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01.00 VOORWOORDI
11

01.01 Realisme is het zich baseren op de werkelijkheid om ons heen.
Deze werkelijkheid bestaat uit wat kenbaar is van het denken en
doen van onszelf en onze medemensen. Van belang is of er binnen
onze samenleving bereidheid bestaat om het gevoel voor gemeenschapszin en samenwerking om te zetten in daden ten behoeve van
de samenleving.
01.02 In het verleden hebben politieke stromingen, zoals het socialisme, het communisme, het liberalisme, het confessionalisme,
het pacifisme enz., geleid tot verdeeldheid en onverdraagzaamheid binnen onze samenleving. Vrijwel elk van deze stromingen
heeft als kenmerk dat ze tegenstellingen binnen een gemeenschap
versterkt.
01.03 REALISTEN NEDERLAND streeft naar een objectieve benadering van
de wereld, waarin we leven. Het is een aanvaarding dat mensen en
groepen van mensen binnen een gemeenschap verschillende belangen
kunnen hebben. Toch stelt het realisme het belang van de gemeenschap boven dat van een deel van de gemeenschap.
01.04 Verdeeldheid heeft alleen kans als persoonlijke en groepsbelangen in de maatschappij een voorname plaats in kunnen nemen.
REALISTEN NEDERLAND verzet zich tegen deze belangenpolitiek.
Verdeel- en heerspolitiek is de bron van egoïsme en onverschilligheid.
01.05 Zoals ouders hun kinderen liefde geven, maar hen ook belonen of
zelfs straffen om ze binnen het gezin en daarbuiten te laten
functioneren, zo behoort ook de verhouding van de Staat tot haar
onderdanen te zijn: voorwaardenscheppend en gericht op het laten
functioneren van elk individu op de juiste plaats, op de juiste
manier in en voor de maatschappij.
01.06 ->Voor een veilig en leefbaar Nederland wordt voor bescherming
van de collectieve en individuele veiligheid van de bevolking
een adequaat overheidsbeleid geeist, waarbij extra aandacht
geschonken wordt aan het onheil dat heimeijk via onze grenzen
het land binnensluipt.
01.07 REALISTEN NEDERLAND streeft naar vertegenwoordiging in alle
bestuurslagen, waarbij wij als uitgangspunt hanteren:
hard voor degenen, die onze vrijheid in gevaar brengen, onze
vrijheid misbruiken of de gemeenschap benadelen.
hart voor degenen, die geestelijk, lichamelijk of financieel
afhankelijk zijn.
-

-

EEN HARD PROGRAMMA MET HART.

02.00 GRONDSLAG EN POLITIEKE DOELSTELLING

I

02.01 GRONDSLAG

-REALISTEN NEDERLAND wenst een samenleving waarin de mens tot
volle ontplooiing kan komen en waarin hij zijn verantwoordelijkheid kent ten opzichte van die samenleving en zijn medemens.
-REALISTEN NEDERLAND wenst dat de ingezetenen verdraagzaam en
fatsoenlijk kunnen functioneren in een sociaal rechtvaardige
gemeenschap, gebaseerd op een gezonde, krachtige, constitutio-

