitkering. De 
fractie pleit bij dit type wijzigingen steeds voor een zo goed mogelijke overgangsfase en 
behoud van bestaande rechten. 

Arbeidsomstandigheden 
Aan arbeidsomstandigheden is aandacht besteed in samenhang met het volumebeleid 
arbeidsongeschiktheid en naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer 
over de arbeidsinspecties. In het overleg dat de Kamer met de minister heeft gevoerd over dit 
rapport is door de PvdA veel kritiek naar voren gebracht over het functioneren van de 
arbeidsinspecties. Door PvdA en CDA is door een motie bij de minister aangedrongen op 
korte termijn te komen met een beleidsplan arbeidsomstandigheden waarin duidelijk is aan
gegeven hoe het beleid zal worden aangepast aan de volumeproblematiek in de sociale 
zekerheid, dus meer aandacht voor preventie, en waarin is aangegeven hoe de verantwoorde
lijkheden op dit terrein verdeeld dienen te worden tussen sociale partners en overheid. 
Het sociaal beleid in de onderneming en de kwaliteit van de arbeid zijn aan de orde geweest 
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in een overleg met de minister over openbaarheid van inkomens, klacht-recht van werkne
mers en vakbondswerk in de onderneming. De Stichting van de Arbeid had hier aanbevelin
gen over gedaan. Wij stonden op het standpunt dat de aanbevelingen een wettelijk kader 
behoefden en niet zonder meer konden worden overgelaten aan de sociale partners. Helaas 
hebben wij hier geen kamermeerderheid van kunnen overtuigen. 

~edezeggenschap 

~edio 1989 is een adviesaanvraag uitgegaan aan de SER over het functioneren van onderne
mingsraden. 
Tijdens de begrotingsbehandeling van sociale zaken is er door de PvdA op gewezen dat het 
functioneren van ondernemingsraden niet alleen technische verbeteringen behoeft, zoals ver
woord in de adviesaanvraag, maar ook inhoudelijke. De medezeggenschapswetgeving zou 
zodanig herzien moeten worden dat de ondernemingsraad structureel kan worden versterkt, 
bij voorbeeld op het terrein van advies- en instemmingsrecht. 
Eventuele meer fundamentele verbeteringen zullen met de minister besproken worden zodra 
het SER-advies met de kabinetsreactie bij de Kamer ligt. 

2.4 Economische zaken 

Economische groei is noodzakelijk om zowel een basis te krijgen voor de gewenste collec
tieve voorzieningen als voor werkgelegenheid. Die groei komt niet vanzelf. 
De fractiecommissie heeft zich er voor ingespannen de discussie over het te voeren economi
sche structuurbeleid weer op de politieke agenda te krijgen. 
Ten einde zich te laten adviseren en om voeling te houden met de praktijk van alle dag heb
ben de fractieleden in deze sector regelmatig met deskundigen binnen en buiten de partij 
overleg gepleegd. Er werden vele werkbezoeken afgelegd bij grote en kleine bedrijven. 
Regelmatig vonden bijeenkomsten plaats met de partijcommissie voor het midden- en klein
bedrijf, met de WBS-commissie sociaal-democratie en onderneming, met het Regionaal 
Overleg en met het Socialistisch Interprovinciaal Overleg Energie. Er werden tot twee maal 
toe seminars of studiebijeenkomsten georganiseerd met deelnemers afkomstig uit het 
bedrijfsleven en de wetenschap over het te voeren economisch structuurbeleid. 
Daarnaast werden er goede contacten onderhouden met ondernemersorganisaties en branche
organisaties. 
Dit leidde tot goede initiatieven. Zo is er samen met de Vrouwenraad van het Nederlands 
Christelijk Ondernemersverbond (NCOV) een initiatief gelanceerd. Het betrof een voorstel 
voor een regeling, waarbij het mogelijk werd vervanging in het bedrijf te krijgen tijdens 
ziekte, zwangerschap en (bij-)scholing. 
Op het terrein van het midden- en kleinbedrijf speelde de wijziging van de winkelsluitings
wet. De fractie is voorstander van verruiming van de openstellingstijden binnen de wettelijk 
voorgeschreven maximale 52 uur per week. De toenmalige staatssecretaris Evenhuis kwam 
met een nogal gekunsteld wetsvoorstel. De behandeling daarvan is evenals die van vele 
andere onderwerpen stil gelegd nadat het kabinet-Lubbers-U was gevallen. Inmiddels hebben 
alle bij de winkelsluitingswet betrokken organisaties een compromisvoorstel geformuleerd, 
op basis waarvan minister Anctriessen met een nieuw wetsvoorstel zal komen. 
Overige onderwerpen, die speelden in het ~KB waren het zelfstandigenstatuut, het zelfstan
dig ondernemerschap van vrouwen, de geneesmiddelenprijzen, de vestigingswet en de 
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afschaffing van de minimumprijzen van brood, suiker en melk. 

Bij het aantreden van minister Anctriessen hebben wij hem op het hart gebonden vooral voor 
de belangen van de kleinere bedrijven op te komen. Verlichting van de administratieve lasten 
voor het bedrijfsleven, waarover wij in een nota enkele voorstellen hebben gedaan, en het 
toepassen van een MKB-toets vinden wij daarbij een hulpmiddel, evenals versobering van de 
Vestigingswetten. 

Bij de perikelen rondom de WIR hebben wij er met succes voor geijverd dat de kleinere 
bedrijven niet alleen de rekening zouden hoeven te betalen voor wat met name ook de grote 
bedrijven hadden veroorzaakt. 

Op het gebied van het industriebeleid speelde de financiële relatie van de overheid met Fok
ker. 
Bij de privatisering van DSM hebben wij getracht garanties te krijgen dat de werkgelegen
heid in Limburg gewaarborgd zou blijven en dat de aardgasbaten volledig ten goede zouden 
komen aan de Staat. 

Op het terrein van het energiebeleid hebben wij vooral de nadruk gelegd op de milieuaspec
ten en de energiebesparing. Bij motie hebben wij er op aangedrongen dat voor warmte
krachtkoppeling het voor de produktie van elektriciteit toe te rekenen aardgas gekocht kan 
worden tegen een concurrerende prijs ten opzichte van centrales. 
Bij de behandeling van het elektriciteitsplan 1991-2000 hebben wij met het CDA in een 
motie er op aangedrongen dat bij ontstaan van overcapaciteit in de elektriciteitsproduktie de 
meest vervuilende centrales het eerste stil gelegd zouden worden ondanks dat deze misschien 
goedkoper zouden produceren. 
De minister heeft deze beleidslijn overgenomen en deze bij brief aan de elektriciteitsprodu
centen medegedeeld. Wij hebben ons verzet tegen het voornemen een poederkool gestookte 
centrale op de Maasvlakte te vestigen. Wij wilden uitstel van die beslissing om de uitkom
sten van onderzoek naar extra warmtekrachtprojecten af te wachten. De meerderheid van de 
Kamer heeft ons daar niet in gevolgd. 

Bij het consumentenbeleid speelde de wet op het consumentenkrediet, waarbij de fractie met 
name aandacht vroeg voor het probleem van de uitzichtloze schuldsituaties en pleitte voor de 
eindigheid van het (persoonlijk) faillissement. 

De relatie tussen milieubeleid en economisch beleid wordt steeds belangrijker. Wij hebben 
bij motie gevraagd de milieutechnologie als speerpunt in het kader van het technologiebeleid 
aan te wijzen. 
De kamer heeft ons daarin niet gevolgd, maar minister De Korte kwam tot inkeer en heeft 
onze wens ten slotte toch ingewilligd. 
Bij de behandeling van de begroting voor 1990 hebben wij ruime aandacht gevraagd voor 
grotere inspanningen van de minister van Economisch Zaken voor een selectievere economi
sche groei. 
Op tal van terreinen moeten veranderingen plaatsvinden om een groei te bereiken die verant
woord is. 
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De komende tijd zal dit zijn beslag moeten krijgen in het te voeren economische beleid. 
De ontwikkelingen in de micro-elektronika, met name waar het de nieuwe mega-chip betrof 
en de betrokkenheid van de overheid daarbij, werden door ons kritisch gevolgd. Bij de 
behandeling van de begroting gaven wij aan hoe de verdeling van verantwoordelijkheden 
van bedrijfsleven, onderzoeks- en opleidingsinstituten en overheid bij de technologische ont
wikkelingen zouden moeten liggen. 

Bij het elektronisch betalingsverkeer komen wij op voor de rechten van de consument en de 
kleine ondernemers. 
Met name eisen wij een algemene toegankelijkheid van het betalingsverkeer en strijden wij 
tegen het in rekening brengen van onterechte tarieven. 

2.5 Landbouw, natuurbeheer en visserij 

Inleiding 
De landbouw is aan het einde van de jaren tachtig nog meer dan voorheen op indringende 
wijze geconfronteerd met de beperkingen welke verzadigde afzetmarkten, maar evenzeer 
natuur en milieu de sector opleggen. Dit omdat de gangbare landbouwproduktie een niet toe
laatbare aantasting van natuur, milieu en landschap met zich brengt. Denk aan het overmati
ge gebruik van bestrijdingsmiddelen, het overschot aan dierlijke mest en de ingrepen in het 
landschap als gevolg van ruilverkavelingen. 
En hoewel het ministerie sinds het aantreden van het kabinet-Lubbers/Kok ook het woord 
"natuurbeheer" in haar vaandel voert, is deze kritiek veelal terecht. Toch is het de landbouw
specialisten in de fractie ook opgevallen dat het besef in landbouwsector sterk groeiend is dat 
met de belangen van natuur, milieu en landschap zeer zorgvuldig moet worden omgespron
gen. 
Aan het nut van milieuwetgeving als zodanig wordt dan ook niet meer getwijfeld, wel wordt 
tijd gevraagd ten einde de noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering te kunnen ple
gen. 
Daarmee ontstaat een spanningsveld tussen wat uit milieuoogpunt noodzakelijk is en wat uit 
sociaal-economisch oogpunt aan de betrokkenen in de sector kan worden opgelegd. 
Dit dilemma heeft in de verslagperiode op alle de landbouw rakende terreinen een rol 
gespeeld. 

Overschottenproblematiek 
De steeds terugkerende overschotproblemen in de landbouw manifesteerden zich in de ver
slagperiode met name in de graansector. Voor onze fractie een probleem dat reeds lange tijd 
werd voorzien. Immers, de gekozen systematiek van de vorige regering - en in het verlengde 
de Raad van Landbouwministers - om de overproduktie te keren, behelst het laten dalen van 
de graanprijzen. Een naar de mening van de PvdA sociaal niet verantwoorde oplossing nu 
akkerbouwers hun inkomen jaarlijks drastisch zien teruglopen. Maar ook een oplossing die 
niet leidt tot vermindering van het overschotprobleem op zich, aangezien akkerbouwers 
pogen het inkomensverlies door een hogere produktie te compenseren. 
Juist om deze redenen heeft de PvdA-Tweede-Kamerfractie, in directe samenwerking met de 
Eurofractie, een alternatief beleid voor de graansector ontwikkeld. Een graanplan dat geba
seerd is op een evenwichtige verdeling van de bestaande produktie over de graanproduken-
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ten in plaats van het laten prevaleren van het recht van de sterkste. 
Het plan beoogt de overproduktie te beteugelen terwijl de inkomens van de producenten 
niettemin op peil blijven. 
Dit begin 1990 gelanceerde plan is binnen en buiten de kamer positief ontvangen als belang
rijke bijdrage voor een oplossing. Het is onvermijdelijk dat de erin bepleite vorm van actieve 
produktiebeheering in de nabije toekomst zal worden doorgevoerd, zeker nu er ook in inter
nationaal verband (GATT) besprekingen plaatsvinden over regulering van de wereldhandel 
in landbouwprodukten. Deze besprekingen hebben tot doel het dumpen van de voedselover
schotten op de wereldmarkt te stoppen. Dit is in het belang van het "rijke westen" maar meer 
nog in het belang van de ontwikkelingslanden. 
Onze fractie heeft in het overleg met de verantwoordelijke ministers inzake de GATT opge
dragen de problematiek van het terugdringen van de overproduktie tijdens de besprekingen 
hoog op de agenda te plaatsen. 

Mest 
Een van de grote problemen welke de landbouw met zich brengt, is de grote hoeveelheid 
geproduceerde dierlijke mest in relatie tot het milieuverantwoord gebruik ervan. 
Sinds 1987 wordt via een ingewikkelde Meststoffenwet het probleem aangepakt. Van PvdA
zijde is de wet steeds als een goede aanzet tot het beheersen van het probleem gezien, maar 
is ook steeds op verscherping van de normen en voorschriften aangedrongen. Sinds onze 
regeringsdeelname is, of wordt, op korte termijn een aantal daarvan verwezenlijkt. Zo wordt 
verhandeling van mestproduktierechten slechts mogelijk onder het gelijktijdig inleveren bij 
de overheid van produktierechten van landbouwprodukten, gaan de voorschriften voor bijna 
alle landbouwhuisdieren gelden en wordt ook het stikstofgebruik aan normen gebonden. 
De vaak gehoorde oplossing, inkrimpen van de veestapel, lijkt de meest logische, maar lost 
het probleem maar gedeeltelijk op en veroorzaakt grote sociale problemen op de bedrijven. 
Niettemin stelt de fractie zich op het standpunt dat een verantwoorde mestafzet, via distribu
tie maar vooral mestverwerking, in de komende vier jaar gerealiseerd dient te zijn. Zo niet, 
dan is inkrimping van de veestapel onvermijdelijk. 

Dierenbescherming 
Een week voor de val van het tweede kabinet-Lubbers besprak de Tweede Kamer de 
Gezondheid- en Welzijnswet voor dieren. Meer dan tien jaar is er aan deze wet gewerkt en 
ondanks dat het uiteindelijke resultaat voor de PvdA beter had gekund, werd ingestemd met 
het voorstel onder het motto: beter een slechte dan helemaal geen dierenwet. 
De val van het kabinet heeft de totstandkoming van de wet echter verhinderd, hetgeen ruimte 
bood voor een grondige aanpassing van het wetsvoorstel. Door PvdA-wijzigingsvoorstellen 
zullen er in de eind 1990 van kracht wordende wet strakke voorschriften worden opgenomen 
omtrent het houden van dieren (stalsystemen), ingrepen bij dieren (couperen) en de rechtsbe
scherming van dieren. 

Wetgeving 
Zoals eerder gesteld wordt de landbouwsector overspoeld met regelgeving. Vanuit Europa, 
vanuit Den Haag, maar ook op provinciaal niveau. Zeker nu de voor de landbouw van groot 
belang zijnde Structuurnota Landbouw en het Natuurbeleidsplan zijn verschenen, zal er op 
grond daarvan nieuwe regelgeving tot stand komen. De kamerfractie hecht groot belang aan 

154 



het consistent zijn van de regelgeving zoals die op de verschillende niveaus wordt uitgevaar
digd. Juist daar waar van de sector een grote inspanning wordt gevraagd om rekening met 
natuur, milieu en landschap te houden, dient de sector ook duidelijkheid geboden te worden 
waar ze aan toe is. Anderzijds dient het beleid controleerbaar te zijn. 
De onder het Ministerie van landbouw ressorterende Algemene Inspectie Dienst kampt nu 
reeds met grote uitvoeringproblemen. Het is een PvdA-initiatief om de verschillende taken 
(bij voorbeeld toezicht op mestbeleid, visserijbeleid, illegaal hormoongebruik) van deze 
dienst aan een onderzoek te onderwerpen ten einde het beleid ook effectief te doen zijn. 
De controle op het juist uitvoeren van het EG-visserijbeleid heeft bij de fractiecommissie 
visserij speciale aandacht. De controle op het juist naleven van de vangstbeperkingen wordt 
door de fractie van belang geacht vanwege de toekomst van de visserij zelf, maar ook van
wege de positie en geloofwaardigheid van Nederland in de EG. Aan het eind van de verslag
periode werd de verantwoordelijke minister op dit punt door de Kamer als geheel aan de 
tand gevoeld. Na een uitvoerige en zorgvuldige procedure moest onze fractie constateren dat 
ernstige verwijten waren te maken aan de minister over de resultaten van het visserijbeleid, 
de beleidsinspanning die de minister had geleverd, het gebrek aan interne coördinatie op het 
departement en de communicatie met de Kamer. Bij de uiteindelijke weging heeft een 
belangrijke rol gespeeld dat de minister al eerder in een gelijksoortige situatie de Kamer een 
beter beleid had beloofd. Dat bleek niet voldoende te zijn gerealiseerd. Uiteindelijk heeft de 
fractie de minister moeten laten weten dat haar inzet in het debat, gehoord de minister, zou 
zijn dat de fractie het vertrouwen had verloren. De minister heeft daarop zijn ontslag inge
diend. 

2.6 Sociale vernieuwing 

In de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen in 1989 hebben opvattingen en ideeën 
vanuit het partijbestuur en de fractie over samenhangende thema's zoals werkloosheid, 
armoede, stedelijke verpaupering, stadsvernieuwing en veranderend welzijnsbeleid geleid tot 
de ontwikkeling van het thema sociale vernieuwing. In de informatieperiode van het nieuwe 
kabinet is daaraan in grote lijnen verder vorm en inhoud gegeven. 
Voor de fractie was dat aanleiding een projectgroep te vormen om zich voor te bereiden op 
de verdere discussie over en uitwerking van sociale vernieuwing. Direct nadat de Kamer in 
maart 1990 besloot een bijzondere kamercommissie te vormen, is de projectgroep omge
vormd tot een fractiecommissie, waarvan de leden komen uit de diverse betrokken fractie
commissies, waaronder uiteraard sociale zaken en werkgelegenheid, minderheden, onder
wijs, volkshuisvesting en justitie. 
De fractiecommissie sociale vernieuwing heeft haar taak op het niveau van de coördinatie, 
op het gemeenschappelijke element van de diverse beleidssectoren. Ze beweegt zich dus niet 
op het werkterrein van de afzonderlijke fractiecommissies. 

Breed en decentraal 
Vanuit de fractiecommissie zijn twee aspecten steeds met zeer veel kracht naar voren 
gebracht: sociale vernieuwing moet breed zijn en er moet sprake zijn van betekenisvolle 
decentralisatie van bevoegdheden naar de betrokken gemeenten. Het eerste element, de 
breedte van sociale vernieuwing, is nodig om een daadwerkelijke doorbraak te kunnen 
bewerkstelligen uit de beklemming van de departementale verkokering. 
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Het tweede element, decentralisatie, is een noodzakelijke voorwaarde om ruimte te geven 
aan de potentiële lokale creativiteit. Beide elementen veronderstellen korte beslislijnen tus
sen deelnemende gemeenten en kabinet. 
Ter voorbereiding op de kamerbehandeling heeft de commissie zich uitvoerig laten informe
ren; in partijverband, maar zeker ook daarbuiten. Overleg vond eveneens plaats met de 
betrokken bewindslieden. 

De fractiecommissie is van mening dat de eerste etappe van deze weg vol valkuilen inmid
dels toch met succes is afgelegd. De komende periode zal gebruikt worden om de eerste ont
wikkelingen te beoordelen, gericht op de verdere verdieping en verbreding tot meer gemeen
ten. Voor de fractie zal een belangrijk toetsingselement zijn of binnen het sociale vernieu
wingsbeleid voldoende ruimte wordt gemaakt voor positieverbetering van minderheden. 

3. WELZIJNSAANGELEGENHEDEN 

3.1 Welzijn en cultuur 

Begroting 1989 
De fractie verweet de verantwoordelijke bewindspersoon bij de behandeling van de begro
ting opnieuw geen visie te hebben op het te voeren welzijnsbeleid, ondanks de schone 
gedachten die zo af en toe bij Brinkman opwelden. Zo werd bij voorbeeld stijging van de 
kosten voor bejaardenoorden en gezinszorg, noodzakelijk om de gevolgen van demografi
sche ontwikkelingen op te vangen, onvoldoende gecompenseerd. Besteding van de gelden 
voor kinderopvang (de 125 mln), om aan de groeiende vraag naar kinderopvang te voldoen, 
kon ondanks onze aandrang nog steeds niet plaatsvinden; het wachten was op het regerings
standpunt, hetgeen uiteindelijk pas medio 1989 verscheen. Slechts die ene vraag leek van 
belang: hoe kan er op rijksniveau worden bezuinigd op de welzijnsuitgaven. Decentralisatie 
naar gemeenten zonder geld of geldstromen omgeven met regelgeving: daar moest naar onze 
mening een alternatief voor worden gevonden. Het werd tijd dat er gewerkt zou gaan worden 
aan de oplossing van nieuwe sociale problemen van verarming, verloedering, achterstand. 
De sociale vernieuwing was als "formule" nog niet uitgevonden, maar de voorbode was er 
wel. 

Kinderopvang 
Met veel vreugde konden we - eindelijk - medio juni 1989 het regeringsstandpunt over de 
kinderopvang begroeten (nog uitgebracht door Brinkman), waarvan de behandeling in 
december 1989 plaatsvond, met Hedy d 'Ancona achter de regeringstafel. Bestond er eerder 
tussen de regeringspartijen CDA en VVD een tegenstelling over de besteding van de 130 
mln, nu gingen ook zij akkoord met de stimuleringsmaatregel (via art. 14 van de Welzijns
wet) met overheveling van gelden naar die gemeenten die in ruil daarvoor voorzieningen tot 
stand brengen. Van onze kant is aangedrongen op een landelijke inkomenstabel en op een 
wettelijke regeling ten aanzien van kwaliteitsnormen. Ook de plannen over de besteding van 
de via het regeerakkoord afgesproken extra gelden voor kinderopvang (20 mln in 1990, 160 
mln in 1994) hebben inmiddels onze instemming gekregen. Afgesproken is dat het initiatief
voorstel-VermeendNan Nieuweohoven (inzake fiscale tegemoetkoming) weer terugkomt bij 
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de evaluatie van de stimuleringsregeling kinderopvang. 