-2nele monarchie en rechtsstaat, waarin de parlementaire
demodratie ten volle functioneert en waarin men de historisch
gevormde samenlevingsnormen in acht neemt.
02.02 POLITIEKE DOELSTELLING
De politieke doelstelling is de korte formulering van
programmapunten, welke gericht zijn op het bereiken
van een leefbare samenleving, overeenkomstig de grondslag van de politieke partij REALISTEN-NEDERLAND
a.REALISTEN-NEDERLAND verlangt het waarborgen van de grondrechten
voor alle inwoners van Nederland, ongeacht hun nationaliteit of
herkomst en streeft naar een leefbare en economisch gezonde
samenleving. De inwoners hebben zich ook stipt te houden aan de
voor hen geldende plichten.
b.RELALISTEN-NEDERLAND streeft naar het behoud van de Nederlandse
cultuur, de Nederlandse indentiteit en hand- having van de gevestigde normen en waarden.
c.REALISTEN-NEDERLAND bevordert het ontstaan van gezinsverbanden
boven andere soorten van samenlevings- verbanden, omdat het
gezin
dus de relatie van man en vrouw
wordt gezien als de
meest natuurlijke basisvorm van onze samenleving. Andere
relatie-verbintenissen worden slechts erkend indien deze per
notariële akte zijn vastgelegd.
d.REALISTEN-NEDERLAND streeft naar diplomatieke betrekkingen met
zoveel mogelijk landen en samenwerkingsverbanden met die landen,
waarmee een relatie bestaat op basis van wederzijds respect en
waar gestreefd wordt naar naleving van de Universele Verklaring
van de rechten van de mens.
e.REALISTEN-NEDERLAND wil met kracht werken aan een oplossing van
de problemen in de Derde Wereld. Nederland dient echter slechts
financiële en andere hulp te verlenen in goed controleerbare
vorm.
-

-

02.03 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
-Elke ingezetene is mede verantwoordelijk voor leefbaarheid,
veiligheid, vrijheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid als fundamenten van onze maatschappij.
-Alle ingezetenen zullen naar vermogen de lasten moeten dragen en
ook de plichten moeten vervullen.
-Voor andere samenlevingsvormen dan het huwelijk acht REALISTEN
NEDERLAND een verbindende verklaring per notariële akte noodzakelijk. Dit dient wettelijk voorgeschreven te worden, teneinde
rechten en plichten van de partners onderling en t.o.v. de
maatschappij te regelen.
02.04 OVERHEID
De verhouding tussen burger en overheid moet van zodanige aard
zijn, dat de overheid gehouden is verantwoording voor haar daden
af te leggen. De overheid moet in woord en daad dienstbaar zijn
aan de bevolking, die moet worden gevrijwaard van elke vorm van
bureaucratie.

-302.05 INDIVIDUELE VRIJHEID)

Links en rechts fascisme, racisme, neo-nazisme en totalitaire
politieke doelstellingen dienen met kracht van argument langs
Darlementaire wea te worden bestreden.
BIJ
03.01 Uitgangspunten:

-REALISTEN NEDERLAND kiest voor het behoud van onze parlementaire
democratie in een constitutionele monarchie onder het huis van
Oranje.
-De politieke vertegenwoordigers van REALISTEN NEDERLAND zullen
de verantwoordelijkheid voor het algemeenbelang als leidraad
kiezen.
-Het is de taak van de overheid er voor te zorgen dat het
algemeen belang niet wordt geschaad door de activiteiten van
organisaties van werknemers en werkgevers.
Beleidspunten:
e03.02 Handhaving van de Eerste Kamer der Staten Generaal als parl
mentair instrument van heroverweging.
03.03 Terugdringing van de bureaucratie door vermindering van de
hoeveelheid regels. Verder vermindering van het aantal ambtenaren, mede door een soepele overgangsmogelijkheid van het ene
departement naar het andere.
03.04 ->Het parlement dient het regeringsbeleid intensiever te controleren en te sturen. Het najagen van partijpolitieke succesjes en het tevreden stellen van 'lastige' actiegroepen dient
afgewezen te worden.
03.05 ->Alle volksvertegenwoordigers moeten, op verzoek, inzicht
kunnen krijgen in alle overheidsaangelegenheden, m.u.v. zaken
die de staatsveiligheid betreffen. De conclusies van de Algemene
Rekenkamer dienen door de regering en de volksvertegenwoordiging
in het te voeren beleid te worden betrokken, terwijl in bepaalde
gevallen de Rekenkamer vooraf (begroting) of tussentijds het
recht moet krijgen een oordeel of een advies te geven.
03.06 REALISTEN NEDERLAND wijst een bindend volksreferendum af omdat
dit in strijd is met ons systeem van volksvertegenwoordiging.
Vergaande beslissingen vereisen een zorgvuldig en diep
gaand besluitvormingsproces. De partij is daarom van
mening, dat dit niet bereikt kan worden met een dergelijke methode. Het gevaar van een onoordeelkundige be
slissing of een te spontane uitspraak kan leiden tot een
verkeerde aanpak van de betreffende problematiek. Het
parlement en de overige bestuurscolleges, zullen meer
rekening moeten houden met de uitslagen van bepaalde
objectieve enquêtes.
03.07 Iedere stemgerechtigde Nederlander is moreel verplicht zijn stein
uit te brengen. Onderzocht dient te worden of stemplicht wenselijk en uitvoerbaar is.
03.08 Onze bevolking dient beter geïnformeerd en gemotiveerd te worden
omtrent de structuur en organisatie van civiele verdediging, met
inbegrip van de opzet en werkwijze van rampenplannen.