Jeugd 
De steeds weer opdoemende negatieve publiciteit over de Raden van de Kinderbescherming 
was voor de PvdA-fractie aanleiding om, na overleg met mensen uit het veld, aan te dringen 
op een onderzoek naar het functioneren van de Raden, mede in relatie tot de taak van de kin
derrechters. 
Naast het, inmiddels afgeronde, onderzoek vanuit het ministerie van Justitie is dan ook van
uit de Kamercommissie Jeugdwelzijn een onderzoek gestart. Het verslag is aan het eind van 
de verslagperiode bijna klaar; de uitkomsten zullen aanleiding voor de fractie zijn om een 
gedegen debat hierover te houden. Per I januari 1990 is de Wet op de Jeugdhulpverlening 
(initiatiefwet Worreii/Haas) in werking getreden. Afstemming tussen Justitie en WVC (ter 
voorkoming van een apart, justitieel hulpverleningscircuit) blijft onze aandacht vragen. Via 
een kamerbrede motie kon belastingheffing op de vergoedingen voor pleegzorg worden afge
wend, althans voor de eerste drie (pleeg-)kinderen. 

Opvang asielzoekers 
Nog steeds lukt het Justitie niet om binnen de gestelde termijn van negen weken een eerste 
beoordeling te geven, met als gevolg dat de centrale opvangcapaciteit tekort schiet. Van onze 
kant is hiervoor herhaaldelijk aandacht gevraagd. Daarnaast is onder andere gepleit voor 
onderwijsmogelijkheden voor kinderen, en voor mogelijkheden van asielzoekers tot deelne
ming aan basiseducatie en sociaal-culturele activiteiten en andere zinvolle tijdsbesteding 
(vrijwilligerswerk bij voorbeeld). 

Cultuur 
Europa 1992 brengt ook voor de culturele sector een aantal onzekerheden met zich. Bij de 
behandeling van de UCV Cultuur in februari 1990 verzochten wij de eerder aangenomen 
PvdA-motie ten uitvoer te brengen waarin gevraagd werd naar een culturele paragraaf in het 
Verdrag van Rome, opdat culturele en economische goederen en diensten niet langer op 
dezelfde wijze behandeld worden. 
Zeer duidelijk merkbaar was de inbreng van de nieuwe minister van WVC: de aanvullingen 
op de Nota Letterenbeleid, die nog door Brinkman was uitgebracht, brachten orde in de 
chaos. Ook hier was Europa '92 in het geding: naar onze mening dient het streven naar 
intensieve samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op basis van het Taalunieverdrag 
recht overeind te blijven. Vandaar ook de wenselijkheid naar de totstandkoming van een -
nieuw - gezamenlijk vertaalorgaan. 

Opvangvoorzieningen 
Een steeds groeiend aantal mensen doet een beroep op opvangvoorzieningen, zowel in crisis
situaties als in situaties waarbij men geen dak/thuis heeft. In 1989 is dankzij een amende
ment van onze fractie 7 mln extra ruimte gekomen (bestemd voor vrouwenopvangvoorzie
ningen). Aangezien het bij lange na nog niet voldoende blijkt te zijn is er bij de behandeling 
van de nota's hierover (medio 1990) onder andere gepleit voor een uitbreiding van 
bed/bad/brood-voorzieningen en van projecten begeleid wonen. 
Belangrijk is - en door ons benadrukt - dat er onderzoek op gang komt naar de oorzaken van 
de enorme uitstoot die vanuit de psychiatrie plaatsvindt. In het beleid dienen daarnaast pre-
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ventie en resocialisatie een belangrijke plaats te krijgen. 

Overgang naar regeringspartij 
Doordat bij het Regeerakkoord al het nodige was geregeld inzake nieuw beleid, was er nau
welijks aanleiding wijzigingen voor te stellen in de begroting 1990; de behandeling ervan 
stond grotendeels in het kader van een gedachtenuitwisseling over sociale vernieuwing. 
De rol als regeringspartij brengt in ieder geval mee dat regelmatig (voor- )overleg wordt 
gevoerd met de coalitiepartner, en met de bewindspersonen van WVC. 

Mediabeleid 
De afgelopen jaren werden gekenmerkt door een aantal ingrijpende ontwikkelingen op dit 
terrein. 
De (zeer beperkte) mogelijkheden die in het Regeerakkoord van het kabinet-Lubbers-U wer
den geopend voor Nederlandse commerciële televisie werden niet benut. Met name door de 
politieke controverse die bleef bestaan tussen CDA en VVD slaagden de zg. ATV-EPTV 
omroep-pers combinatie er niet in hun plannen te verwezenlijken. De PvdA-fractie heeft ten 
aanzien van de ATV-EPTV-plannen steeds een afwachtende houding aangenomen, met name 
omdat volstrekt ondui~elijk bleef welke voorwaarden werden verbonden aan de totstandko
ming van een dergelijke commerciële omroep. 
Voor de PvdA-fractie bleef de cultuurpolitieke doelstelling van het mediabeleid de primaire 
invalshoek. In de praktijk betekende dit aandacht voor instandhouding en versterking van het 
publieke bestel met daarnaast specifieke aandacht voor doelgroepenbeleid binnen het bestel. 
Zo werd bij de begroting 1989 samen met het CDA een amendement ingediend waardoor de 
financiële middelen van het publieke bestel werden verruimd en werd de subsidiëring van de 
zg. migrantenomroepen in de grote steden enkele jaren gecontinueerd. 
Niettemin waren internationale ontwikkelingen - vooral de totstandkoming van de Europese 
media-richtlijn - voor de PvdA-fractie aanleiding voor een koerswijziging met betrekking tot 
de toelating van binnenlandse commerciële omroep, zoals tot uitdrukking gebracht in het 
verkiezingsprogramma en Regeerakkoord van het kabinet-Lubbers/Kok. De Europese richt
lijn maakte onverkort duidelijk dat buitenlandse zenders zich, mits ze zich aan de voorschrif
ten van de richtlijn hielden, op Nederland konden richten. Kort daarna deed RTL-Veronique 
daadwerkelijk zijn intrede. De PvdA-fractie heeft evenwel ten aanzien van de toelating van 
binnenlandse commerciële omroep steeds gesteld dat daarbij sprake diende te zijn van voor
waarden ter bescherming en versterking van het publieke bestel. In dat kader is de PvdA
fractie akkoord gegaan met een voorstel voor uitbreiding van de STER-zendtijd, waardoor 
ook de inkomsten van de publieke omroep toenemen. 
Een voorstel van de PvdA-fractie om ook reclame op zondag mogelijk te maken en daarmee 
de reclame op de overige dagen te verminderen, althans beter te spreiden, kreeg onvoldoende 
steun in de Kamer. 
Onder verantwoordelijkheid van minister d' Ancona is inmiddels een wetsvoorstel voor de 
toelating van commerciële omroep ingediend. De behandeling van dit wetsvoorstel moet nog 
aanvangen. 

Oorlogsgetroffenen 
Verbetering en vereenvoudiging van de uitvoering van de verschillende wetten voor oorlogs
getroffenen heeft de afgelopen jaren voor de PvdA-fractie voorop gestaan. Zo werd een ini-
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tiatiefwetsvoorstel van oud-PvdA-Tweede-Kamerlid Joop Worreil ingediend en aangeno
men. Door middel van deze wet werd de procedure voor aanvragers van een uitkering voor 
burgeroorlogsslachtoffers verbeterd. Daarnaast werd door minister d' Ancona een aantal 
wetsvoorstellen op dit terrein ingediend. Een belangrijk wetsvoorstel, dat inmiddels door 
beide Kamers is aangenomen, betreft de totstandkoming van een nieuwe uitvoeringsorgani
satie voor de wetten voor oorlogsgetroffenen. Daarmee wordt beoogd de behandeling in eer
ste instantie van de aanvragen van de vervolgden sneller te doen verlopen. Daarnaast is bij 
de Tweede Kamer een aantal wetsvoorstellen in behandeling waarmee de uitvoering wordt 
verbeterd alsmede een wetsvoorstel voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het 
laatste wetsvoorstel, ingediend door het vorige kabinet, had als uitgangspunt dat de effecten 
van de gelijke behandeling zoveel mogelijk dienden te worden geminimaliseerd. Vooral de 
PvdA-fractie heeft steeds aangedrongen op een echte gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. Minister d' Ancona heeft het wetsvoorstel inmiddels zo gewijzigd, dat dit nu inder
daad het geval is. 

3.2 Onderwijs 

De onderwijsbegrotingen 1989 en 1990 
In de laatste onderwijsbegroting van het kabinet-Lubbers/De Korte ( 1989), werden aanzien
lijk minder vergaande bezuinigingen op onderwijs voorgesteld dan in eerdere onderwijsbe
grotingen van dat kabinet. De belangrijkste bezuinigingsmaatregel in de begroting 1989 
behelsde het voorstel om I 00 miljoen te besparen op de leerkrachtenformatie voor kleine 
scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De fractie bestreed de slecht beargumenteerde 
voorstellen en diende amendementen in om deze bezuinigingen ongedaan te maken. Vooral 
door het grote maatschappelijke verzet in het najaar van 1988 kwam het niet tot uitvoering 
van de kabinetsvoorstellen met betrekking tot de kleine scholen. De plannen werden voorlo
pig uitgesteld. 
De begroting voor het jaar 1990 kon, na de totstandkoming van het nieuwe kabinet, in 
belangrijke mate worden bijgesteld. De verlaging van de materiële instandhoudingsnormen 
in het basisonderwijs (Londo) werd met 10 miljoen beperkt en de opnieuw voorgestelde uite 
gavenbeperking voor kleine scholen werd ongedaan gemaakt (20 miljoen). 
Een belangrijk winstpunt in de bijgestelde begroting 1990 was het in aanzienlijke mate onge
daan maken van de zogenaamde 4-jarigen-maatregel; als gevolg van een extra investering 
van 112 miljoen (op jaarbasis) kwamen er in het basisonderwijs 2600 arbeidsplaatsen bij. 
Voor het eerst sinds jaren kregen de basisscholen weer enige extra formatieruimte. 
De fractie vroeg in de onderhavige verslagperiode nadrukkelijk aandacht voor het gegeven 
dat bij de behandeling van jaarlijkse onderwijsbegrotingen wel veel aandacht werd besteed 
aan de bezuinigingsvoorstellen, maar dat die aandacht verminderde als het vervolgens ging 
om de in de loop van het begrotingsjaar optredende overschrijdingen (bijna I ,5 miljard in 
1989 en waarschijnlijk bijna een half miljard in 1990). Bij de begrotingsbehandeling 1990 
kon de fractie tot haar voldoening constateren dat de nieuwe minister deze problematiek met 
voortvarendheid heeft aangepakt. Met name de verbetering van de ramingen over de te ver
wachten onderwijsdeelname stemt de fractie hoopvol. 

159 



Studiefinanciering 
Nadat in het voorjaar van 1988 duidelijk was geworden dat als gevolg van een aanzienlijk 
groter gebruik van de studiefinanciering, het jaarlijks budget met 500 miljoen overschreden 
zou worden, deed de regering een aantal voorstellen om het extra beslag op de overheids
middelen terug te dringen. De voorstellen behelsden: 
!.De invoering van de OV-kaart onder gelijktijdige verlaging van de basisbeurs en 

afschaffing van de reiskostenvergoeding. 
2.De afschaffing van de uitwonenden-toelage voor studerenden in het Voortgezet en Middel

baar BeroepsOnderwijs. 
3. De verlaging van de leeftijdsgrens tot welke recht bestaat op studiefinanciering van 30 tot 

27 jaar. 
4. De privatisering van het leningendeel van de studiefinanciering en de beperking van het 

recht opeen aanvullende beurs tot maximaal 4 jaar. 
De fractie stelde zich (evenals bij de totstandkoming van de Wet op de Studiefinanciering) 
op het standpunt dat de studiefinanciering niet meer zou mogen kosten dan de vrijkomende 
middelen als gevolg van de afschaffing van de kinderbijslag en de regeling rijksstudietoela
gen. Tegen de wijze waarop de regering de overschrijding van een half miljard wilde com
penseren maakte zij echter bezwaar. Met name gold dat de voorstellen om de uitwonenden
toelage af te schaffen v·oor studerenden buiten het Hoger Onderwijs, de privatisering (onder
brenging bij particuliere banken) van het leningcndeel, en de beperking van het recht op een 
aanvullende studiebeurs tot een periode van maximaal vier jaar. Als alternatief voor invoe
ring van de OV-jaarkaart werd voorgesteld studerenden op vrijwillige basis een kortingskaart 
aan te bieden met tegelijkertijd een beperkte verlaging van de basisbeurs. Tevens werd 
gepleit voor een ruimere bijverdienmogelijkheid. 
Als gevolg van de kabinetscrisis slaagde de regering-Lubbers/De Korte er niet in om de 
voorstellen tot wijziging van de Wet op de Studiefinanciering kracht van wet te verlenen. 

Het nieuwe kabinet kwam in juni van dit jaar met voorstellen om de almaar toenemende 
overschrijdingen op het budget voor de studiefinanciering (inmiddels méér dan I miljard) te 
compenseren. In de "Heroriënteringsnota studiefinanciering" werd voorgesteld om 
- over te gaan tot invoering van de OV-jaarkaart; 
- het leningengedeelte binnen de overheid zelf te verzelfstandigen; 
- de collegegelden de komende vijf jaar te verhogen (onder gelijktijdige compensatie voor 

de lagere inkomensgroepen); 
- de studiefinanciering te beperken tot de cursusduur plus één jaar, met daarna nog een jaar 

recht op leningen; 
- het recht op studiefinanciering te beperken tot het 27ste levensjaar, met daarna nog een 

jaar recht op leningen. 
Bij de bespreking van deze voorstellen in de Kamer reageerde de fractie in hoofdlijnen posi
tief. Het feit dat het budget per student gehandhaafd blijft, achtte zij van groot belang in ver
band met de toegankelijkheid van ons onderwijs. Ten aanzien van de schuldlimiterings-rege
ling, en de beperkte mogelijkheid tot lenen in het kader van de studiefinanciering na de cur
susduur plus één jaar, en na het 26ste levensjaar, werd een voorbehoud gemaakt. Met betrek
king tot deze voorstellen werd gepleit voor een ruimere regeling. 
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Basisvorming 
In het najaar van 1988 bleek steeds duidelijker dat er tussen de regeringspartijen CDA en 
VVD onoverkomelijke problemen ontstaan waren over de vormgeving van een vernieuwd 
voortgezet onderwijs. 
Het kwam vanwege deze onenigheid niet meer tot verdere behandeling van het door het 
kabinet voorgestelde wetsontwerp Basisvorming in het Voortgezet Onderwijs. 

Met als uitgangspunt het belang van een nieuw stelsel van Voortgezet Onderwijs gericht op 
gelijke kansen, kwam de fractie met een alternatief voorstel: "Perspectief op basisvorming". 
Het voorstel om aan alle scholen voor voortgezet onderwijs brede basisvorming op twee 
niveau's mogelijk te maken, brede scholengemeenschappen te stimuleren, vakken meer te 
integreren, en meer praktijkgericht onderwijs mogelijk te maken, kreeg in de pers brede bij
val. 
In het Regeerakkoord tussen PvdA en CDA werden belangrijke elementen van het PvdA
alternatief overgenomen. In het regeringsvoorstel komen voor alle scholen voor voortgezet 
onderwijs minimale eisen voor basisvorming; er komt een breed aanbod van vakken waaron
der techniek; de vorming van brede scholengemeenschappen wordt gestimuleerd, en het aan
tal wekelijkse lesuren wordt uitgebreid van 30 naar 32. De fractie verwacht dat op korte ter
mijn tot behandeling van het nog in te dienen wetsontwerp kan worden overgaan. 

De groei van het speciaal onderwijs 
De wijze waarop de vorige regering de forse groei van het speciaal onderwijs (onderwijs aan 
kinderen met een handicap) trachtte in te dammen, riep veel verzet op. Over de noodzaak om 
maatregelen te nemen bestond zowel in de politiek als in het onderwijs brede overeenstem
ming; de door de regering ingevoerde stop op de leerkrachten-formatie werd echter allerwe
gen als weinig effectief van de hand gewezen. De formatiestop leidde immers tot overvolle 
klassen met kinderen die juist extra aandacht nodig hebben. 
Met name vanuit onze fractie werd bij herhaling aangedrongen op een adequate opvang van 
"moeilijke leerlingen" in het reguliere onderwijs. Bij het grote kamerdebat in maart 1989 
over de groei van het speciaal onderwijs werd door de fractie voorgesteld om: 
I. regionale commissies in te stellen met de bevoegdheid te bepalen welke kinderen naar het 

speciaal onderwijs kunnen; 
2. De samenwerking tussen het regulier en speciaal onderwijs fors te intensiveren. Door de 

nieuwe regering wordt thans, onder meer op basis van onze gedachten, verder gewerkt aan 
voorstellen voor "zorg op maat" ten behoeve van de opvang van "moeilijke leerlingen" in 
het reguliere onderwijs. 

De formatiestop van de vorige regering werd in een procedure voor de Raad van State nietig 
verklaard: de toenmalige staatssecretaris mevrouw Ginjaar-Maas werd daardoor genoodzaakt 
de gewraakte regeling af te schaffen. 

De schaalvergroting en vernieuwing van het Middelbaar Beroeps Onderwijs 
De nog door het kabinet-Lubbers/De Korte ingezette operatie om het Middelbaar Beroeps 
Onderwijs te vernieuwen en te komen tot grote scholen voor beroepsonderwijs, werd van het 
begin af aan ondersteund door de fractie. Ook onze fractie was van mening dat een dergelijk 
geherstructureerd Middel Beroeps Onderwijs met zowel korte als lange opleidingen, beter 
kan voldoen aan de noodzaak om hoogwaardig gekwalificeerde arbeidskrachten op te leiden. 
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Van het begin af aan bestonden er bij de fractie echter ernstige twijfels over de met de ver
nieuwingsoperatie in het Middel Beroeps Onderwijs beoogde bezuinigingsopbrengst van 150 
miljoen. Een bezuinigingsopbrengst werd niet uitgesloten geacht, maar zou geen voorop 
gezette doelstelling mogen zijn. 
In de periode na de kabinetscrisis stond de fractie voor de vraag of zij ofwel: 
- aan de ook door haar noodzakelijk geachte wetgeving ter realisering van een vernieuwd 

Middelbaar Beroeps Onderwijs zou moeten meewerken met als consequentie de realise
ring van een bezuiniging van 150 miljoen, dan wel 

- het wetsvoorstel controversieel moest verklaren met als gevolg een uitstel van de vernieu
wingsoperatie en onzekerheid over de vraag of onder de nieuwe regering niet alsnog een 
even forse bezuiniging doorgevoerd zou worden. 

De fractie koos voor de optie van het controversieel verklaren van het wetsvoorstel. De 
keuze heeft tot gevolg gehad dat onder de nieuwe regering de gehele operatie een jaar moest 
worden uitgesteld. De bezuinigingstaakstelling van de vorige regering kon slechts in beperk
te mate worden teruggebracht; door de nieuwe regering werd 10 miljoen extra ter beschik
king gesteld voor de sectorvorming en vernieuwing van het Middelbaar Beroeps Onderwijs. 

3.3 Volksgezondheid 

De discussies rond de stelselherziening volksgezondheid en maatschappelijke dienstverle
ning en de daarbij behorende wetsontwerpen hebben voor een belangrijk deel de activiteiten 
van de fractie op het terrein van de volksgezondheid bepaald. 
Met als leidraad de eigen fractienotitie "Naar eénAlgemene Wet Ziektekosten" is de discus
sie in de fractie verder gevoerd met als voorlopig tussenstation een notitie waarin de voor
stellen van Hans Simons van commentaar werden voorzien. 
De fractie vindt de wijzigingen die ten opzichte van de voorstellen in "Verandering Verze
kerd" (Commissie-Dekker) zijn aangebracht, een verbetering. Met name het brede basispak
ket en een relatief beperkte nominale premie. 
De fractieprojectgroep stelselherziening Volksgezondheid heeft een uitvoerige notitie gepro
duceerd ten behoeve van de standpuntvoorbereiding van de fractie. Deze notitie is door de 
fractie geaccepteerd als het uitgangspunt voor de fractie met betrekking tot de stelselherzie
ning. 
De fractie maakt zich vooral zorgen over de in de plannen afnemende invloed van de over
heid. Zowel de centrale als de decentrale overheid. Daarnaast zal een forse inspanning moe
ten worden geleverd om de positie van de consument te versterken in het nieuwe stelsel. 

Omdat kwaliteit niet alleen méér van hetzelfde is, wordt er in relatie met de stelselherziening 
gezocht naar wegen om enerzijds (onder meer via de Wet BIG) de kwaliteit van de dienstver
leners en de dienstverlening continue op een hoog peil te houden, en anderzijds voortdurende 
vernieuwing in te bouwen in de gezondheidszorg en verstarring te vermijden. In de fractie
discussie over de stelselherziening wordt daar hard aan gewerkt. 

De afgelopen periode kenmerkt zich vooral door de acties die in de gezondheidszorg zijn 
gevoerd door verpleegkundigen en verzorgenden. Arbeidsmarktknelpunten worden in de 
jaren negentig het probleem voor WVC-sectoren. 
Volle steun is verleend aan de aanpak van staatssecretaris Simons die door het afsluiten van 
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overeenkomsten met werkgevers en werknemers is gekomen tot het "beleidskader zorgsec
tor", een beleidskader dat door de gemeenschappelijke aanpak hoopgevend kan worden 
genoemd. Werkgevers, werknemers en de overheid verklaren zich gezamenlijk verantwoor
delijk voor het oplossen van de knelpunten. 
Ten behoeve van de werkdrukvcrlaging, kinderopvang, scholing en herintredersbeleid is t/m 
1992 700 mln. gulden uitgetrokken. 
Ook de achterstand ten aanzien van de salarissen wordt relatief ingelopen. Daarbij hebben 
wij de ideale premieverhoging (als eerste) geaccepteerd. 

In de gehandicaptenzorg valt vooral de wachtlijst-problematiek sterk op. 
Het Regeerakkoord heeft een enorme impuls gegeven om met name in de verstandelijke 
gehandicaptenzorg deze problematiek op te lossen. In de komende jaren zal er sprake zijn 
van een zodanige capaciteitsverruiming, dat de wachtlijsten kunnen worden opgelost. Dat dit 
nog even duurt, komt door de planprocedures, en de bouwperiode, bouwplafond etc. Om te 
voorkomen dat we in de gehandicaptenzorg gaan lijden aan het probleem van de wet van de 
remmende voorsprong, heeft de fractie het initiatief genomen om de Kamer een uitspraak te 
vragen over zorginnovatie. Een motie hierover is kamerbreed meegetekend en aangenomen. 
Deze motie wil bereiken dat aantrekkelijke ontwikkelingen die wij zien in het buitenland, 
zoals de zogenaamde integratietegemoetkoming in België en de community care in Engeland 
worden bekeken op de toepasbaarheid in de Nederlandse situatie. 

4. AANGELEGENHEDEN VAN RUIMTELIJK BELEID 

4.1 Volkshuisvesting 

De volkshuisvesting is de afgelopen twee jaar vooral in het nieuws geweest in verband met 
het verschijnen van de regeringsnota "Volkshuisvesting in de jaren negentig; van bouwen 
naar wonen". De voorstellen uit deze nota behelzen een herziening van veel van de uitgangs
punten van de vorige de gehele volkshuisvesting betreffende nota, en wel de sterk door de 
PvdA bepaalde Nota Huur- en Subsidiebeleid uit 1974. Centraal in de nieuwe nota, de 
"Nota-Heerma", staat een grotere marktgerichtheid van de volkshuisvesting, waarbij de 
overheid zich enerzijds terugtrekt en anderzijds haar bevoegdheden sterk decentraliseert. De 
voorstellen ten aanzien van met name de liberalisatie van het huurprijsbeleid, het tegengaan 
van 'scheefheid" in de verhouding huur/inkomen en veranderingen in het subsidiestelsel 
hebben veel, vaak zeer felle, reacties losgemaakt. 
De PvdA-fractie heeft in dezelfde periode als het verschijnen van de Nota-Heerma een eigen 
fractienota opgesteld, getiteld "Uitgangspunten volkshuisvestingsbeleid 2000". Deze Nota is 
tot stand gekomen in samenspraak met verschillende belangenorganisaties en "eigen" wet
houders en gedeputeerden. 
Ook de door de PvdA-werkgroep volkshuisvesting opgestelde discussienota "Volkshuisves
ting in de jaren negentig: om solidariteit en emancipatie" is erin verwerkt. 
De fractienota stelt een aantal zaken centraal, die ook bij het verkiezingsprogramma na de 
val van Lubbers-U en bij de formatiebespreking uitgangspunt waren. Kort gezegd: het waar
borgen van de eindverantwoordelijkheid van de overheid ten aanzien van het bouwprogram
ma en het woonlastenbeleid, met name voor wat betreft minder draagkrachtigen; het meene
men van kwaliteit als factor bij het huur- en subsidiebeleid; het bundelen van subsidiestro-
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men op lokaal niveau ter versterking van de decentralisatie richting gemeenten; het tegen
gaan van "onevenredig profijt" van subsidies door middel van een vorm van woonlasten
heffing en het evenrediger verdelen van woonlasten over kopers en huurders; het garanderen 
van de voortgang van de stadsvernieuwing. 
In het Regeerakkoord is een aantal van bovengenoemde uitgangspunten terug te vinden. De 
plannen voor verhoging van het aantal te bouwen sociale huur- en koopwoningen en de ver
hoging van het budget voor individuele huursubsidie ten einde de huurstijging voor de 
laagstbetaalden te beperken, geven de PvdA-invloed zeer concreet weer. 
De Nota-Heerma is uiteindelijk in juni 1990 in de Kamer behandeld. Veel van de scherpe 
kantjes, zoals de verplichting te verhuizen bij een scheve verhouding tussen huur en inko
men, waren er toen al af. In feite is het PvdA-idee te komen tot een vorm van huurheffing 
("compensatie") door de staatssecretaris overgenomen. Bij de behandeling stelde de PvdA
fractie onder meer de volgende zaken aan de orde: het belang van voldoende middelen voor 
individuele huursubsidie; het gevaar voor toename van segregatie bij een te rigide scheef
heidsbestrijding; het probleem dat verhoging van huren niet noodzakelijkerwijs tot minder 
uitgaven aan objectsubsidie hoeft te leiden, maar enkel verhuurders meer inkomsten ver
schaft; het toegankelijk maken van koopwoningen voor lagere inkomensgroepen (bij voor
beeld door een systeem van Bouwsparen); de negatieve gevolgen van huurverhogingen ook 
na groot onderhoud voor de stadsvernieuwing en de relatie tussen stadsvernieuwing en socia
le vernieuwing. Samen met het CDA zijn twee moties ingediend, betreffende het nader uit
werken van de verzelfstandiging van met name sociale verhuurders en de speciale huisves
tingsproblematiek van ouderen. 

Uiteraard hebben de afgelopen twee jaar ook andere onderwerpen dan de perikelen rondom 
de Nota-Heerma de aandacht van de fractie gehad. Het belangrijkste wetsvoorstel, dat na 
jaren voorbereiding in mei 1990 in de Kamer behandeld is, betreft de herziening van de 
Woningwet. De herziening had deregulering en decentralisatie van de bestaande wetgeving 
tot doel. Vrij centraal staat de invoering van een landelijk bouwbesluit, ter vervanging van de 
per gemeente nogal verschillende bouwverordeningen. 
De PvdA heeft, veelal samen met de CDA-fractie, een aantal amendementen ingediend. Zo 
werd het risico dat bouwvergunningen verleend kunnen worden zonder dat de gemeente de 
bouwplannen voldoende heeft kunnen toetsen, door amendementen sterk ingeperkt. Een 
andere belangrijke wijziging van het wetsvoorstel betreft de toevoeging van de mogelijkheid 
voor gemeenten om toch nadere eisen te kunnen stellen aan de bouw, naast enkel de eisen uit 
het landelijk bouwbesluit. Dit zal met name de lokale aanscherping van milieu-eisen en de 
mogelijkheid van experimenten met bouw van hogere kwaliteit moeten dienen. 

4.2 Ruimtelijke ordening 

Op 16 december !988 verscheen deel D (de regeringsbeslissing) van de Vierde nota ruimte
lijke ordening. Op het in maart van dat jaar door de regering ten behoeve van inspraak en 
overleg uitgebrachte beleidsvoornemen (deel A) van deze nota had de fractie heel wat kritiek 
gehad. De hoofdlijn van de kritiek was dat het stuk te weinig richtinggevend was; teveel 
werd overgelaten aan de marktontwikkelingen. Deel D nam deze kritiek niet weg. In onze 
reactie stelden wij dat een krachtiger investeringsbeleid nodig was, dat meer aandacht aan 
milieu en aan de relatie tussen landbouw en natuur en landschap moest worden besteed en 
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dat een beleidsinspanning nodig was om de leefbaarheid van stad en platteland te verbeteren. 
Vóór de Tweede Kamer de Vierde nota had behandeld, viel het kabinet-Lubbers/De Korte. 
De nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening, Alders, trok de nota niet in, maar kondigde 
door middel van de zogenaamde "Stellingnamebrief' een "Vierde nota extra" aan. De in de 
herfst 1990 te verschijnen Vierde nota extra zal nader ingaan op mobiliteit en verstedelijking, 
milieu-beleid en landelijk gebied en leefbaarheid van stad en platteland. Wij hebben ons 
enthousiast betoond over de inhoud van de Stellingnamebrief Niet alleen sluit de keuze van 
onderwerpen nauw aan op onze eerdere kritiek, ook de wijze waarop deze onderwerpen wor
den omschreven geeft weer dat het al te vrijblijvende van Nijpels' opstelling is verlaten. In 
onze bijdrage aan het debat over de Vierde nota (in april/mei 1990) hebben wij vooral aan
sluiting gezocht bij de Stellingnamebrief. Wij hebben gewezen op de noodzaak van een 
krachtig rijks-ruimtelijk beleid ten behoeve van de beperking van de noodzaak tot mobiliteit 
en van de milieuverontreiniging. Wij kunnen ons vinden in de versterking van de economi
sche mogelijkheden van ons land, die in de Vierde nota wordt nagestreefd. Ons centrale uit
gangspunt daarbij is echter een koppeling van economische en sociale en bestuurlijke ver
nieuwing. 
Dat is een trendbreuk met het beleid van het vorige kabinet. 

Uiteraard heeft de Kamer uitgebreid gesproken over de zgn. stedelijke knooppunten, een 
beperkt aantal grote steden die bij de inzet van middelen voor grootschalige publieke voor
zieningen de voorkeur krijgen. De PvdA-fractie heeft de keuze voor selectiviteit en concen
tratie in een beperkt aantal steden onderschreven. Daarbij hebben wij twee voorwaarden 
gesteld: het knooppuntenidee moet geditlerentieerd, voor de afzonderlijke steden verschil
lend, worden ingezet (Amsterdam is immers niet te vergelijken met Heerlen) en de ontwik
kelingen in andere steden mogen niet worden tegengewerkt. 
In deel A van de Vierde nota waren negen knooppunten ( 12 steden) aangewezen; in deel D 
waren er twee bijgekomen: Zwolle en Breda. Deze keuze heeft veel discussie opgeroepen. 
Wij vonden dat het knooppuntenidee enerzijds niet moest worden uitgehold door er teveel 
aan te wijzen en dat anderzijds een evenwichtige, regionale spreiding noodzakelijk is. 
Samen met het CDA en VVD hebben wij daarom een motie ingediend, waarin de regering 
werd uitgenodigd de knooppunten samen met de betrokken overheden een gedifferentieerde 
uitwerking te geven en daarbij Leeuwarden en Tilburg (die dus nieuw zijn toegevoegd) even
als Zwolle en Breda de beleidscategorie van stedelijk knooppunt met regionale betekenis toe 
te kennen. 

4.3 Milieubeheer 

De afgelopen periode heeft zich - ook voor de fractiecommissie milieubeheer - gekenmerkt 
door de verandering van oppositiepartij naar coalitiepartner. Deze overgang vormt een uitda
ging en biedt ons meer gelegenheid, eigen ideeën en opvattingen in de weerbarstige praktijk 
te realiseren. 
Daar kwam dan nog bij, dat op het departement van VROM een PvdA-minister kwam, het
geen de contacten en het overleg over het beleid aanzienlijk vergemakkelijkte. De eerste 
resultaten hiervan zijn inmiddels ook al zichtbaar. Naast het NMP+ dat al een aanzienlijke 
verscherping van het eerder ingediende NMP betekende, denken we daarbij aan: 
- uitstel van de bouw van tunnels in het westen van het land 
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- daadwerkelijk handhaven van emissie-eisen die gesteld zijn aan vuilverbrandingsinstalla-
ties 

- verhoogde inzet in uitvoer van beleid met name naar lagere overheden 
- aanpassing van het wetsvoorstel betreffende de dwangsom bij milieuwetgeving 
- aanpassing van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. 
Voordat de vorige regering het NMP presenteerde heeft de fractiecommissie de PvdA-Nota 
''Honderd over Groen" gepresenteerd. 
Dit milieuplan is voor de PvdA de inzet voor milieu in de verkiezingscampagne en het rege
ringsbeleid geweest. Door deze inzet is ook Honderd over Groen grotendeels in het Regeer
akkoord terecht gekomen. 
De belangrijkste passages uit het Regeerakkoord zijn: 
I. "Het milieubeleid wordt gericht op de ecologische doelstellingen uit het rapport Zorgen 

voor Morgen, zoals dit ten grondslag heeft gelegen aan het Nationaal Milieubeleidsplan en 
de andere groene nota's, alsmede aan Honderd over Groen." 

2. "In aanvulling hierop komt in het kader van deze voorstellen nu fl. 450 miljoen begro
tingsgeld extra beschikbaar." 

3. "Het Kabinet zal in het voorjaar van 1990 de aanvullingen op, respectievelijk verbetering 
van het NMP, met name waar het C02-reductiebeleid via de energiebesparing verkeer en 
vervoer en afvalstoffen in het geding is, bekend maken; inclusief de uitwerking van het 
financiële kader en wetgeving." 

Met dit Regeerakkoord is ook duidelijk geworden dat het NMP de minimum-inzet was en 
dat in de komende regeerperiode daadwerkelijk een trendbreuk tot stand zal moeten komen 
op het gebied van milieubeleid. 

De versterkte inzet in milieu heeft zich nu al geuit in het NMP+, met een intensivering van 
circa 450 miljoen direct, en totale milieu-uitgaven in 1994 van 16-18 miljard. De intensive
ring omvat onder meer energiebesparing, verzuringsbestrijding, afvalbeleid, produktenbe
leid, en een internationale aanpak. 

De fractiecommissie milieubeheer concentreert zich op twee soorten van beleidsbeïnvloe
ding: 
- in de richting van de minister, om er toe bij te dragen dat de PvdA inzet duidelijk wordt. 
- Milieubeleid moet uit de papieren fase worden getrokken en uitgevoerd worden. Aan uit-

voeringsstrategieën ontbrak het voor een groot deel. Uitvoering van milieubeleid komt 
grotendeels terecht bij lagere overheden. Dankzij de inzet van de PvdA zal nu ook meer 
geld/menskracht worden gesluisd naar de provincies en gemeenten voor uitvoering en 
handhaving van milieutaken en milieuwetgeving. 

- binnen de fractie. Vooral ook de afstemming van milieubeleid naar de werkvelden van de 
fractiecommissies van EZ, LNV, VenWen RO is daarbij van belang. Als voorbeelden van 
dit goed verlopen overleg mogen worden genoemd de inzet bij debatten over verzuring en 
vermesting, het bestrijdingsmiddelengebruik e.d. 

Ook de komende periode zal deze interne doorvertaling van belang zijn bij het Structuur
schema Verkeer en Vervoer, Energiebesparingsnota, Tweede fase Mestbeleid, Meerjarenplan 
Gewasbescherming en Derde Nota Waterhuishouding. 
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4.4 Verkeer en waterstaat 

Op 3 november 1988 verscheen deel A (beleidsvoornemen) van het Structuurschema Ver
keer en Vervoer (SVV). Dit door de toenmalige ministers Smit-Kroes en Nijpels onderteken
de stuk heeft een duidelijk stempel gedrukt op de werkzaamheden in de afgelopen periode. 
Het SVV doorloopt de zgn. planologische kernbeslissingsprocedure; na inspraak, overleg en 
advisering is de (inmiddels nieuwe) regering met de regeringsbeslissing (deel D) gekomen. 
Dit deel D zal binnenkort in de Kamer worden behandeld. 
Onze eerste reactie op deel A van het SVV was niet onwelwillend. In vergelijking met de 
ernstig tekort schietende politiek van de jaren daarvoor werd nu een meer afgewogen en stu
rend beleid gepresenteerd. De concrete taakstellingen die het structuurschema bevatte spra
ken de fractie aan. Wat het milieu betreft vonden wij het beleidsvoornemen echter blijk 
geven van een tekort aan ambitie. De regering was te optimistisch over de schone en zuinige 
auto. Hoewel er meer geld beschikbaar werd gesteld voor de infrastructuur van het openbaar 
vervoer dan de jaren daarvoor het geval was geweest, bleef de verdeling van de middelen 
onevenwichtig. 
Nog vóór de komst van deel D van het SVV viel het kabinet. In het Regeerakkoord tussen 
CDA en PvdA zijn enige afspraken gemaakt die een duidelijke wijziging van het beleid 
inluidden. Vastgelegd werd dat in deel D van het SVV een hogere prioriteit zou worden toe
gekend aan de verbetering van het openbaar vervoer en aan voorzieningen voor het lang
zaam verkeer. Hiervoor zou extra geld worden ingezet en zonodig zouden nog middelen 
worden onttrokken aan het budget dat beschikbaar is voor rijkswegen. Afgesproken werd dat 
het grote uitbreidingsplan van de Nederlandse Spoorwegen Rail 21 versneld zal worden uit
gevoerd. Voorts werd besloten dat de prijsverhouding tussen het gebruik van het openbaar 
vervoer en van de particuliere auto, althans zoveel mogelijk, ten voordele van het openbaar 
vervoer zal worden verbeterd. De afgelopen jaren heeft een omgekeerd proces plaatsgevon
den; autorijden is relatief steeds goedkoper geworden. Van groot belang is het beginselbe
sluit een infrastructuurfonds te realiseren waarin het rijkswegenfonds en de begrotingsartike
len die betrekking hebben op infrastructuur voor openbaar vervoer en langzaam verkeer zul
len opgaan. Hierdoor is een integrale afweging van benodigde investeringen mogelijk. 
De voorgenomen beleidswijzigingen laten zich ten dele verklaren uit de in 1989 volop op 
gang gekomen discussie over het milieu. Ze tonen echter bovenal een duidelijke PvdA
inbreng. 

Toen deel D van het SVV op 26 juni 1990 verscheen kon de fractie vaststellen dat het stuk 
wezenlijk afwijkt van deel A. Werden indertijd individuele vrijheid, bereikbaarheid en leef
baarheid als min of meer nevengeschikte beleidsuitgangspunten beschouwd, thans is geko
zen voor een beleid gericht op duurzame ontwikkeling, waarbij grenzen worden gesteld aan 
de externe effecten die verkeer en vervoer oproepen. Het hoeft geen betoog dat de fractie 
deze wijziging positief waardeert. 
De verandering in prioriteiten wordt onder andere zichtbaar door de aanzienlijk hogere 
bedragen die beschikbaar zullen komen voor investeringen in openbaar vervoer en door ver
laging van het bedrag dat beschikbaar is voor de uitbreiding van het hoofdwegennet Deze 
verschuiving van de geldstromen leidt er onder andere toe dat het spoorwegnet in versneld 
tempo zal worden verbeterd en dat er minder nieuwe rijkswegen zullen worden aangelegd. 
Deze wijziging achten wij van wezenlijk belang. Ook zijn wij verheugd over de grote aan-
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dacht die verkeersveiligheid en het vervoer van goederen per trein en binnenschip krijgen. 
Onze op hoofdlijnen positieve reactie laat onverlet dat de fractie zich afvraagt of de instru
menten die het SVV deel D aanreikt voldoende zullen zijn om de doelstellingen van het 
beleid op korte en langere termijn te realiseren. Een verschuiving van het gebruik van de 
auto naar openbaar vervoer en fiets zal immers niet alleen plaatsvinden door verbetering van 
de voorzieningen voor deze laatste twee, maar vergt ook maatregelen gericht op het minder 
aantrekkelijk maken van dat autogebruik. De werking van de instrumenten die daarvoor 
genoemd worden is vooralsnog onzeker. Of, al dan niet elektronische, tol op toegangswegen 
tot de Randstad en een spitsvignet daartoe geëigende middelen zijn, hangt af van de uitwer
king. Voor het spitsvignet in het bijzonder geldt dat het niet mag leiden tot een louter verho
gen van de vaste kosten van de auto. Dan zou het immers in het geheel niet bijdragen aan 
minder autorijden. 
In deel A stond rekening rijden als belangrijkste instrument genoemd om de groei van het 
autogebruik te beperken. De fractie heeft het onderzoek naar dit systeem van het begin af aan 
ondersteund, maar vraagtekens gezet bij de technische en maatschappelijke haalbaarheid. 
Deze kritische opstelling bleek terecht: de regering heeft inmiddels besloten rekening rijden 
niet in te voeren. 

Vooruitlopend op de b~handeling van het SVV heeft de regering in overleg met de Kamer 
inmiddels enkele belangrijke besluiten genomen. Zo zal Rail 21 inderdaad versneld kunnen 
worden uitgevoerd. Voor de accijnsverhoging op benzine van 8 cent zijn intussen alternatie
ven aangedragen die opbrengst opleveren, nadat de investeringen voor' het OV zijn gewaar
borgd. 
Wij hebben er tevens voor gepleit ook de dieselaccijns te verhogen en op LPG accijns te hef
fen. De opbrengst hiervan kan worden gebruikt om automobilisten die weinig rijden (via de 
motorrijtuigen-belasting) enigszins te compenseren. 

De besluitvorming over de aanleg van vier nieuwe tunnels voor het autoverkeer in de Rand
stad heeft, in het kader van de discussies over het SVV, veruit de meeste aandacht getrokken. 
De PvdA-fractie heeft er steeds voor gepleit de definitieve beslissing hierover in samenhang 
met andere aspecten van verkeer, vervoer, milieu en ruimtelijke ordening te nemen. Tegen 
die achtergrond lijkt het een aanvaardbaar besluit om nu - op voorwaarde van een solide 
financiering - één tunnel (en wel onder het Noordzeekanaal) aan te leggen. Wat ons betreft 
kan het vooralsnog bij deze ene tunnel blijven. 
Bedacht moet overigens worden dat de vorige regering reeds besloten had tot aanleg van 
vijf, privaat te financieren, tunnels. Tegen de aanleg van de eerste hiervan, onder de Noord, 
hebben wij ons niet verzet, wel tegen de private financiering. Het nu genomen besluit over 
de overige vier tunnels is, ook wat de financiering betreft een compromis. 

De veiligheid in het verkeer blijft onze grote zorg houden. De in 1985/86 geformuleerde 
taakstelling (25% verkeersslachtoffers minder in 2000), herbevestigd door de nieuwe rege
ring, staat onder druk. De regering heeft een aantal maatregelen voorgesteld, die wellicht een 
wending ten goede kunnen brengen, maar zeker is dit absoluut niet. Deze maatregelen, zoals 
onder meer geld voor de aanleg/herinrichting van 30 kilometerzones, de aanpak van ver
keersongevallenconcentraties en de aanleg van veilige fietsvoorzieningen, worden door ons 
ondersteund. 
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In 1988 werd de maximum-snelheid op de meeste autosnelwegen verhoogd van I 00 naar 
120 km. Wij hebben ons hiertegen verzet om redenen van milieu en verkeersveiligheid. De 
toenmalige regering stelde dat door een betere handhaving de gemiddelde snelheid omlaag 
zou gaan. Wij hebben gelijk gekregen: ook de nieuwe snelheidslimieten blijken niet goed te 
worden gehandhaafd. De fractie is voorstander van een verlaging van de maximum-snelheid 
naar 100 km/uur, onder voorwaarde dat de naleving hiervan ook werkelijk kan worden afge
dwongen. Zo'n garantie heeft de regering niet kunnen geven. Om d1e reden hebben wij ons 
uitgesproken tegen een toename van het aantal 100-km-snelwegen. Zo'n verlaging van de 
toegestane maximum-snelheid is in onze ogen op dit moment zinloos, omdat hij niet vol
doende kan worden gecontroleerd. 

5. AANGELEGENHEDEN VAN BINNENLANDS BESTUUR 

5.1 Inleiding 

De groep Binnenlands Bestuur bestrijkt een beleidsgebied dat in een aantal opzichten als 
voorwaardenscheppend voor het functioneren van de Nederlandse staat kan worden 
omschreven. De grondwet, de wetgeving betreffende de lagere overheden en ook het kies
stelsel behoren tot de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. De rechtshandhaving 
en de coördinatie van wet- en regelgeving worden gerekend tot het beleidsterrein van Justi
tie. Ook voor het functioneren van de overheid is het beleidsgebied van Binnenlands Bestuur 
van groot belang. 

Natuurlijk geldt voor al deze onderwerpen dat er verbanden zijn met andere departementen 
en overheden. Justitie en Binnenlandse Zaken leveren als het ware het skelet dat door ande
ren moet worden ingevuld. 
Het voorgaande kabinet, dat regeerde gedurende de eerste tijd van de verslagperiode, heeft 
onvoldoende inhoud gegeven aan deze coördinerende en stimulerende rol. De decentralisatie 
is een voorbeeld van een voornemen waaraan vele mooie woorden gewijd werden, maar 
waar in de praktijk niet veel van terecht kwam. Ook de coördinerende rol van de minister 
van Justitie voor het algemene wetgevingsbeleid kwam niet uit de verf. Dit leidde er toe. dat 
wetgeving tot stand kwam die slecht handhaafbaar bleek te zijn. met alle consequenties van 
dien voor de geloofwaardigheid van de overheid en de belasting van het justitiële apparaat. 

Na de val van het kabinet brak een periode aan waarin het gewone kamerwerk voor een 
belangrijk deel kwam stil te liggen als gevolg van de demissionaire status van het kabinet. 
De vrijgekomen energie werd besteed aan het voorbereiden van verkiezingen en vervolgens 
aan de formatie. Het Regeerakkoord en de regeringsverklaring geven aanleiding te hopen op 
een krachtiger beleid op bovenstaande gebieden, zoals uit de onderstaande verslagen van de 
verschillende deelterreinen moge blijken. 

5.2 Binnenlandse zaken 

Onder minister Van Dijk (kabinet-Lubbers-U) is de ingeslagen weg vervolgd. Nog steeds 
werden decentralisatie, deregulering en sanering van specifieke uitkeringen met de mond 
beleden, maar uiteindelijk kwam er van deze beleidsintenties weinig terecht. Als er al werd 
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gedecentraliseerd, gedereguleerd of gesaneerd ging dat vaak gepaard met bezuinigingen, 
zodat de gemeenten er uiteindelijk op achteruit gingen. 
De voor het binnenlands bestuur belangrijke herzieningen van Gemeente- en Provinciewet 
konden nog niet worden afgerond. De Kieswet is wel herzien en een tweetal grootschalige 
gemeentelijke herindelingen is zowel door de Tweede als door de Eerste Kamer aangeno- · 
men. 
Verder is een aantal kleinere wetsvoorstellen en wetswijzigingen door de Kamers geaccor
deerd. 

Na het aantreden van het kabinet-Lubbers/Kok waait er een andere wind op het departement 
van Binnenlandse Zaken. De fractiecommissie Binnenlandse Zaken heeft regelmatig contact 
met de beide bewindsvrouwen. Dat draagt bij aan een vruchtbare samenwerking tussen onze 
fractie en de bewindsvrouwen. 

Begratingsbehandelingen 
Onder Binnenlandse Zaken resulteren de begrotingen van Algemene Zaken, Hoge Colleges 
van Staat, Huis der Koningin, Provincie- en Gemeentefonds en de Begroting voor Binnen
landse Zaken (met uitzondering van de onderdelen politie en overheidspersoneelsbeleid). 
Bij de behandeling van de begroting voor het jaar 1989 is door ons geconstateerd, dat lokale 
overheden het devies van de kabinetten-Lubbers: "minder en beter", slechts voor de helft 
hebben gevoeld. Het "minder" was voortdurend aan de orde, maar het "beter" niet. De bezui
nigingen door de Rijksoverheid op de gemeenten werden altijd voor de volle honderd pro
cent doorberekend, hetgeen voor de ministeries vaak niet het geval was. Het zogenaamde D
experiment is door ons ook aan de kaak gesteld, omdat veel voorstellen die de lagere overhe
den in dit kader hadden gedaan waren afgewezen, terwijl minister Van Dijk pretendeerde 
deregulering en decentralisatie hoog in het vaandel te voeren. 

Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 1990 is onze woordvoerder vooral ingegaan op 
de inspirerende teksten uit het Regeerakkoord, aangezien de regering op het moment van 
publikatie van de begroting demissionair was. Dientengevolge kwamen vooral de sociale en 
bestuurlijke vernieuwing en het herindelingsbeleid aan de orde, zodat het ook voor onze 
coalitiepartner nogmaals duidelijk zou zijn wat onze invalshoek ten aanzien van deze 
beleidspunten zou zijn. Verder werd er bij deze begrotingsbehandeling gediscussieerd over 
het regeringsstandpunt ten aanzien van de LOTA. 

Bestuursakkoorden 
Voor het zomerreces is er een bestuursakkoord afgesloten tussen de Rijksoverheid en de 
VNG. Dit akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterban van de VNG en de 
beide Kamers. Bij dit akkoord is onder andere de "incidentele loonstijging", waarvoor wij 
hadden gepleit, toegekend. 
Het akkoord tussen IPO en Rijksoverheid laat nog op zich wachten. 
Wij blijven overigens enigszins sceptisch ten aanzien van bestuursakkoorden, omdat we van 
mening zijn, dat Rijksoverheid en lokale overheden gelijkwaardig met elkaar zouden moeten 
kunnen communiceren. 

Gemeentelijke herindelingen 
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In de afgelopen twee jaar werden met onze instemming vijf grootschalige gemeentelijke her
indelingen voltooid. De herindelingen in Groningen en in de kop van Noord-Holland zijn 
reeds in werking getreden. De herindelingen in Waterland, Midden en Zuid-Holland en Mid
den-Limburg zullen met ingang van I januari 1991 een feit zijn. In de laatste drie gebieden 
vinden in november 1990 gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

Kieswet 
De Kieswet is herzien en in werking getreden. Door de herziening is onder meer het ronselen 
van stemmen minder eenvoudig geworden, omdat men, naast de eigen stem, nu nog slechts 
twee stemmen bij volmacht kan uitbrengen. 

Gemeente- en provinciewet 
In het najaar hopen we de behandeling van de beide wetten door de Tweede Kamer te vol
tooien. Door de wetswijzigingen zal onder meer het primaat van de gemeenteraad respectie
velijk Provinciale Staten worden versterkt, hetgeen het democratisch gehalte van het lokale 
bestuur ten goede komt. 

Bestuurlijke vernieuwing 
De discussie over de bestuurlijke vernieuwing wordt volop gevoerd. Men is het er over eens, 
dat er een oplossing moet worden gevonden voor de problemen van de grote(re) steden en 
hun randgemeenten. Deze discussie wordt onder meer mede gevoerd in het licht van Europa 
'92, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en de sociale vernieuwing. 
Naar aanleiding van het rapport "Montijn" en het rapport van de Raad voor het Binnenlands 
Bestuur (beide over bestuurlijke vernieuwing) komt de regering eind september met een 
standpunt over de bestuurlijke problematiek in en rond de grote(re) steden. In fractiecommis
sieverband is over dit alles natuurlijk reeds diepgaand gesproken. Het is duidelijk dat er een 
oplossing voor de bestuurlijke problematiek dient te komen en dat die oplossing niet voor 
alle "agglomeraties" hetzelfde zal kunnen zijn. Er wordt gedacht aan een raamwet op basis 
waarvan bestuurlijk maatwerk kan worden geleverd. 

5.3 Justitie 

Algemeen 
Het beleidsterrein van Justitie is rijk geschakeerd. Naast enkele onderdelen die sterk in de 
belangstelling staan, zoals het criminaliteitsvraagstuk en het vreemdelingen- en vluchtelin
genbeleid, vindt veel wetgevende arbeid plaats op gebieden die de algemene pers doorgaans 
niet halen. Ondanks het feit, dat gedurende een belangrijk deel van de verslagperiode het 
wetgevingsproces op een laag pitje heeft gestaan als gevolg van de demissionaire staat van 
het kabinet-Lubbers/De Korte, is ook in deze periode weer veel werk verricht op vaak min
der spectaculair, zij het daardoor niet minder belangrijk, terrein. 

Het zeer omvangrijke wetgevingsproject rond de invoering van een nieuw Burgerlijk Wet
boek boekte vooruitgang. Het lijkt nu wel zeker dat een nieuw algemeen deel van het vermo
gensrecht in 1992 zal worden ingevoerd. 
Belangrijk op het terrein van het privaatrecht is ook de totstandkoming van een nieuwe rege
ling van de civiele kantongerechtsprocedure. 
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Belangrijke wetsontwerpen op strafrechtelijk terrein die konden worden afgerond betreffen 
een geheel nieuwe afdoening van verkeersovertredingen en een wettelijke regeling van de 
dienstverlening, een belangrijke alternatieve straf. 
Veel wetsontwerpen op strafrechtelijk gebied zijn op het moment in verschillende fases van 
behandeling. Gewezen kan worden op een herziening van het jeugdstrafrecht, een verbete-· 
ring van de juridische positie van het slachtoffer in het strafproces en op enkele wijzigingen 
in het strafprocesrecht. 
Vermelding verdienen ook enkele wijzigingen in de bepalingen over zedenmisdrijven en een 
aanscherping van de strafbaarstelling van vormen van discriminatie in het Wetboek van 
Strafrecht. 
Ook op andere terreinen, bij voorbeeld betreffende het auteursrecht, het vennootschapsrecht, 
het militaire straf- en tuchtrecht, werd vooruitgang geboekt in het wetgevingsproces. 

Rechtshandhavingsbeleid 
Hoewel er positieve elementen waren in het beleid, zo nam het nijpende cellentekort af en 
kwam het lokale preventiebeleid ter bestrijding van de veel voorkomende criminaliteit lang
zaam maar zeker meer van de grond, moest het eindoordeel van de fractie over het door 
Korthals Altes gevoerde beleid kritisch zijn. Te vaak bleef het bij mooie ministeriële woor
den alleen. Het opsporings-, vervolgings- en gerechtelijk apparaat bleef onvoldoende uitge
rust, hetgeen leidde tot een lager ophelderingspercentage en langere afhandelingstermijnen. 
Hoewel Justitie hierbij een belangrijke taak heeft, werd wetgeving vaak onvoldoende 
getoetst op handhaafbaarheid en ingewikkeldheid, hetgeen op indringende wijze werd duide
Iijk gemaakt door rapporten van de Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer. 

Het Regeerakkoord en de regeringsverklaring bevatten vele hoopvolle elementen. Er is geld 
uitgetrokken voor een versterking van het apparaat, hetgeen reeds heeft geresulteerd in de 
aanstelling van nieuwe Officieren van Justitie. De rechterlijke organisatie zal worden 
gestroomlijnd. 
De politieorganisatie zal een andere opzet krijgen. Er is ruimte voor het uitbouwen van het 
reeds genoemde preventiebeleid, waarvoor de staatssecretaris van Justitie verantwoordelijk 
is. Het belang van alternatieve sancties wordt benadrukt, evenals een beleid dat gericht is op 
het wegnemen van opbrengsten van criminaliteit. 
In het Regeerakkoord en de regeringsverklaring is aandacht besteed aan de verantwoorde
lijkheid van de minister van Justitie voor het algemeen wetgevingsbeleid. Van belang hierbij 
is de behandeling van de Algemene Wet bestuursrecht in de Kamer, die een vereenvoudiging 
en verduidelijking van wetgeving tot gevolg moet hebben. De bewindslieden zullen in de 
vroege herfst van 1990 een plan presenteren waarin de hoofdlijnen van het rechtshandha
vingsbeleid voor de komende jaren zullen staan vermeld. 

Vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid 
Tijdens de verslagperiode werd veel aandacht besteed aan het vreemdelingen- en vluchtelin
genbeleid. 
Een warrig beleid van staatssecretaris Korte-Van Hemel en een in I 989 sterk stijgend aantal 
asielzoekers leidden tot veel bestuurlijke en politieke onrust. Centraal stonden daarbij telkens 
de kwaliteit van de Nederlandse asielprocedure en de tekort schietende capaciteit bij Justitie, 
primair verantwoordelijk voor de beoordeling van een asiel verzoek. Net voor de val van het 
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kabinet Lubbers-De Korte dienden de bewindslieden van Justitie een ontwerp tot herziening 
van de Vreemdelingenwet in. Dit ontwerp, dat kritisch werd ontvangen, is niet verder behan
deld na de val van het kabinet. Eerst wordt gezocht naar oplossingen voor enkele knelpunten. 
zoals de rechtspositie van langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen, de asielzoe
kersprocedure, het rechtsbeschermingsstelsel, alvorens de Vreemdelingenwet alomvattend te 
wijzigen. 
Het Regeerakkoord erkent het belang van dit beleidsterrein en besteedt hier een paragraaf 
aan. De fractie zal voorstellen van wetgeving hieraan toetsen. De asielprocedure zal moeten 
voldoen aan de criteria "snel, zorgvuldig, individueel", met de mogelijkheid van een rechter
lijke toets. 

Europese ontwikkelingen 
Tijdens de verslagperiode raakte het beleidsterrein Justitie meer en meer betrokken bij de 
discussie rond de Europese integratie. Bleef die betrokkenheid in het verleden beperkt tot 
minder politiek gevoelige onderwerpen als de harmonisatie van vennootschapsrechtelijke 
bepalingen binnen de EG, thans is dit anders. De opheffing van de Europese binnengrenzen, 
doelstelling van de interne markt, gaat gepaard met discussies over de consequenties voor 
het drugsbeleid, de wapenwetgeving, het vreemdelingenbeleid, de samenwerking van politie 
en justitie met Europese collega's, de privacy, etcetera. Vooruitlopend op een integrale EG
regeling van het vrije verkeer van personen hebben vijf landen (de Benelux, de Bondsrepu
bliek Duitsland en Frankrijk) in de vorm van het Schengen-verdrag een poging tot versnel
ling van het proces gedaan. Dit Schengen-proces en de regeling in EG-verband zijn in de 
verslagperiode regelmatig besproken in de Kamer, veelal op initiatief van onze fractie. Hier
bij is voortdurend gewezen op het belang, deze vraagstukken open en democratisch verant
woord te bespreken, in plaats van uitsluitend in geheim ambtelijk overleg. Tevens is aan
dacht gevraagd voor het gevaar dat zonder inhoudelijke afspraken de Europese integratie kan 
leiden tot een situatie waarin asielzoekers onvoldoende plaats wordt geboden. 

5.4 Politie 

Zoals reeds bij Justitie is opgemerkt, werden de woorden van de politieministers in het kabi
net-Lubbers-U niet altijd vertaald in (beleids-)daden. Een andere organisatie van de politie, 
zodat ook zonder - soms ook noodzakelijke - budgetverhoging de politie in staat is op een 
efficiënte manier zware en veel voorkomende (kleine) criminaliteit te bestrijden, heeft veel te 
lang op zich laten wachten. Ook in de in april 1989 verschenen PvdA-Politienota (Criminali
teit, politie en samenleving) werd dit geconstateerd. Deze nota is tot stand gekomen als geza
menlijk project van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de Wiardi Beekman Stichting en 
de PvdA-Tweede-Kamerfractie. Bij de voorbereiding heeft het Politieberaad, bestaande uit 
partijgenoten die in de lokale praktijk verantwoordelijk zijn voor het politiebeleid, een 
belangrijke rol gespeeld. 
De hoofdlijn van de nota voor wat betreft de politie-organisatie (basis politiezorg zo dicht 
mogelijk bij de burger) is terug te vinden in de hierna te bespreken voorstellen op grond van 
het Regeerakkoord van het kabinet-Lubbers/Kok. In dit Regeerakkoord zijn afspraken 
gemaakt over de reorganisatie van de politie die tot een stroomversnelling hebben geleid. De 
afgelopen jaren heeft de PvdA benadrukt, dat de criminaliteit en de onveiligheid in de 
samenleving beter moeten worden be-streden. Naast de organisatorische en personele verbe-
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leringen bij het Openbaar Ministerie zal een verhoging van de sterkte bij de politie gepaard 
moeten gaan met een herziening van de politie-organisatie. Hoofdlijn van het door ons 
onderschreven Regeerakkoord is een geregionaliseerde, zoveel als mogelijk lokale politie. 
Ingebed in het lokale bestuur, zodat via een rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging 
controle op het beheer van de burgemeester mogelijk is. Dat wil zeggen basispolitiezorg op 
het niveau van een of meer samenwerkende gemeenten door middel van een lokale politie
eenheid, die formeel onderdeel is van een regionaal korps. 
De burgemeester van de grootste gemeente wordt in de regel korpsbeheerder. De verant
woording voor de basispolitiezorg kan door elke burgemeester aan diens eigen gemeenteraad 
worden afgelegd. Overigens zal de controle op de korpsbeheerder plaatsvinden via de 
beheersraad van burgemeesters. De PvdA-fractie acht het verder noodzakelijk dat uit en door 
de betrokken gemeenteraden leden worden aangewezen voor een algemene beheersraad die 
ten minste eenmaal per jaar voor een algemene verantwoording door de regionale korpsbe
heerder bijeenkomt. 
De indeling in regio's vindt plaats op grond van een combinatie van factoren, zoals gegroei
de en groeiende maatschappelijke en bestuurlijke samenhangen, een minimaal en een maxi
maal sterkteniveau, één of meer politieregio's per arrondissement en samenval van regio
grenzen met arrondissementsgrenzen. De PvdA-fractie achtte daarom 25 politieregio's 
nodig. Het kabinet heeft inmiddels, zij het met tegenzin, ingestemd met aparte korpsen voor 
Zaanstreek/Waterland en Gooi en Vechtstreek. Nog op te lossen probleem is de indeling van 
Schiphol. 
Bovendien moet nog een oplossing worden gevonden voor die landelijke diensten, die niet 
kunnen worden ondergebracht bij een regionaal korps vanwege het aantoonbaar bovenregio
nale karakter van de taken. 
Mede op voorstel van de PvdA-fractie heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken voor het 
onderbrengen van de landelijke diensten bij de regionale korpsen, tenzij met kracht van argu
menten wordt aangetoond, dat het om een landelijke taak gaat. Met de door ons in eerste 
instantie niet gemaakte keus dat dit korps wordt beheerd door de Minister van Justitie valt te 
leven, nu het beleid inzake de rechtspositie van het gehele politiepersoneel bij de Minister 
van Binnenlandse Zaken wordt ondergebracht. 
Na de aanwijzing van de regionale korpsbeheerders en de korpschefs in de loop van 1990 zal 
de noodzakelijke wijziging van de Politiewet in 1991 zijn beslag moeten kunnen krijgen. 

5.5 Minderheden 

Arbeidsmarkt 
De situatie. waarin een zeer groot deel van de minderheden zich bevindt, wordt algemeen als 
problematisch gekenschetst. Met als belangrijkste gegeven dat de werkloosheid onder hen 
onrustbarend hoog is/blijft, hetgeen weer zijn doorwerking heeft op de terreinen van inko
menspositie, onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. In de verslagperiode oktober 1988-
oktober 1989 heeft de PvdA-fractie de toen verantwoordelijke ministers herhaaldelijk bekri
tiseerd omtrent het falende beleid en een reeks van concrete voorstellen gedaan ter onder
steuning van het specifieke beleid (zoals bij voorbeeld contract compliance, migranten-werk
winkels, banenplannen bij de overheid, extra aandacht voor de werkgelegenheid van vrou
wen). 
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Woonlandbeginsel 
Het voornemen van het vorige kabinet inzake de toepassing van het woonlandbeginsel in de 
Kinderbijslagwet is door de PvdA-fractie vurig bestreden vanwege strijdigheid met het 
karakter van de wet en het aspect van indirecte discriminatie; tot onze tevredenheid zag de 
regering af van haar voornemen hieromtrent. 

Remigratie 
In deze periode vond een herstructurering plaats van het migratiebesteL De voornemens van 
staatssecretaris De Graaf om en de voorlichting en de uitvoering geheel in handen te geven 
van het internationale bureau lCM, stuitte bij de PvdA-fractie op bezwaren. Het heeft ertoe 
geleid dat de voorlichting is toebedeeld aan het uit samenwerking ontstane Nederlands 
Migratie Instituut. 

Regeerakkoord 
De expliciete aandacht voor migranten in het kader van sociale vernieuwing, de voorgeno
men versterking van de rechtspositie van vreemdelingen, de bestrijding van discriminatie en 
de heroverweging van de Vreemdelingenwet zijn door de fractie als zeer positief beoordeeld. 
Het verzet van de PvdA-fractie tegen de signaleringsplicht, zoals omschreven in het concept
regeerakkoord, heeft ertoe geleid dat dit voornemen van tafel is genomen. 

WRR-rapport Allochtonenbeleid 
De PvdA-fractie was het eens met de constatering in het WRR-rapport (medio 1989), dat het 
specifieke minderhedenbeleid van de regering op een aantal vitale punten is blijven steken in 
een discussie over doelstellingen. Het rapport gaf een aantal duidelijke accenten voor een 
hernieuwd, op onderdelen specifiek, minderhedenbeleid en was voor de PvdA-fractie dan 
ook aanleiding voor een - voorlopig - positief commentaar. Wel werden er vraagtekens gezet 
bij het te verwachten effect van de voorgestelde Wet Bevordering Arbeidskansen. Daarnaast 
was er reserve bij de basiseducatieplicht en de benadering van het OETC. De concrete aan
beveling van een Wet gelijke behandeling, uitbreiding van het kiesrecht en de invoering van 
een optierecht op terugkeer voor remigranten stemden overeen met eerdere stellingnamen 
van de PvdA-fractie. 

Landelijke Advies en overlegstructuur Minderhedenbeleid 
De regering wenst in de nabije toekomst over te gaan tot een wettelijke regeling LAO-nieu
we stijl. De PvdA-fractie heeft ervoor gepleit dat voorstellen hierover nog dit jaar kunnen 
worden behandeld. Onze inzet is geweest dat er een wettelijke status komt voor het Molukse 
Inspraakorgaan en de overige inspraakorganen tezamen. 

Regeringsstandpunt op WRR-rapport 
Nadat de regering in maart 1990 haar voorlopige standpunt over het WRR-rapport had uitge
bracht, volgde in juni 1990 het definitieve standpunt. De fractie heeft gepleit voor afzonder
lijke behandeling van het WRR-rapport en de Nota Jeugdige Minderheden (nog uitgebracht 
door het vorige kabinet) en bewerkstelligde hiermee dat het minderhedenbeleid een eigen 
plaats kreeg en niet zou opgaan in de sociale vernieuwing als geheel. 
Te betreuren was dat behandeling van het WRR-rapport niet meer voor maar pas na het 
zomerreces kon plaatsvinden. Allereerst bepleitte de PvdA-fractie. ter versterking van de 
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rechtspositie van migranten, een Wet Gelijke Behandeling Immigranten, en de mogelijkheid 
om bij het verlenen van het Nederlanderschap de eigen nationaliteit te kunnen behouden. 
Daartoe is door de PvdA een motie ingediend. Wat werkgelegenheid betreft: de fractie stem
de in met de Wet Bevordering Arbeidskansen, maar kapittelde het kabinet dat nog steeds 
geen standpunt is geformuleerd inzake contract compliance. 
Daarnaast zou er naar de mening van de fractie een meer effectieve aanpak moeten komen 
ten aanzien van werkgevers die mensen illegaal tewerkstellen. In het kader van het onder
wijsbeleid zouden naar de mening van de fractie de wachtlijsten bij de basiseducatie op korte 
termijn moeten worden opgeheven; verder onderstreepte de fractie de voorgestane lijn om 
het onderwijs in eigen taal op het bestaande niveau te handhaven. Inzake remigratie drong de 
fractie aan op de totstandkoming van een wettelijke regeling. Op het punt van huisvesting 
bepleitte de PvdA-fractie een rapportageplicht tegenover de gemeenteraad voor woningcor
poraties over hun huisvestingsbeleid ten aanzien van migranten. 

Nadat het PCG-beleid, mede op aandrang van de PvdA-fractie, voor het jaar 1990 kon wor
den gecontinueerd, zal nog moeten worden bepaald op welke manier dit beleid in relatie tot 
de sociale vernieuwing gestalte zal krijgen. 

6. AANGELEGENHEÜEN VAN BUITENLANDS BELEID 

6.1 Buitenlandse zaken 

De jaren 1989 en 1990 zijn uniek in de na-oorlogse geschiedenis. De revolutie in Oost-Euro
pa en het einde van de Koude Oorlog, maar bij voorbeeld ook de ontwikkelingen in Zuidelijk 
Afrika betekenen een radicale breuk met het vcrleden en veranderen fundamenteel de inter
nationale betrekkingen en daarmee ook de positie van Nederland en Europa daarbinnen. De 
PvdA-fractie heeft ernaar gestreefd dat Nederland zo actief mogelijk op deze ontwikkelingen 
inspeelt en niet achterblijft bij de zo noodzakelijk gevonden herijking van beleid. Gedeelde 
veiligheid kan nu eindelijk naderbij gebracht worden, maar dat gaat niet vanzelf. Het vrede
en veiligheidsbeleid heeft een ander karakter gekregen. De gevaarlijke bedreiging van de 
wereldvrede door toename van regionale conflicten zoals bij voorbeeld in het Midden-Oos
ten laat overigens zien dat het einde van de Koude Oorlog geenszins automatisch tot pais en 
vree leidt. 
Effectief mensenrechtenbeleid krijgt een nieuwe kans, ook dat vereist echter een actieve 
inzet. De tegenstellingen in Europa kunnen nu doorbroken worden. De Duitse eenwording is 
daarvan een eerste teken. De PvdA-fractie heeft zich in de verslagperiode allereerst ingezet 
om de militaire confrontatie versneld te verminderen door verkleining en herstructurering 
van de krijgsmacht voor te stellen. aan te dringen op versnelde reducties van conventionele 
en nucleaire wapens in internationale fora, radicale bezuinigingsvoorstellen te doen en tege
lijk oog te houden voor de sociale consequenties van deze voorstellen binnen de krijgsmacht. 
Tevens is benadrukt dat de Duitse eenwording zoveel mogelijk plaats vindt binnen het kader 
van het Europese integratieproces. Zowel om economische als om veiligheidspolitieke rede
nen is het essentieel dat renationalisatie van beleid wordt tegengegaan. Dat geldt in West
Europa. maar zeker ook in Oost-Europa. Gedurende de verslagperiode heeft de fractie zich 
consequent ingezet voor een nieuw en actief Oost-Europabeleid. De Berlijnse Muur mag niet 
veranderen in een Rio Grande; de Oost/West-tegenstelling mag niet veranderen in een 
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Noord/Zuid-tegenstelling. Keer op keer is daarom de noodzaak van economische en politie
ke, culturele en vooral ook ecologische samenwerking met Oost-Europa benadrukt. Niet 
alleen verbaal, maar ook tot uitdrukking komend in verhoogde financiële uitgaven. Alleen 
door financiële injecties kan (uiteraard onder bepaalde voorwaarden) het herstructurerings
praces in Oost-Europa succesvol zijn en tegelijk op een sociaal rechtvaardige wijze verlo
pen. Dit verhoogt tevens de stabiliteit in Europa. 

De "erkenning" van de Europese Gemeenschap door de Comecon medio 1988, opende de 
weg voor het aangaan van bilaterale Handels- en Samenwerkingsovereenkomsten tussen de 
Midden- en Oosteuropese landen enerzijds en de EG anderzijds. 
De situatie in de meeste Oosteuropese landen is echter problematisch. De omvang van de 
schulden, die al zorgwekkend was, neemt verder toe. Na de afschaffing van een aantal poli
tieke en economische dogma's, en het toestaan van een grotere pluriformiteit, zijn er met 
name in de USSR nog geen duidelijke keuzes gemaakt voor de nieuwe maatschappijvorm. 
De overgang van de failliete planeconomie naar een vorm van markteconomie blijkt een 
uiterst pijnlijke en moeizame onderneming. De mogelijkheden om vanuit het Westen daarbij 
behulpzaam te zijn, zijn beperkt. Naast een verbetering van de toegang tot EG-markt heeft de 
fractie de afgelopen jaren gepleit voor hulp op de terreinen van landbouw en voedselvoorzie
ning, opleidingen, milieubeheer en bevordering van investeringen. De aanvraag door Oost
europese landen van het lidmaatschap van IMF en Wereldbank, al dan niet na een waarne
mingsperiode, is door ons toegejuicht. 
Verbreding en verdieping van de Europese integratie kunnen aan het proces van stabilisatie 
in Oost-Europa bijdragen. Dit houdt echter wel in dat Europa democratisch bestuurd wordt, 
breder is dan een vrije interne markt en dus tevens actief is op sociaal- en milieubeleid en 
daarnaast "open" naar de rest van de wereld optreedt. De fractie heeft zich dan ook conse
quent gekeerd tegen een naar binnengekeerd Europa dat zijn rug keert naar de landen van de 
Derde Wereld en de landen van Oost-Europa. 
Tevens is bij de discussies over Europese Monetaire en Politieke Unie de nadruk gelegd op 
de democratische controle van de Europese integratie, de noodzaak van nauw omschreven 
federale bevoegdheden, alswel de inpassing van sociaal- en milieubeleid in het Europese 
integratieproces. 

De versterking van de Europese eenwording kan sociaal-democratische doelen zeer wel 
naderbij brengen en sociale en fiscale dumping voorkomen. De fractie houdt daarbij de vin
ger nauwkeurig aan de pols. 

De Golfcrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat het einde van de Koude Oorlog geenszins 
automatisch een einde maakt aan de conflicten in de wereld. Meer dan ooit is versterking van 
de internationale veiligheid en een grotere rol van de VN daarbinnen van belang. De fractie 
heeft zich in de verslagperiode dan ook actief ingezet voor een vergrote rol van de VN in 
Peacekeeping Operations en ook de nadruk gelegd op het verbeteren van het non-prolifera
tieregime, zowel voor nucleaire als voor chemische en biologische wapens. Tevens is de tra
ditie voortgezet van een actief fractiebeleid ten gunste van conversie en strakke regulering 
van de internationale wapenexport. De fractie heeft bij de Begrotingsbehandelingen duidelijk 
gemaakt dat de unieke kansen die de huidige internationale situatie biedt primair gebruikt 
moeten worden om de Noord/Zuid-tegenstelling te doorbreken. De onderhandelingen om te 
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komen tot verdere schuldreductie, de GATT-ronde over internationale handel, de besprekin
gen over internationaal milieubeleid zijn alleen essentieel voor de ontwikkelingslanden. 
Meer dan ooit doet zich een schisma voor tussen de snelgroeiende landen in West-Europa, de 
VS en Japan en sommige landen in Zuid-Oost-Azië aan de ene kant en de rest van de wereld 
aan de andere kant. Zoals hieronder wordt aangeven zet de PvdA zich actief in om juist deze 
ontwikkelingen te voorkomen en de toenemende armoede in de wereld te bestrijden. 

De jaren negentig bieden grote kansen om versterkte internationale samenwerking tot stand 
te brengen. Het is een uitdaging aan de fractie om hiervoor nieuwe ideeën en strategieën te 
ontwikkelen en een actief beleid van Nederland mede vorm te geven. 

In de verslagperiode hebben zich naast de ontwikkelingen in Oost-Europa in diverse regio's 
essentiële ontwikkelingen voorgedaan, zoals bij voorbeeld in Namibië en het Midden-Oos
ten. In Zuid-Afrika heeft het aantreden van De Klerk als president een eerste doorbraak 
bevorderd in het proces naar het beëindigen van het verbod op onder andere het ANC. Het 
begin van onderhandelingen met het ANC is een hoopvolle ontwikkeling. De fractie heeft 
benadrukt dat van complete opheffing van alle sanctiemaatregelen pas sprake kan zijn als het 
einddoel bereikt is. Sancties blijven essentieel bij de voortgang van het proces. 

De problematiek van het Midden-Oosten is verscherpt en in buitengewoon gevaarlijk vaar
water gekomen door de invasie in Koeweit door Irak. Door het zenden van twee Nederlandse 
fregatten is ook Nederland nauw hierbij betrokken. Door de voortdurende snelle ontwikke
lingen is het onmogelijk in het kader van dit verslag dieper op deze zaak in te gaan. Duide
lijk is wel dat de fractie zich consequent inzet voor de internationale acties in het kader van 
de VN. Alleen door middel van vredesonderhandelingen kan een langdurige oplossing van 
de problemen in het Midden-Oosten worden bereikt. Dat geldt zeker ook voor het Israëlisch
Arabische conflict. Een delegatie van de PvdA, bestaande uit fractievoorzitter, leden van de 
Tweede Kamer en leden van het partijbestuur, heeft dit voorjaar een bezoek gebracht aan 
Israël en Egypte om dit standpunt uit te dragen, mede aan de hand van een door de Midden
Oosten-commissie van de Partij van de Arbeid opgesteld rapport. 

Naast de situatie in vele andere regio's heeft de fractie zich vooral beziggehouden met de 
mensenrechtensituatie in Roemenië, Midden-Amerika, Suriname, Afrika, Cambodja en Indo
nesië. In al deze gevallen is constant het verband gelegd tussen het buitenlands- en ontwik
kelingsbeleid en het beleid in het kader van mensenrechten. Mensenrechtenbeleid vormt nog 
te weinig een integraal onderdeel van het buitenlands beleid als geheel. 

6.2 Defensie 

Er is al op gewezen dat de fractie sinds enige jaren voorop loopt bij de planmatige bezuini
ging op de defensie-uitgaven. Al in 1989 wees de fractie op de absurditeit van een groei van 
2% van de defensie-uitgaven zoals voorgesteld in de lange-termijn-planning van minister 
Bolkestein. Na het totstandbrengen van het Regeerakkoord heeft de fractie succesvol geope
reerd in het totstandbrengen van een verdere verlaging van de uitgaven gekoppeld aan plan
matige herstructurering van de krijgsmacht. De tot dan toe gehanteerde "kaasschaafmetho
de" werd afgewezen en er werd aangedrongen op het totstandbrengen van een Defensienota, 
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gericht op een kleinere, flexibelere krijgsmacht die tevens een taak kan hebben in het kader 
van VN-vredesoperaties. De fractie stemde in algemene zin in met de brief op hoofdlijnen 
ter voorbereiding van de Defensienota en heeft in dat kader tevens gewezen op de noodzaak 
van een adequaat sociaal beleid, alswel het instellen van een Staatscommissie die zich bezig
houdt met een zo rechtvaardig en doelmatig mogelijke verkorting van de dienstplicht. 

6.3 EG-zaken 

Het proces van Europese integratie en samenwerking heeft in 1989 naast economische 
impulsen nu ook steeds meer politieke impulsen gekregen. De turbulente ontwikkelingen in 
Midden- en Oost-Europa en de opheffing van de Duitse deling vragen om versnelling en ver
dieping van de integratie van de gemeenschap ten einde de stabiliteit in Europa te bevorde
ren, de inbedding van Duitsland in een verenigd Europa zeker te stellen en een belangrijke 
rol te spelen in nieuwe veiligheidsstructuren. De fractie heeft zijn organisatie afgestemd op 
deze snelle ontwikkelingen. De projectgroep Europese Zaken is omgezet in een permanente 
fractiecommissie EG-zaken, die dwarsverbanden heeft naar vele andere fractiecommissies. 
De noodzaak van nauwe samenwerking en coördinatie met de socialistische fractie in het 
Europees parlement wordt ingevuld door een sterk geïntensiveerde relatie met onze Eurode
legatie. De fractie heeft voor eigen gebruik een omvangrijke Euronota geschreven. De fractie 
is actief in de EG-commissie, die dit jaar is omgezet in een ACEP (adviescommissie Europe
se politiek) die onder de vleugels van de Anne Vondeling Stichting gaat functioneren. In de 
afgelopen periode zijn de grondstenen gelegd voor de Economische en Monetaire Unie 
(EMU) en de Europese Politieke Unie (EPU). Daarvoor zullen in december 1990 twee inter
gouvernementele conferenties (IGC I en 2) starten, die uiteindelijk moeten leiden tot wijzi
ging van het verdrag van Rome. De inzet van de fractie is een sociaal en rechtvaardig Europa 
met een grotere maatschappelijke cohesie, duurzame economische ontwikkeling en stabili
teit. Blauwdrukken zijn nog niet te geven, maar onze inzet zal zijn het afwijzen van het ver
sterken van het intergouvernementele kader en het benadrukken van de communautaire weg 
en de federale visie, democratisch goed verankerd. Dat betekent een verkleining van het zgn. 
democratische gat (weglekken bevoegdheden naar nationale parlementen, terwijl er geen 
bevoegdheid voor het Europees parlement bijkomt), versterking van de rol van de Europese 
Commissie en van het Europees Parlement. Dat betekent verder een versnelling en verdie
ping van de integratie zonder dat hiermee de verbreding wordt uitgesloten of moeilijker 
wordt gemaakt. Dat geldt voor de EVA-landen maar op termijn ook voor de Midden- en 
Oosteuropese landen. Een open en ongedeelde gemeenschap - naar de EVA-landen, naar 
Oost-Europa, naar het Middellandse Zeegebied, naar de Derde Wereld en in multilateraal 
kader - betekenen voor de Partij van de Arbeid ten eerste een grotere verantwoordelijkheid 
van de Twaalf voor de buitenlandse politiek, inclusief het veiligheidsbeleid. Ten tweede 
moet de EG, als grootste handelsblok, optreden als stimulator en stabilisator van de wereld
economie. Ten derde dienen Europa en integratie als tegenpool tegen het hernieuwde natio
nalisme. 
De belangrijkste vraag die nu voorligt is te definiëren over welke bevoegdheden een econo
mische, monetaire en politieke unie moet beschikken om effectief te kunnen opereren. Het 
Europese niveau van regelgeving wordt steeds belangrijker. De Europese lidstaten verliezen 
aan soevereiniteit. In ons verkiezingsprogramma en door de regering is gekozen voor het 
subsidiariteitsbeginsel. Dat wordt door sociaal-democraten, christen-democraten en liberalen 
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nog wel eens verschillend uitgelegd. De regering stelt: decentralisatie waar mogelijk en cen
tralisatie waar dit nodig of doelmatig is. Onze inzet is dat subsidiariteitsbeginsel concreet te 
vertalen via een inhoudelijke discussie over de vraag waar wij per beleidsterrein naar toe 
willen en in het EG-verdrag vast te leggen. Dan wordt duidelijk waar de lidstaten zich aan 
overgeven en waar nog nationale ruimte zit. Daarnaast zal de democratische legitimiteit van 
de besluiten moeten worden verbeterd. 

6.4 Ontwikkelingssamenwerking 

Aan het begin van de jaren negentig is nog meer dan voorheen duidelijk hoe complex het 
probleem van ontwikkeling feitelijk is. De toenemende interdependentie; de globalisering 
van financiële markten, de kwetsbaarheid van het internationale economische systeem, 
maken het voor een land onmogelijk ontwikkeling alleen op eigen kracht te bereiken. De 
mondiale economische recessie van begin jaren tachtig en de terugbetaling van rente en 
schulden hebben vaak vernietigend gewerkt op eerdere ontwikkelingsresultaten. In 1988 was 
met het laatste een bedrag van 178 miljard dollar gemoeid, drie maal zoveel als alle hulp die 
uit de geïndustrialiseerde wereld werd verkregen. In de loop van de jaren tachtig is het 
gemiddelde inkomen in Latijns-Amerika met 10%, en in Sub-Sahara Afrika zelfs met 20% 
verminderd. Een terugval in gezondheid, verhoging van kindersterfte en verminderde deelna
me aan het onderwijs waren het gevolg. 
In het klimaat van verdergaande Oost/West-ontspanning heeft de VN een toenemend belang
rijke rol gekregen op het mondiale politieke toneel, in het bijzonder bij het oplossen van 
regionale conflicten. 
De fractie heeft zich in het bijzonder ingespannen om te voorkomen dat de Derde-Wereldlan
den uit het zicht zouden raken bij de vele hulpinspanningen gericht op Oost-Europa. De 
noden in de Derde Wereld zijn van een veel grotere orde dan die in het voormalige Oostblok. 

De PvdA-fractie pleit in de Tweede Kamer bij voortduring voor de verbetering van de kwali
teit van onze hulp. Eerbiediging van alle mensenrechten, niet alleen in onze relatie met Indo
nesië en Suriname, is daarbij een integrale doelstelling, waarbij de effectiviteit van het beleid 
voorop staat. 
De afgelopen periode werd in verschillende onderzoeks- en studierapporten onze kritiek 
onderschreven: de kwaliteit van onze bilaterale hulpinspanningen wordt ongunstig beïnvloed 
door de uitbesteding van de hulp, de hoge bestedingsdwang, het belang van de Nederlandse 
export dat vaak voorop wordt gesteld (o.a. door de binding van de hulp), het personeelsbe
leid op het departement etc. Door passiviteit van vorige ministers zijn kostbare jaren verloren 
gegaan. 
Voor de jaren negentig staat de fractie een gedifferentieerde relatie met de ontwikkelingslan
den in de verschillende werelddelen voor ogen, met speciale aandacht voor de thema's 
milieu en mensenrechten, en voor de bijzondere positie van vrouwen in het ontwikkelings
proces. Het nieuwe Regeerakkoord en de eerste beleidsdaden van minister Pronk hebben 
hoopvolle verwachtingen gewekt. Vooralsnog moet de nieuwe beleidsnota van de minister 
dit najaar afgewacht worden. 

Mede door inspanning van de PvdA-fractie is in het nieuwe CDA/PvdA-Regeerakkoord de 
toegenomen vervuiling van het hulpbudget een halt toegeroepen en is een structurele opscho-
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ning van 150,= mln. per jaar vastgelegd. Een extra, tijdelijke belasting van het budget voor 
de kosten "opvang asielzoekers" is in dit Regeerakkoord echter.open gelaten. In afwachting 
van de introductie van een versnelde toelatingsprocedure voor asielzoekers heeft de fractie 
zich neergelegd bij een extra bijdrage van 150 mln. in 1990. 

In de handel, de grondstoffenprijzen en de schuldencrisis liggen de structurele oorzaken van 
onderontwikkeling. De afgelopen periode heeft de fractie zich zowel nationaal als internatio
naal keer op keer ingespannen om deze onderwerpen bovenaan de agenda van ieder debat 
over ontwikkelingssamenwerking te krijgen, hoe belangrijk de discussie over de omvang en 
een goede besteding van hulpgelden ook mag zijn. 
Initiatieven zijn door de fractie genomen, zowel parlementair als door de organisatie van een 
studiedag met externe deskundigen, om de aandacht te vestigen op de mogelijke nadelige 
gevolgen van de Europese Integratie voor de handelspositie van de ontwikkelingslanden: de 
EG mag zich niet verder afsluiten van de buitenwereld, integendeel. 

Met het regeringsbeleid in de lopende onderhandelingen over de wereldhandel, de GATI
Uruguayronde, konden wij in het algemeen instemmen. Het Europese landbouwbeleid zal 
niet kunnen ontkomen aan verdergaande afspraken over produktiebeperking en vermindering 
van de exportsubsidies. 
Ontwikkelingslanden zullen met hun tropische produkten een vrijere toegang tot de markt 
dienen te krijgen. 
Recent hebben wij meer aandacht gevraagd voor de mogelijke negatieve ecologische gevol
gen van nieuwe mondiale handelsafspraken. 

Op het terrein van het internationale grondstoffenbeleid (voor de stabilisatie van de wereld
prijzen en voor steun aan de noodzakelijke diversificatie van het exportpakket van de 
betreffende landen) verwacht de fractie van de nieuwe CDA/PvdA-regering een actieve 
opstelling, na de bijna totale passiviteit die het vorige kabinet hier tentoonspreidde. 
Ook de afgelopen twee jaar heeft de PvdA-fractie bij herhaling het initiatief moeten nemen 
om de internationale schuldencrisis op de binnenlandse politieke agenda te houden. De frac
tie heeft steeds weer concrete voorstellen gedaan voor een actiever en meer open beleid van 
Nederland in de verschillende internationale fora. Minister Ruding dreigde hier door zijn 
zeer behoudende opstelling in een internationaal isolement te geraken. De essentie van het 
beleid dient te zijn het elimineren van de negatieve kapitaalstroom uit Latijns-Amerika en de 
lage inkomenslanden en, zo mogelijk, om te zetten in een positieve kapitaalstroom. 
In de lijn van de PvdA-fractie hebben de ministers Pronk en Kok internationaal verdergaan
de voorstellen gedaan om, onder zekere voorwaarden, de schulden van de minst ontwikkelde 
landen geheel kwijt te schelden. 

Negatieve sociale effecten van het door het IMF gedicteerde aanpassingsbeleid hebben de 
ontwikkeling in schuldenlanden emstig gefrustreerd. De door de fractie voorgestane "aan
passing met een menselijk gezicht" lijkt eindelijk, naast aandacht voor milieu-effecten, 
gestalte te gaan krijgen in het beleid van IMF en Wereldbank. De door de PvdA bepleite aan
dacht voor de inkomensverdeling bij schuldsanering is echter nog geen gemeengoed. 

Met de erkenning van de relatie tussen milieuvernietiging en armoede in ontwikkelingslan-
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den, is de belangstelling wereldwijd voor duurzame ontwikkeling (dat wil zeggen ontwikke
ling die geen blijvende nadelige gevolgen voor toekomstige generaties met zich brengt) sterk 
toegenomen. Er is echter extra financiële steun nodig om ontwikkelingslanden de mogelijk
heden te bieden voor een krachtig milieubeleid, zodat de kap van tropische regenwouden en 
de verwoestijning kan worden beperkt. 
Waakzaamheid ten aanzien van de implementatie van eerder door de Kamer aanvaarde aan
bevelingen bleef geboden. Minister Pronk heeft plannen aangekondigd voor een apart sector
programma Milieu. Daarnaast blijft integratie van het milieufacet in het gehele ontwik
kelingsbeleid nodig. 
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EUROPEESPARLEMENT 

INLEIDING 

Europese politiek heeft iets weg van een marathon. Niet te grote stappen, volhouden ook al 
is de weg lang, niet opgeven bij tegenwind, niet juichen voor de finish is gehaald. Het afge
lopen jaar waszo'n jaar waarin met energie werd voortgegaan op de eerder aangegeven weg. 
Doel: een Europese Gemeenschap die meer is dan een interne markt: een EG waarin sociale, 
economische, emancipatorische doelstellingen gelijkwaardig worden behandeld. een EG die 
gericht is op een duurzame ontwikkeling, dat wil zeggen dat er ook in de Europese politiek 
op zodanige wijze gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen dat deze ook ter 
beschikking blijven van de toekomstige generaties. 
ln dit verslag, waarin ervoor gekozen is alleen de periode sinds het aantreden van de nieuwe 
PvdA-Eurodelcgatie (juni 1988) te behandelen, wordt aangegeven welke vorderingen op die 
weg werden gemaakt. Bovendien wordt aangegeven vanuit welke visie op de toekomst van 
de EG en Europa werd gewerkt. 

De Gemeenschap heeft niet het monopolie op de Europese politiek. Juist dit jaar gebeurde er 
in het Europa buiten de EG van alles: de democratisering in Oost-Europa: de Duitse eenwor
ding; de vooruitgang ten aanzien van een nieuwe Europese veiligheidsordening: de aarzelen
de stappen van de Sovjet-Unie op weg naar een markteconomie. Ook op deze ontwikkelin
gen wordt in dit verslag kort ingegaan. Want hoezeer de gebeurtenissen binnen de EG ons 
ook ter harte gaan, wij mogen niet de ogen sluiten voor de ontwikkelingen buiten de twaalf 
lidstaten. 

Het is natuurlijk ook de PvdA-Eurodelcgatie niet ontgaan dat er een nieuwe regering is aan
getreden. Twee PvdA-EP-leden traden toe tot het kabinet. Prima voor dat kabinet, een verlies 
voor de Eurodelegatie. Twee nieuwe leden kwamen onze gelederen versterken. De personele 
veranderingen en de nieuwe taakverdeling staan in dit verslag. 
De PvdA-deelname aan het kabinet geeft ook de PvdA-deeegatie nieuwe politieke mogelijk
heden, niet in het laatst ten aanzien van de Nederlandse Europese politiek. Onderling contact 
tussen kamerfractie, bewindslieden en PvdA-Europarlementariërs is van groot belang, vol
doende onderlinge afstemming, natuurlijk met behoud van een ieders specifieke verantwoor
delijkheid, een "must". Hetzelfde geldt overigens voor de samenwerking met het partijbe
stuur en de partij in al zijn geledingen. De Euro-delegatie is daarom bezig haar contacten met 
de gewesten te intensiveren. 

Al met al veranderde er de afgelopen tijd nogal wat. Dit verslag is een weerslag van onze 
inspanningen. 
Op basis van dit stuk hopen wij op een goede gedachtenwisseling met het congres. Het 
belang van de Europese ontwikkelingen maakt dat geen overbodige luxe. 

DE PVDA-EURODELEGATIE EN DE SOCIALISTISCHE FRACTIE 

Binnen de socialistische fractie neemt de PvdA-delegatie, niet door aantal maar door inzet en 

183 



kwaliteit, een herkenbare positie in. Vele PvdA-ers hebben in de fractie of het parlement 
functies verworven. Dat geeft beïnvloedingsmogelijkheden, maar het schept ook verant
woordelijkheden. Het komt bij voorbeeld voor dat de meerderheid van de socialistische frac
tie standpunten inneemt die niet volledig overeenkomen met het nationale PvdA- verkie
zingsprogramma en die door de in functie gekozen PvdA-ers niet zomaar kunnen worden 
genegeerd. Waar de partij zich voorstander toont van Europese partijvorming en de PvdA
delegatie voor haar functioneren binnen de socialistische fractie het aanvaarden van de meer
derheidsbesluiten als uitgangspunt neemt, ligt het niet voor de hand nog langer een eigen 
nationaal PvdA- program op te stellen. 
Het is dan echter wel essentieel dat de Federatie op een goed georganiseerde, democratische 
en voor alle PvdA-leden toegankelijke wijze een de socialistische fractie bindend Europees 
Socialistisch verkiezingsprogramma opstelt. 

Het werd al gezegd. Intensieve samenwerking en coördinatie met partijbestuur en Tweede
Kamerfractie is essentieel. Op dit punt zijn de afgelopen periode verbeteringen opgetreden. 
Doordat de PvdA-delegatieleider qq in het partijbestuur vertegenwoordigd is, zijn de formele 
en persoonlijke contacten verstevigd. Met de kamerfractie vindt door middel van aanwezig
heid in fractiebureau, bij fractievergaderingen enndoor bilaterale contacten een betere onder
linge coördinatie plaats·. 

Verbeteren de partijcontacten dus geleidelijk, op het vlak van de officiële contacten tussen de 
Nederlandse EP-ers en de Tweede Kamer en de Nederlandse regering blijft nog veel te wen
sen over. De Eurodelegatie bepleit al geruime tijd een gemengde parlementaire commissie 
bestaande uit EP-ers en kamerleden die ook in formeel overleg zou moeten kunnen treden 
met Nederlandse bewindslieden. Het is een slechte zaak dat de Tweede Kamer nog steeds 
geen formele structuur heeft gevonden voor de onderlinge contacten. 
Onderling contact en informatie uitwisseling zijn bovendien de komende tijd van bijzonder 
grote betekenis nu besloten is tot het houden van de twee intergouvernementele conferenties 
die zich zullen buigen over de toekomstige bestuursstructuur van de EG en over monetaire 
integratie. De besluiten van de nationale regeringsvertegenwoordigers zullen grote gevolgen 
hebben voor de bevoegdheden van de EG-instellingen en dus voor het Europees Parlement. 
Het zal bovendien consequenties hebben voor de organisatie van de sociaal-democratische 
partijen in de lidstaten die nu al samenwerken via de Federatie van Socialistische Partijen in 
de EG. Mede daarom hoopt de PvdA-Eurodelegatie dat ook dit verslag aanleiding zal geven 
tot verdergaande discussies in de PvdA over Europa, de EG en de sociaal democratie. 

HET TOEKOMSTIGE EUROPA 

De ontwikkelingen in Oost-Europa hebben de vraag actueel gemaakt welk soort Europa 
wordt nagestreefd. Is er binnen de G op enige termijn plaats voor Centraal- en Oosteuropese 
landen? Hoe staat het met de aanvragen voor EG-lidmaatschap van landen als Oostenrijk en 
Turkije? 

De discussie over deze onderwerpen is volop gaande en de uitkomst staat zeker niet vast. 
Ook de socialistische fractie heeft nog geen definitieve standpunten ingenomen. 
De landen van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA; landen als Noorwegen en Zweden, 
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Oostenrijk en Zwitserland) zijn om begrijpelijke redenen bezorgd over het mogelijk ontstaan 
van een sterke naar buiten afgeschermde EG-markt. Er is daarom voorgesteld om een 
gemeenschappelijke Europese economische ruimte te creëren. De socialistische fractie 
ondersteunt deze ideeën en meent dat de EG haar samenwerking met de EVA-landen moet 
intensiveren. 
Tegelijk ziet zij echter geen aanleiding om in te gaan op de wens van de EVA-landen nu 
reeds betrokken te worden bij het besluitvormingsproces in de EG. Een dergelijke betrok
kenheid zou het democratisch tekort in de EG alleen maar groter maken. Europese wet- en 
regelgeving zou dan besloten en van toepassing worden op EG- en EVA-landen terwijl het 
Europese Parlement slechts (in beperkte mate) competent is voor het EG-gedeelte daarvan. 
Bovendien zou het gevaar bestaan dat het Europese integratieproces erdoor wordt vertraagd. 
Het realiseren van de interne markt, het versterken en met name democratiseren van de 
Europese instellingen heeft thans prioriteit boven uitbreiding van de EG. Eerst moeten de nu 
begonnen eigen EG-projecten tot een goed einde worden gebracht en daartoe hoort zeker het 
democratisch orde op zaken stellen. 
De tegenstelling geschapen tussen de zogenaamde "verdieping" van de EG (onder andere het 
realiseren van de interne markt en het totstandbrengen van een verbeterde democratische 
structuur) en de "verbreding" van de EG (toetreding van nieuwe lidstaten) is minder groot 
dan op het eerste gezicht lijkt is. Op talrijke beleidsterreinen, zelfs op het stuk van de interne 
markt, stagneert de besluitvorming omdat in de praktijk binnen de Raad van ministers niet of 
nauwelijks met meerderheid van stemmen besloten kan worden. Democratisering en een 
efficiënter en slagvaardiger bestuur zijn dan ook voorwaarden die vervuld moeten worden 
wil de EG verdere uitbreiding aankunnen. 
Zoals bekend hebben Turkije en Oostenrijk officieel het lidmaatschap van de EG aange
vraagd. Enkele landen, zoals Hongarije, overwegen een dergelijke aanvraag. In Zweden is de 
discussie over de voor- en nadelen van lidmaatschap weer opgelaaid. Mocht Zweden beslui
ten tot toetreding, dan zal Noorwegen, zo is de verwachting, niet achterblijven. 

In het Europees verkiezingsprogramma wordt gesteld dat EVA-landen als eersten in aanmer
king komen voor het lidmaatschap van de EG. Daarbij wordt overigens ook uitdrukkelijk 
aanpassing van de besluitvormingsprocedures in de EG in de hierboven aangegeven zin als 
voorwaarde gesteld. Met verkennende besprekingen met zusterpartijen uit de EVA-landen is 
in Federatieverband inmiddels een begin gemaakt. 
Ten aanzien van Turkije moet in alle eerlijkheid worden gezegd dat toetreding (in elk geval 
op dit moment) niet wenselijk wordt geacht. Aan de elementaire voorwaarden voor toetre
ding, respect voor de mensenrechten en een volwaardig democratisch bestuur, is niet vol
daan. Bovendien moet worden vastgesteld dat toetreding zowel van de EG als van Turkije 
zelf een zo moeilijk en kostbaar aanpassingsproces zou vragen, dat dit de draagkracht van 
beiden te boven zou gaan. 

De betrekkingen met Centraal- en Oost-Europa zijn de afgelopen periode geïntensiveerd. De 
combinatie van ontspanning tussen Oost en West en voortgaande democratisering in het 
voormalige Oostblok zelf maakte dit mogelijk. 
Het is wenselijk verdere voortgang op dit vlak te maken. Met het overwinnen van de Duitse 
en de Europese deling komt een nieuwe Europese veiligheidsordening in zicht. Voorwaarde 
voor stabiele veiligheidsrelaties is echter een evenwichtige economische ontwikkeling in de 
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betrokken landen. Hulp, samenwerkingsakkoorden en handel dragen daaraan bij. 
De onzekerheden zijn echter groot. Het is immers volstrekt onduidelijk welke weg de ver
schillende landen in Centraal- en Oost-Europa zullen gaan nu allerlei oude verbanden als 
Comecom en Warschau-Pact oplossen. De politieke koers van de nieuwe regeringen is nog . 
weinig uitgekristalliseerd en Moskou heeft zijn invloed op de nieuwe democratieën goed
deels verloren. Bovendien kampen de betrokken landen met grote interne problemen, vaak 
als gevolg van nationaliteitenvraagstuk. 
Ook de situatie in de Sovjet-Unie zelf is aanleiding voor onzekerheid. 

Voor de DDR deed zich natuurlijk een geheel "eigenaardige" situatie voor. De Duitse hereni
ging kwam met zulk een snelheid tot stand, dat de gevolgen voor de EG (en voor het Ooste
lijk deel van Duitsland) nog niet goed te overzien zijn. Vast staat wel dat de voormalige 
DDR voor steun uit het sociaal en regionaal fonds in aanmerking komt. 

Vooralsnog lijkt het het meest verstandig het EG- integratieproces met kracht voort te zetten. 
Intussen moeten de economische, politieke, culturele banden met de andere delen van Euro
pa worden geïntensiveerd, moeten Oost-Europa, inclusief de Sovjet-Unie, van hulp worden 
voorzien en mag de deur naar toetreding van andere landen rond het jaar 2000 niet dicht 
worden geslagen. 

OOST-EUROPA 

De ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa zijn binnen de EG met bijzondere aandacht 
gevolgd. Met de toenemende openheid ten gunste van het voortgaande democratiseringspro
ces kwam de dramatische situatie die in grote delen van het voormalige Oostblok heerst vol 
aan het licht. Tekorten aan eerste levensbehoeften, een slechte infrastructuur, een gebrekkige, 
hoewel gratis, gezondheidszorg, een omvangrijke en de volksgezondheidszorg direct bedrei
gende milieuvervuiling. Voeg daarbij het economische verval en de bestuurlijke wanorde in 
vele landen en het beeld ontstaat van snel verarmende, enigszins gedesoriënteerde maat
schappijen met een onzekere toekomst. In die situatie is het zaak dat de rijke industrielanden 
en zeker ook de EG hulp bieden. De geografische nabijheid maken dit welhaast tot een zaak 
van eigenbelang. Stabiliteit, veiligheid, toegankelijkheid van nieuwe markten zijn daarbij 
kernbegrippen. 
De Europese Commissie heeft inmiddels als coördinator een belangrijke rol toebedeeld 
gekregen in het Westerse hulpbeleid. Het aan de EG toevertrouwen van deze taak markeert 
de sterkere positie die de EG in de internationale verhoudingen inneemt. 
Tegelijk valt te constateren dat de Commissie bij de uitvoering van dit beleid weinig tempo 
weet te maken en veel steken laat vallen. Positief is dat met alle Centraal- en Oosteuropese 
landen (met uitzondering van Roemenië en Albanië) handels- en samenwerkingsovereen
komsten gesloten zijn. Deze voorzien niet alleen in de intensivering van de economische 
betrekkingen, maar ook in samenwerking op het terrein van politiek, cultuur en milieu. Deze 
programma's moeten verder worden uitgebreid en van meer financiële middelen worden 
voorzien. 

De PvdA-delegatie meent overigens dat het niet aangaat onder verwijzing naar de grote 
financiële inspanningen ten aanzien van Oost-Europa, de hulp aan de ontwikkelingslanden te 
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verminderen. De kansen voor ontwikkeling in het voormalige Oostblok zijn, onder andere 
door de onderwijssituatie, aanmerkelijk beter dan in veel ontwikkelingslanden. 

MEER DEMOCRATIE IN EUROPA 

Brussel ontwikkelt zich steeds meer tot een beleids- en besluitvormingscentrum. De gevol
gen van besluiten en beleid worden steeds sterker nationaal gevoeld. De mogelijkheden voor 
eigen fiscale maatregelen, een eigen steunbeleid voor bedrijven, eigen produkten of milieu
normen worden stap voor stap ingeperkt. De interne markt, handelspolitiek, landbouw en 
bepaalde onderzoekprogramma's zijn al terreinen waarop de EG volledig competent is en het 
nationale beleid ondergeschikt. Het budget van de EG is de afgelopen jaren toegenomen en 
zal in 1992 1.2% van het BNP van de lidstaten bedragen. 
De belangen in de EG zijn dus groot. Des te onbevredigender is het dat besluiten in de EG 
nog steeds genomen worden op een niet democratische manier. Eenmaal genomen besluiten 
van de Europese ministerraden kunnen nauwelijks nog worden teruggedraaid. Dat kan alleen 
indien een meerderheid van de nationale parlementen in de lidstaten hun minister weet te 
bewegen de onderhandelingen over een al genomen besluit te heropenen. Dat komt in de 
praktijk dan ook niet voor. 
De Europese Akte heeft de bevoegdheden van het Europees Parlement zeker uitgebreid, en 
het EP heeft van deze mogelijkheden maximaal gebruik gemaakt. Niettemin meent het EP 
dat zijn rechten drastisch moeten worden uitgebreid zodat onderwerpen waar geen nationale 
democratische controle op kan worden uitgeoefend, niet langer in een democratisch gat val
len. In ons verkiezingsprogramma en in Bewogen Beweging zijn daarvoor voorstellen 
gedaan. 
De discussies over deze onderwerpen worden in het Europees Parlement voorbereid in de 
zogenaamde institutionele commissie. 

Wanneer zou worden besloten tot een Economische en Monetaire Unie, zal eveneens moeten 
worden besloten tot het overdragen van nationale bevoegdheden op financieel terrein naar 
het Europese niveau. Wanneer als onderdeel van de EMU een Europese monetaire autoriteit 
zou worden gecreëerd, een soort Europese Centrale Bank, moet besloten worden welke 
bevoegdheden deze bank krijgt. Moet bij voorbeeld zo'n Centrale Bank geheel autonoom 
zijn, of moet het beleid politiek gestuurd kunnen worden, bij voorbeeld op het moment dat 
monetaire stabiliteit strijdt met werkgelegenheidsdoelstellingen? 

De PvdA-delegatie meent dat de institutionele veranderingen die nu worden voorbereid 
gericht moeten zijn op de oplossingen van drie centrale problemen: 
I. Het gebrek aan besluitvaardigheid van de Raad door de blokkerende werking van de 
unanimiteitsregel. Uitbreiding van het aantal terreinen waar besluitvorming bij meerderheid 
kan plaatsvinden is nodig. 
2. De ontbrekende democratische legitimiteit van de communautaire besluitvorming doordat 
noch nationale parlementen, noch het Europees Parlement greep hebben op de besluiten van 
de Raad. Het EP moet volwaardige democratische zeggenschap verwerven op de terreinen 
waarop de EG competent is. 
3. Het gebrek aan bevoegdheden van de Gemeenschap op een aantal terreinen waarvoor het 
EG-niveau een meer geschikt bestuursniveau is dan het nationale. 
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De PvdA-delegatie kiest voor een toekomstig federaal model. Daarin wordt de Europese 
Commissie de regering, die het vertrouwen moet verwerven van het Europees Parlement. De 
lidstaten worden vertegenwoordigd in een nieuw te creëren bestuursorgaan waarin elke lid
staat evenveel regeringsvertegenwoordigers mag afvaardigen. Dit nieuwe bestuursorgaan 
zou (in een samenwerkingsprocedure) samen met het EP moeten kunnen besluiten over de 
Europese wetgeving. Het Europees Parlement als rechtstreeks door de Europese burgers 
gekozen orgaan oefent de democratische controle uit met bevoegdheden die min of meer 
overeen komen met de Tweede Kamer. Daarbij past de uitbreiding van de begrotings- en 
begrotingscontrole-bevoegdheden. 

Wij realiseren ons dat het hier om een ingewikkelde materie gaat. Voor meer gedetailleerde 
beschouwingen verwijzen we naar de door het internationaal secretariaat samengestelde 
"discussiemap Europa" en het AVS-rapport over de EMU/EPU-problematiek. 

INTERNE MARKT 

Sinds de Europese top van Brussel in februari 1988 heeft het Europese integratieproces nieu
we impulsen gekregen. Door een samenstel van besluiten ten aanzien van de beperking van 
de overschotproduktie in de landbouw, de vergroting van de eigen middelen van de EG en de 
uitbreiding van de hulp aan de armere regio's, met name in Zuid-Europa, werd de politieke 
basis gecreëerd voor een hernieuwd committment van alle EG-lidstaten aan de verwezenlij
king van de interne markt. Sindsdien zijn inderdaad in versneld tempo een aantal interne
markt-maatregelen gerealiseerd. 
De PvdA-delegatie is uit economische, handelspolitieke en sociale overwegingen voorstan
der van de realisering van de interne markt per I januari 1993. Deze datum zal echter moei
lijk te halen zijn. Essentiële problemen als bij voorbeeld de fiscale harmonisatie wachten nog 
op oplossingen. 
Bij het vinden van die oplossingen mag het overige EG-beleid niet volledig ondergeschikt 
aan de interne-markt-doelstelling worden gemaakt. De socialistische fractie heeft zich er 
daarom voor ingespannen, dat ook economische wetgeving van een sociale dimensie wordt 
voorzien, en dat in de Economisch Monetaire Unie sociale en regionale overwegingen een 
belangrijke rol spelen. 

SOCIAAL BELEID 

De EG kan socialer. Ondanks alle goede bedoelingen en intentieverklaringen kwam er op 
sociaal terrein het afgelopen versligjaar onvoldoende tot stand om te kunnen spreken van een 
evenwichtige ontwikkeling van de economische en sociale dimensie van de EG. De aandacht 
ging dit jaar andermaal uit naar de interne markt en de monetaire unie, en daar kwamen de 
ontwikkelingen in OOst-Europa nog bij. Weliswaar nam de Raad een Europees Sociaal 
Handvest aan (alleen Thatcher stemde tegen) en zegde de Commissie een Sociaal Actie Pro
gramma toe, maar uitvoering daarvan verloopt traag. Oorzaken daarvan zijn de op dit punt 
trage werkwijze van de Europese Commissie en de dikwijls vereiste unanimiteit in de Raad 
van Ministers. Dat is ongewenst. 
Een grote Europese markt mag dan tot een verbeterde concurrentiepositie ten aanzien van de 
overige grootmachten als de VS en Japan en tot meer economische groei leiden, zonder een 
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gemeenschappelijk sociaal beleid zal de positie van de Europese werknemers op deze markt 
worden ondermijnd. Bovendien ontstaat het gevaar dat binnen de Gemeenschap de kloof tus
sen rijke en arme lidstaten, tussen ontwikkelde en achtergestelde regio's, tussen werkenden 
en werklozen, tussen mannen en vrouwen wordt vergroot. 
Om Raad en Commissie onder druk te zetten heeft het Europees Parlement op initiatief van 
de socialistische fractie het initiatief genomen een aantal sociale prioriteiten vast te stellen 
die in bindende richtlijnen moeten worden omgezet. Het betreft de volgende richtlijnen: 
- nationaal minimum inkomen; 
- organisatie van de werktijd (aantal werkuren, vakantie, ploegendienst); 

onbeschermd a-typisch werk (parttime of zeer kort lopende contracten); 
- bescherming tegen ontslag; 
- consultatie werknemers in multinationale ondernemingen; 
- omkering bewijslast bij discriminatie vrouwen; 
- bescherming kinderen en jongeren; 
- recht op scholing. 

De socialistische fractie heeft het afgelopen jaar, onder andere vanuit het voorzitterschap van 
de sociale commissie, bij voortduring druk uitgeoefend om de sociale politiek hoger op de 
politieke agenda te krijgen. Enkele resultaten werden geboekt maar er blijft reden voor het 
kritisch volgen en prikkelen van Europese Commissie en Raad. In dit verband dient de kriti
sche aandacht voor de besteding van de Europese Sociale Fondsen en de efficiënte behande
ling van aanvragen gememoreerd te worden. 

MILIEU 

Elke dag verslechtert de situatie in ons milieu. De EG draagt daaraan tot dusverre meer bij 
dan dat zij deze verslechtering afremt. Het Directoraat-Generaal ,dat zich met milieu bezig 
houdt, beschikt over te weinig budget - slechts 0, I% van de totale EG-begroting - en kan 
zich minder voor het milieu inzetten dan zij zich wenst. Bovendien moet zij opboksen tegen 
de andere DG's die vaak een voor het milieu nadelige politiek voeren. De Europese Com
missie als zodanig kan ook niet als overdreven milieu-vriendelijk worden omschreven. 
De Raad van Ministers is voorts weinig doortastend en schuift het liefst de verantwoordelijk
heid door naar internationale organisaties. De genomen besluiten en de verrichte werkzaam
heden met betrekking tot het milieu in de EG staan kortom in geen verhouding tot de ernst 
van de problemen. 

Er is echter geen reden om bij de pakken neer te zitten. Juist op EG-niveau zijn er tal van 
mogelijkheden om de milieuproblemen effectief aan te pakken, effectiever dan op nationaal 
mveau. 
Vaak zijn lidstaten slechts bereid tot strengere milieunormen indien ook de overige lidstaten 
dergelijke maatregelen nemen, zodat de concurrentieverhoudingen niet worden scheef 
getrokken. Vaak verwijzen lidstaten voor de vervuiling van water en lucht naar de omrin
gende landen en is een gezamenlijke aanpak van de problemen een voorwaarde voor actie. 
Of het nu gaat om het stellen van strengere normen aan dieselmotoren, het realiseren van een 
stelsel van op elkaar aansluitende natuurgebieden of het schoonmaken van de grote Europese 
rivieren, deeEG zou een essentiële rol kunnen spelen. 

189 



Daarom heeft de socialistische fractie in de verslagperiode een groot aantal milieu-initiatie
ven genomen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

het in het kader van de budgetprocedure voorstellen van een Europees Milieu Fonds waar
uit de meest dringende investeringen ter verbetering van het milieu kunnen worden gefi
nancierd; 
het voorstel een fonds te realiseren voor het behoud en het verantwoord bcheer van de tro
pische regenwouden; 

- voorstellen voor een importbepcrkingsbcleid van de EG voor tropisch hout; 
het ontwikkelen van een Europees natuurbeschermingsbeleid. 

Maar al deze initiatieven, hoe waardevol ook, zullen nutteloos blijken wanneer wij niet 
bereid zijn tot een fundamentele wijziging van onze economische politiek. Het voorkomen 
van verdere aantasting van de ozonlaag, het tegengaan van verzuring, het voorkomen van 
verdere opwarming, het kan allemaal alleen worden gerealiseerd wanneer wij bereid zijn in 
onze landbouwpolitiek, in onze transportpolitiek, in ons ontwikkelingsbeleid etcetera priori
teit te geven aan een kringloopmaatschappij waarin behoud van ons natuurlijk en fysiek 
milieu voorop staat en duurzaamheid het trefwoord is. 
Het economisch instrumentarium zal daartoe aangepast moeten worden en er zal niet geaar
zeld moeten worden daarbij de hulp van het prijsmechanisme in te roepen. Het doorbereke
nen van de milieukosten in de marktprijzen kan direct bijdragen aan de realisering van 
milieu-politieke doelstellingen. 

Ook in de ontwikkelingslanden is de situatie zorgwekkend. Armoede, overbevolking, toene
mende industrialisering zonder milieu-maatregelen. erodering door overbeweiding, de kap 
van tropisch regenwoud enzovoorts enzovoorts, steeds weer is het milieu het kind van de 
rekening. Herverdeling tussen Noord en Zuid op basis van solidariteit met de allerarmsten is 
geboden, zowel om de armoede te bestrijden als om de resterende natuur te behouden. De 
tijd is voorbij dat ontwikkeling gefinancierd kan worden door het milieu uit te buiten. Ook 
hier is een nieuw beleid dringend nodig. 

LANDBOUW EN VISSERIJ 

De overproduktie in de landbouw is in de verslagperiode verder teruggedrongen. De melk
quoteringsregeling is weliswaar effectief gebleken, maar door de recente verhoging van de 
quota lopen de voorraden helaaa weer op. Door bevriezing van de prijzen werd in andere 
sectoren getracht de kosten van de overproduktie te verminderen. Door deze en dergelijke 
maatregelen nam het relatieve aandeel van de landbouw in de EG-begroting af van zo'n 80% 
in het begin van de jaren tachtig tot 57c1o nu. 
Hoewel deze cijfers op zich positief zijn. is de situatie in tal van landbouwgebieden zorge
lijk; in een aantal gebieden zijn ernstige inkomensproblemen ontstaan. Door onvoldoende 
structuurverbeterende maatregelen en door het ontbreken van een aanvullend inkomensbe·· 
leid veroorzaken de meer marktconforme prijzen onaanvaardbare sociale gevolgen. 
Ook in de Nederlandse akkerbouw wordt pijn geleden, vooral in de noordelijke gebieden. 

Uitgangspunt moet echter een volgehouden beleid van vennindering van de overschotpro
duktie zijn, of het nu graan, wijn, boter of olijven betreft. De kosten van deze overproduktie 
kunnen niet blijvend door de EG gedragen worden. 
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Ook internationaal leiden de overproduktie en de overschotten op de wereldmarkt tot toene
mende spanningen, die onder andere tot uiting komen tijdens de GATT-onderhandelingen. 
De Verenigde Staten hebben met scherpe represailles gedreigd indien de EG niet snel dras
tisch zijn subsidies zou verminderen. Deze eis is onaanvaardbaar. De Europese landbouw 
met zijn relatief kleinschalige bedrijven kan niet op gelijke voet concurreren met de groot
schaliger landbouw in de VS (die overigens evenzeer gesubsidieerd wordt. zij het dan via 
een andere systematiek). Toch is duidelijk dat verdere vermindering van de subsidies via een 
volumebeleid noodzakelijk is. 

De overbevissing ten gevolge van de overcapaciteit van de vissersvloten vormt in bijna alle 
Noordzeelanden een bijna oncontroleerbaar probleem. Ondanks verwoede pogingen om ook 
op Europees niveau de controle aan te scherpen, blijkt dat de vissers steeds weer nieuwe 
mazen in het net weten te vinden. 
De door de PvdA-delegatie voorgestelde wijzigingen van het visserijbeleid worden steeds 
actueler omdat in 1992 de huidige visserijovereenkomst moet worden vernieuwd. Voorge
steld wordt een licentiesysteem te realiseren. Onderdeel daarvan vormt een vergunningen
stelsel om al dan niet te mogen uitvaren. Het grote voordeel daarvan is dat controle wordt 
uitgeoefend op de bewegingen van de vissersschepen in plaats van op de aanlandingen van 
vis. 
Daarnaast worden in ons voorstel ecologische gebieden (reservaten) vastgesteld waar de vis
serij wordt verboden. In deze reservaten kan jonge vis tot ontwikkeling komen. Dit voorstel 
dat zowel door het EP als door de Europese Commissie wordt ondersteund. dient echter wel 
vooraf te worden gegaan door een drastische sanering van de overcapaciteit van de vissers
vloot in alle Noordzeelanden. 

VERKEER EN VERVOER 

Onder invloed van de hoogconjunctuur en de stapsgewijze voltooiing van de interne markt is 
het verkeer en het vervoer in de EG de afgelopen jaren fors toegenomen. Zolang het beleid 
in Europa gericht is op voortdurende economische groei. zal als consequentie daarvan ook de 
behoefte aan vervoer helaas blijven toenemen. Die ontwikkeling moet worden afgeremd. 
Immers, toename van de mobiliteit gaat in het algemeen gepaard met toename van de milieu
verontreiniging. Sturing en afremming zowel van het personen- als van het goederenvervoer 
is dan ook noodzakelijk. 
Een efficiënte infrastructuur van vooral spoorlijnen en waterwegen, ook in de meer afgele
gen gebieden van de EG, en een ander, efficiënter gebruik van luchtverbindingen is daarvoor 
van belang. Een aantal knelpunten wacht nog op verbetering. 
Het aandeel van het vervoer over de weg moet worden verminderd ten gunste van de milieu
vriendelijker vervoerswijzen van binnenvaart en spoor. Voor het verkeer over de hoofdtrans
portassen in Europa is een "structuurschema verkeer en vervoer" en een daarop gebaseerd 
infrastructuurprogramma met zwaartepunt op railvervoer hard nodig. Helaas blijft de minis
terraad alsmaar in gebreke een dergelijk programma vast te stellen. 
Voor de toekomst bepleit de PvdA-Eurodelegatie een betere integrale kostentoerekening aan 
de verschillende vervoersvormen. In de prijs van de diverse vervoersmethoden dienen, ten 
einde milieuschonere vervoersmethoden te bevorderen en de meer vervuilende te verminde
ren, de milieukosten te worden meegenomen. 
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De socialistische fractie heeft zich gedurende de verslagperiode ingezet om het relatieve aan
deel van het vervoer per spoor en per binnenvaartschip te vergroten door extra investeringen, 
ook uit het EG-budget, in railverbindingen, zowel voor personen- als goederenvervoer. 

Het TGV-net (onder strenge voorwaarden) moet snel worden uitgebreid, mede omdat de 
TGV voor reizen tot ongeveer 900 k.m sneller en energie- en milieuvriendelijker is dan het 
vliegtuig. Het aantal korte-afstand-vliegbewegingen, zoals Amsterdam - Parijs kan drastisch 
omlaag als de TGV rijdt. 
Het grensoverschrijdend goederenvervoer per spoor zal kwalitatief en kwantitatief sterk 
moeten verbeteren. De weerstanden in de Alpenlanden tegen het wegvervoer nemen zulke 
vormen aan, dat het trànsitovervoer naar Italië in de toekomst voor een veel groter deel per 
spoor zal moeten. Het zogenaamde gecombineerde vervoer moet daarom bevorderd worden. 

In het verslagjaar is de tweede fase van de liberalisatie van de Europese luchtvaart gereali
seerd. De socialisten ondersteunen deze voortgaande liberalisatie, maar menen wel dat deze 
vergezeld moet gaan van een pakket begeleidende maatregelen, gericht op grotere veiligheid 
in de lucht en op de grond en strengere eisen voor geluidshinder. 

Voorts heeft de PvdA Euro-delegatie zich ervoor ingespannen dat het onder goedkope niet 
Europese vlag brengen van Europese schepen, met alle negatieve consequenties op sociaal 
en veiligheidsterrein, tegen wordt gegaan. Het zeevervoer binnen de Gemeenschap dient gro
tere aandacht te krijgen omdat het een relatief schone vervoersvorm is. 

De maximum-snelheid op de wegen in de EG staat regelmatig ter discussie. De socialistische 
commissaris Van Miert is met een voorstel gekomen de maximum-snelheid voor vrachtau
to's en autobussen te harmoniseren, maar personenauto's hier buiten te laten. De PvdA-Euro
delegatie heeft zich ingespannen om een maximum-snelheid voor personenauto's van 120 
kilometer te realiseren, waarbij landen die lagere maxima willen, die vrijheid zouden heb
ben. 

Voor meer informatie over de PvdA-ideeën over het vervoersbeleid in de EG verwijzen wij 
naar de AVS publikatie "Socialistisch Europees vervoersbeleid" (Visser, Meyboom 1989). 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Het belangrijkste resultaat op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking was in de ver
slagperiode het Lomé-IV-Verdrag. In dit verdrag gaat de EG andermaal de verplichting aan 
voor een aanzienlijk hulpbedrag aan landen in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Pacific 
(ACP), veelal de armste landen. Voorts omvat het verdrag een aantal handelsbepalingen die 
de toegang tot de Europeese markt van produkten uit genoemde landen moeten garanderen. 
Door consequente politieke druk kon de socialistische fractie tijdens de onderhandelingen de 
inhoud van het verdrag ten gunste van de ontwikkelingslanden verbeteren. Zo werd in het 
Lomé-verdrag voor het eerst een milieu-paragraaf opgenomen. 

De socialistische fractie staat niettemin uiterst kritisch tegenover het eindresultaat van de 
onderhandelingen en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de verdragsverplichtin-
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gen. Het hulpbedrag is te laag. de toegang voor produkten uit de ACP- landen tot de EG te 
beperkt. Bovendien beschikt de Europese Commissie niet over het apparaat om het hulpbud
get op een adequate wijze uit te geven waardoor ongewenste onderbesteding ontstaat. 

Een ander punt van kritiek van de socialistische fractie richt zich op het feit dat de ontwikke
lingslanden in Latijns-Amerika en Azië er in het EG-ontwikkelingsbeleid zo bekaaid af 
komen. Het EG-beleid ten aanzien van deze landen kenmerkt zich bovendien door een ad 
hoc-benadering en geen langere-termijn-visie. 
De PvdA-delegatie heeft zich er voor ingespannen om in deze situatie verbetering te bren
gen. Inmiddels lijkt de Commissie bereid de bedragen voor Latijns-Amerika en Azië te ver
hogen en heeft zij een stucturelere aanpakkaangekondigd. 

Dat de PvdA-Eurodelegatie zich overigens niet alleen met grootschalige politieke zaken 
bezighoudt blijkt uit een klein maar betekenisvol initiatief om Max Havelaar-koffie inge
voerd te krijgen bij het Europees Parlcment en bij de Commissie in Brussel om er vervolgens 
een brede Europese actie van te maken. Een aantal Europarlementariërs door de partijen 
heen ondersteunt inmiddels het initiatief. De kansen voor het slagen van het project zijn gun
stig. 

MENSENRECHTEN 

Het Europees Parlement besteedt veel aandacht aan de schending van mensenrechten waar 
ook ter wereld. Gebleken is immers dat veroordelingen van schendingen door het Europees 
Parlement relatief vaak positieve gevolgen heeft voor de slachtoffers en dat degenen die de 
schendingen begaan, gevoelig zijn voor druk vanuit de EG. Binnen het Europees Parlement 
functioneert een speciale commissie mensenrechten. Door de PvdA-vertegenwoordiger werd 
speciale aandacht gevraagd voor de bedreiging van de Papoea's in Irian Jaya, aan de dreigen
de doodvonnissen voor (voormalige) communisten in Indonesië, aan de mensenrechten
schendingen in de Filipijnen. 
Door gebruik te maken van het voorzitterschap van de Turkije- delegatie van het Europees 
Parlement kon de nog steeds zorgelijke mensenrechtensituatie in Turkije aan de orde worden 
gesteld. Enkele vooraanstaande gevangenen konden door deze druk worden "vrijgepraat". 

Binnen het Europees Parlement is een speciale commissie ingesteld om zich met de proble
men van racisme en vreemdelingenhaat binnen de EG en binnen Europa bezig te houden. 
Die problemen zijn groot en er is reden voor bezorgdheid. Met name de activiteiten van de 
Republikaner in Duitsland en de Le Pen-aanhangers in Frankrijk vragen om een anti-racis
me-beleid gericht op het wegnemen van de oorzaken ervan. 

EUROPA VAN DE BURGER 

Een van de pijlers van de interne markt, naast vrij verkeer van goederen, diensten en kapi
taal, is het vrije verkeer van personen. In het afgelopen jaar is gebleken dat, in tegenstelling 
tot eerdere afspraken, niet de Europese Commissie en Parlement bevoegd zijn tot het opstel
len van regels ter realisering van het vrije verkeer van personen, maar daarentegen de rege
ring van de verschillende lidstaten. Deze gang van zaken heeft geleid tot het Schengen-ver-
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drag en het EG-asielverdrag. Beide verdragen zijn zonder enige parlementaire inspraak 
gesloten. De PvdA-Eurodelegatie meent dat het niet zo kan en mag zijn, dat op gebieden die 
zo wezenlijk raken aan het Europa van de burger noch nationale parlementen noch het Euro
pese geen essentieel aandeel gehad hebben in de besluitvorming. Mede naar aanleiding van 
deze gang van zaken heeft het Europees Parlement besloten een parlementair verslag op te 
stellen over het vrije verkeer van personen in de EG, waarbij de PvdA-Eurodelegatie zich 
met name zal concentreren op de gevolgen voor de positie van politieke vluchtelingen in de 
EG. 

EMANCIPATIEBELEID 

Ook het emancipatiebeleid heeft deze verslagperiode de zo noodzakelijke aandacht gehad. 
De PvdA-leden in de vrouwencommissie concentreerden zich daarbij op het Sociaal Hand
vest en het Sociale Actie Programma en dan met name op de bijzondere problemen van 
vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze vraag kwam ook aan de orde in een uitgebreid rapport dat 
in de vrouwencommissie werd opgesteld over het onderwerp "vrouwen en 1992"; welk 
effect heeft de realisering van de interne markt op de werkgelegenheid van vrouwen en 
welke maatregelen zijn nodig? Het is duidelijk dat de verscherpte concurrentie op de eenge
maakte Europese markt nadelige effecten kan hebben op de zwakste groepen op de arbeids
markt. Vandaar dat de socialistische fractie om maatregelen heeft gevraagd om de gevolgen 
van de Europese eenwording voor vrouwen in goede banen te leiden. 

De vrouwencommissie bracht ook advies uit over de Duitse hereniging. Hier werd voorge
steld dat de EG geld beschikbaar stelt om de hoge werkloosheid onder Oostduitse vrouwen 
tegen te gaan en afbraak van de sociale voorzieningen te voorkomen. Ook werd opgeroepen 
tot instandhouding van de liberale Oostduitse abortusregeling. 

Ten slotte kwam in de verslagperiode in de vrouwencommissie een interessant rapport over 
vrouwen en gezondheidszorg tot stand. De voornaamste conclusie van dit rapport is dat 
vrouwen in de gezondheidszorg nog steeds vooral op de laagstbetaalde niveaus werken en 
ondergewaardeerde arbeid verrichten. Vandaar dat een herwaardering van de functies wordt 
geëist, alsmede een beter statuut voor vrouwelijke artsen, zodat ze in staat worden gesteld 
om moederschap en werk te kunnen combineren. 

BEGROTING EN BEGROTINGSCONTROLE 

Op begrotingsgebied heeft de socialistische fractie de afgelopen periode geprobeerd de 
beschikbare middelen meer te richten op de economische en sociale samenhang van de 
Gemeenschap. Dat kan door extra hulp aan de meest achtergebleven regio's en door meer 
middelen vrij te maken voor gebieden met een concentratie van sociale en economische pro
blemen, zoals in verval geraakte industriegebieden. Er is op dit punt vooruitgang geboekt. 
Daarnaast was milieu een prioriteit. De fractie bepleitte de instelling van een milieufonds, 
waaruit belangrijke (grensoverschrijdende) projecten gefinancierd zouden moeten worden. 
Het milieufonds is inmiddels ingesteld, maar zal pas het komende jaar gelden beschikbaar 
krijgen. 
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In het algemeen meent de socialistischh fractie dat te weinig geld beschikbaar is voor sociaal 
beleid, milieu, ontwikkelingssamenwerking en energiebeleid. 
De PvdA-Eurodelegatie heeft zich de afgelopen tijd voor deze prioriteiten ingezet. Daarnaast 
droeg zij bij aan de verbetering van het beheer en de besteding van de beschikbare gelden. 
De socialistische fractie speelt een actieve rol in het signaleren van een achterblijvend uitga
venpatroon in d~ loop van het begrotingsjaar. Het blijkt dat vaak prioriteiten die het Parle
ment via amendementen op de begroting heeft vastgesteld, niet worden uitgevoerd. Op deze 
terreinen (onder andere ontwikkelingssamenwerking, sociaal beleid, onderzoeksbeleid) 
wordt de Commissie door het Parlement tot actie gemaand. 

Te vaak nog bereikt geld niet het aangegeven doel of vindt er fraude plaats. De PvdA-Euro
delegatie meent dat controle op de besteding niet zonder meer kan worden overgelaten aan 
de autoriteiten van de desbetreffende lidstaat, omdat deze niet altijd belang heeft bij een 
scherpe toepassing van de regels. De controle van de EG op de uitvoering van het beleid 
door de lidstaten moet daarom vergroot worden. 

Meer specifiek ondernam de Eurodelegatie op het begrotingsterrein de volgende activiteiten: 
- het versterken van de positie van het Europees Parlement ten aanzien van de begrotings-

controle; 
- verbetering financieringsmogelijkheden van beleid ten aanzien van natuurbeleid; 
- het aan de kaak stellen van vleesfraudes bij exportrestituties; 
- de bevordering van een betere besteding van gelden op emancipatiegebied door het vragen 

van een rapport van de Europese Rekenkamer; 
- het onderzoeken van de budgettaire consequenties van de Duitse eenwording. 

De socialistische fractie is nog steeds van mening dat het huidige eigen-middelen-systeem 
van de EG, waarin de eigen middelen ten dele opgebracht worden via de nationale belasting
opbrengsten, omgebogen moet worden naar een systeem van echte eigen middelen. Dit kan 
bij voorbeeld via een Europese vennootschapsbelasting of een vorrn van ecotax. 
De overgang naar echte eigen middelen mag echter alleen plaatsvinden indien het Europees 
Parlement over een volwaardig budgetrecht gaat beschikken ten aanzien van alle uitgaven en 
inkomsten van de EG. 

BUITENLANDSE POLITIEK 

De buitenlandse politiek behoort formeel niet tot de competenties van de EG. De EG-lidsta
ten coördineren hun buitenlands beleid in het kader van de EPS. 
Toch vinden er binnen de EG-instellingen in toenemende mate besprekingen op buitenlands 
politiek terrein plaats. Sinds de EG is aangezocht om als coördinator op te treden voor de 
hulp aan Oost-Europa, opereert Commissaris Anctriessen meer en meer als een soort minister 
van buitenlandse zaken en vervaagt het onderscheid tussen buitenlandse handel en buiten
landse politiek. 

De razendsnelle en revolutionaire ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa hebben uiter
aard gevolgen voor de veiligheid in Europa. Het Europees Parlement heeft al sinds lange 
jaren standpunten en visies ontwikkeld over dit aspect van de buitenlandse politiek. Ook nu 
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weer wordt er volop nagedacht over de toekomstige veiligheidsordening in Europa en daar
buiten. Onlangs heeft het Europees Parlement een rapport aangenomen over de CVSE en 
momenteel worden er drie rapporten voorbereid over Europese veiligheid. Een van de leden 
van de PvdA-Eurodelegatie zal begin volgend jaar een rapport voorleggen over het veilig
heidsbeleid in het Middellandse Zeegebied, dat gezien de ontwikkelingen in het Midden
Oosten en de Golfregio extra aan betekenis heeft gewonnen. 

De Golf-crisis heeft geleid tot een coördinatie van diplomatieke activiteiten. Daarbij is echter 
duidelijk geworden dat Frankrijk en Engeland een geheel eigen politiek voeren. De socialis
tische fractie heeft in de diverse debatten die over de Golf-crisis werden gevoerd, steeds aan
gedrongen op een diplomatieke oplossing van het conflict en heeft militaire acties, tenzij 
onder gezag van de VN, steeds afgewezen. 

De PvdA-Eurodelegatie wil mede op basis van de ervaring tijdens de Golf-crisis een discus
sie aangaan over de vraag in hoeverre het onderscheid tussen buitenlandse politiek, veilig
heidspolitiek en defensieaangelegenheden nog goed hanteerbaar is. 

Dat het Europees Parlement aan belang wint als gesprekspartner in internationaal politieke 
aangelegenheden blijkt onder andere uit de komst naar het parlement van een toenemend 
aantal regeringsleiders en staatshoofden van niet-lidstaten. De socialistische fractie nam 
eigen diplomatieke initiatieven door ontmoetingen met onder andere Gorbatsjov en Sjever
nadze, Arafat en Mandela te organiseren. 

BUITENLANDSE HANDEL 

Er werd reeds gewezen op de uitbreiding van de handelsbetrekkingen met de Centraal- en 
Oosteuropese landen. 
Een ander belangrijk onderdeel van het buitenlandse handelsbeleid betrof deze periode de 
GATT-onderhandelingen. 
Door de vooruitgang die de Gemeenschap maakt in de richting van de interne markt, krijgt 
zij meer gewicht in de wereldhandelsrelaties, en dus ook in multilaterale verbanden zoals de 
GATT. Het Europees Parlement volgt de activiteiten van de Europese Commissie en de Raad 
kritisch, maar in het algemeen positief. Het Europees Parlement beschouwt de GATT als de 
aangewezen instantie waar afspraken gemaakt behoren te worden over ordening van de 
wereldhandel. 

De PvdA-delegatie gaf prioriteit aan de volgende aspecten van de GATT-onderhandelingen: 
verbetering van de handelsmogelijkheden van de armste ontwikkelingslanden, vooral van 
eindprodukten; 
beëindiging van het Multi Vezel Akkoord en onderbrenging van textiel via een soepel 
overgangsregime naar een versterkte GATT; 
afspraken over geleidelijke vermindering van landbouwsubsidies, voorzover deze concur
rentievervalsend werken; 
het tot stand brengen van een sociale paragraaf in de GATT; 
meer aandacht voor de milieuaspecten in GATT. 
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ENERGIE EN ONDERZOEK 

De socialistische fractie staat in het energie- en onderzoeksbeleid van de EG een grote 
beleidsmatige en financiële prioriteit ten aanzien van energiebesparing en de ontwikkeling 
van duurzame energiebronnen voor. Met een verstandig energiebeleid is immers veel milieu
winst te behalen. 
Om die reden is de PvdA-delegatie huiverig voor het op grotere schaal gaan inzetten van 
kolen. De inzet van kernenergie wijst de PvdA-Eurodelegatie onverminderd af. De discussie 
over kernenergie zal echter stellig de komende tijd, mede naar aanleiding van de Golf-crisis 
en de toenemende belasting van het milieu door energie-opwekking via fossiele brandstof
fen, weer oplaaien. De socialistische fractie is verdeeld over het al dan niet gebruik maken 
van kernenergie. 

De PvdA-Eurodelegatie heeft een voorstel gedaan de inzet van gas voor energiecentrales 
mogelijk te maken; een EG richtlijn verbiedt dat tot dusverre. 

Ten aanzien van de onderzoekprogramma's van de EG moet worden vastgesteld dat nog te 
weinig prioriteit wordt gelegd bij de nieuwe maatschappelijke prioriteiten als milieu, open
baar vervoer. Daarom zijn voorstellen gedaan om verschuivingen te realiseren in de door ons 
gewenste richting. Een groot probleem blijft het veel te lage budget dat de Raad aan de 
onderzoekprogramma's toekent, terwijl de Raad bovendien de prioriteitsstelling van het Par
lement (onder andere milieu en duurzame energie) niet aanvaard en in plaats daarvan onder 
andere kernonderzoek blijft bevoordelen. 

De PvdA-Eurodelegatie is een warm voorstander van uitbreiding van de onderzoeksuitwisse
lingsprogramma's met Centraal- en Oosteuropese landen. 

DE PVDA-EURODELEGATIE 

Na het vertrek van Hedy d' Ancona en Piet Dankert naar het kabinet bestaat de Eurodelegatie 
uit: 
Mathilde van den Brink 
Annemarie Goedmakers 
Alman Metten 
Hemmo Muntingh 
Maartje van Putten 
Wim van Velzen 
Ben Visser 
Eisso Woltjer 

Daarmee is de delegatie ten opzichte van die in de periode 1984/1989 voor de helft ver
nieuwd. 
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De leden van de delegatie hebben de volgende taak- en portefeuille-verdeling afgesproken: 

I. Delegatieleider/voorzitter AVS Eisso Woltjer 

2. Plv. delegatieleider/ Wim van Velzen 
secretaris-penningmeester AVS 

3. Lid partijbestuur/ Eisso Woltjer 
adviserend lid DB PvdA 

4. Structurering contacten 
PvdA-Tweede- en Eerste-Kamerfractie 
en PvdA-bewindslieden Eisso Woltjer 

5. Lid bestuur Alfred Mozer Stichting Mat. v.d. Brink 

6. Contacten met centrale vakbonden Wim van Velzen/M. van Putten 

7. Contacten met centrale werkgevers- Alman Metten 
organisaties 

8. Structurering contacten PvdA-gewesten Wim van Velzen 
afdelingen en organisatie 
bezoekersgroepen naar EP 

9. Structurering contacten met Provinciale Ben Visser 
Staten-fracties, lokale bestuurders, 
Centrum Lokaal Bestuur, Euregio's en 
Europese Beweging 

10. Brede Commissie Buitenland PvdA M. van Putten 

11. EG-Commissie/ACEP Eisso Woltjer/A. Goedmakers 

12. Eurokrant (informatie-bulletin) van de M. van Putten 
PvdA-Eurodelegatie Ben Visser 

13. Informatiecampagne Wim van Velzen 
Alman Metten/Mat. v.d. Brink 

14. Organisatie werkbezoeken 
Nederland Annemarie Goedmakers 

15. Financiële Commissie Hemmo Muntingh (Frans Vroegop) 
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De leden van de delegatie zijn zoals bekend door de partijraad gekozen op een landelijke 
lijst, en niet per gewest. Toch proberen de parlementariërs naaa vermogen contacten te 
onderhouden met de gewesten en afdelingen, al zijn de mogelijkheden door veelvuldige aan
wezigheid in Brussel en Straatsburg beperkt. Om de onderlinge contacten toch verder te ver
beteren is in het najaar van 1990 besloten een planning op te stellen die voorziet in een werk
bezoek van de PvdA-Eurodelegatie aan alle PvdA gewesten. 

De PvdA-Eurodelegatie probeert voorts de discussies in de partij te bevorderen door onder 
andere het organiseren van conferenties, de uitgave van de Eurokrant (die waarschijnlijk met 
ingang van I januari 1991 opgaat in de nieuwe partijkrant), het organiseren van werkbezoe
ken van bezoekersgroepen aan Brussel en Straatsburg en de organisatie van een nationale en 
internationale Zomerschool, die dit jaar voor het eerst en met succes tot stand kwam. 

De gewesten zijn als volgt over de parlementariërs verdeeld: 

Mathilde van den Brink 
Annemarie Goedmakers 
Alman Metten 
Hemmo Muntingh 
Maartje van Putten 
Wim van Velzen 
Ben Visser 
Eisso Woltjer 

Utrecht/Drenthe 
Flevoland/Brabant-West 
Noord-Holland-Noord/Rotterdam 
Friesland/Groningen/Zeeland 
Amsterdam/Zuid-Holland 
Noord-Holland-Zuid/Den Haag 
Gelderland/Overijssel 
Limburg/Noord-Brabant -Oost 

De delegatie heeft een meervoudige politieke verantwoordingsplicht, namelijk ten overstaan 
van de partij, de socialistische fractie en de Federatie van socialistische partijen in de EG. 
Zoals ook in de spelregels vervat, werkt de PvdA-Eurodelegatie op basis van het Europees 
verkiezingsprogramma van de PvdA, het werkprogramma van de socialistische fractie en het 
manifest van de Federatie. De delegatie streeft daarbij naar een "gemeenschappelijke opstel
ling van de fractie", dat wil zeggen zij aanvaardt in beginsel het meerderheidsstandpunt, ook 
indien dit niet volledig strookt met het nationale programma. 

Verdeling van de commissies en delegaties over de leden van de PvdA Eurodelegatie: 

Eisso Woltjer Vice-voorzitter socialistische fractie, belast met de externe 
contacten; 
Lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsont
wikkeling; 
Lid van de subcommissie Visserij; 
Plaatsvervangend lid van de commissie Milieubeheer, Volks
gezondheid en consumentenbescherming; 
Plaatsvervangend lid van de commissie Economische en 
Monetaire Zaken en Industriebeleid; 
Lid van de VS-delegatie; 
Lid van de tijdelijke commissie Duitse Hereniging. 
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Wim van Velzen 

Hemmo Munting 

Maartje van Putten 

Alman Metten 

Ben Visser 

Annemarie Goedmakers 
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Voorzitter van de commissie Sociale Zaken, Werkgelegen
heid en Arbeidsmilieu; 
Plaatsvervangend lid van de commissie Jeugd, Cultuur, 
Onderwijs en Sport; 
Plaatsvervangend lid van de USSR-delegatie. 

Lid van de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en 
Consumentenbescherming; 
Plaatsvervangend lid van de commissie Regionaal Beleid en 
Ruimtelijke Ordening; 
Plaatsvervangend lid van de commissie Ontwikkelingssa
menwerking; 
Lid van de ACP-delegatie; 
Plaatsvervangend lid van de Latijns-Amerika-delegatie 

Lid van de commissie Ontwikkelingssamenwerking; 
Plaatsvervangend lid van de Politieke commissie; 
Lid van de subcommissie Mensenrechten; 
Plaatsvervangend lid van de commissie Rechten van de 
Vrouw; 
Lid van de ACP-delegatie; 
Plaatsvervangend lid van de Japan-delegatie 

Lid van de commissie Economische en Monetaire Zaken en 
Industriebeleid; 
Coördinator Monetaire en Economische Zaken bij de socia
listische fractie; 
Plaatsvervangend lid van de commissie Institutionele Zaken; 
Plaatsvervangend lid van de commissie Verzoekschriften; 
Voorzitter van de gezamenlijke Parlementscommissie EG
Turkije 

Lid van de commissie Vervoer en Toerisme; 
Plaatsvervangend lid van de commissie Externe Economi
sche Betrekkingen; 
Plaatsvervangend lid van de commissie Reglement, Onder
zoek geloofsbrieven en Immuniteiten; 
Vice-voorzitter van ASEAN-delegatie; 
Plaatsvervangend lid van de Zweden/Finland/Noorse Raads
delegatie; 
Coördinator Vervoer en Toerisme bij de socialistische fractie 

Lid van de Begrotingscommissie; 
Lid van de commissie Begrotingscontrole; 
Plaatsveivangend lid van de commissie Energie, Onderzoek 



Matbilde van den Brink 

en Technologie; 
Lid van de Oost-Europa I-delegatie; 
Plaatsvervangend lid van de VS-delegatie. 

Vice-voorzitter van de Politieke commissie; 
Lid van de subcommissie Veiligheid en Ontwapening; 
Lid van de commissic Rechten van de Vrouw; 
Plaatsvervangend lid van de commissie Juridische Zaken en 
Rechten van de Burger; 
Lid van de VN-dclcgatie; 
Plaatsvcrvangend lid van de Centraal-Amerika-delegatie. 

Gezamenlijk hebben de PvdA-Europarlementariërs de Arme Vondeling Stichting in het leven 
geroepen. Deze stichting fungeert als formele werkgever voor een aantal medewerkers die 
werkzaam ~:ijn voor de delegatie en haar individuele leden. 
Daarnaast ontwikkelt de stichting activiteiten om binnen en buiten de PvdA meer bekend
heid te geven aan de Europese socialistische politiek. door middel van conferenties. publika
ties en dergelijke. 
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