-403.09 Met gemeentelijke en provinciale herindelingen dient de grootst
mogelijke zorgvuldigheid betracht te worden. Dergelijke plannen
mogen niet ten koste gaan van streekgebonden cultureel erfgoed.
Daarom mogen bestuurlijke en/of economische voorkeuren op het
gebied van herindeling niet doorslaggevend zijn.
03.10J->Provinciale- en gemeentelijke overheden dienen zich te onthouden van standpuntbepalingen en bijpassende activiteiten,
die als buitenlands beleid de taak zijn van de landsregering.
Besluiten en verordeningen van lagere overheden op dit gebied
dienen voor schorsing en/of vernietiging te worden voorgedragen.
03.11 REALISTEN NEDERLAND is tegenstander van gebruik van het stakingsrecht indien de maatschappij er onevenredig door wordt
benadeeld.
03.12 Er dient een studie gemaakt te worden met betrekking tot de
herindeling van provincies en/of gewesten.
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04.00 OVERZEESE RIJKSDELEN 1
1

04.01 Uitgangspunten:
-Nederland moet streven naar zelfstandigheid van de Nederlandse
Antillen, waarin plaats is voor een federatief verband. Een vorm
van blijvende samenwerking tussen Nederland en de Antillen is
gewenst.
-In afwachting van de zelfstandigheid moet Nederland de Antilliaanse belangen behartigen op het gebied van buitenlandse
betrekkingen en defensie en dient hulp te worden geboden door
middel van kennisoverdracht en investeringen.
Beleidspunten:
04.02 Nederland zal het toerisme in de Rijksdelen moeten bevorderen
door borg te staan voor investeringen, door kennisoverdracht en
door inzet van Nederlandse werklozen uit de betreffende sector.
Ook op het terrein van pretparken, watersport e.d. kunnen kansen
benut worden.
04.03 Voor de defensie van de eilanden dient de lokale bevolking zoveel mogelijk zelf de mankracht te leveren. De opleiding van de
strijdkrachten vindt zoveel mogelijk op de Antillen plaats.
05.00 JUSTITIE EN POLITIEI
05.01 Uitgangspunten:
-De democratisch tot stand gekomen wetten dienen uitgangspunt te
zijn voor het functioneren van de rechtsstaat.
-De naleving van deze rechtsregels zal met sancties moeten worden
afgedwongen. Deze sancties moeten in een evenredige verhouding
staan tot de ernst van de overtredingen van die rechtsregels.
-REALISTEN NEDERLAND acht het een verontrustende tendens, dat men
vandalisme, straatschenderij, burgerlijke ongehoorzaamheid,
krakersgemeenschappen enz. als een normaal gegeven gaat
aanvaarden.
MISDAAD MAG NIET LONEND ZIJN
-Daders van misdrijven, die de samenleving
op welke wijze dan
ook
financieel benadelen, dienen de aangerichte schade te
-

-

-5vergoeden uit hun persoonlijke bezittingen, door beslag op hun
inkomsten en/of door inhouding op hun uitkeringen.
-Het berokkenen van lichamelijk of geestelijk leed door het
plegen van geweldsmisdrijven of anderszins dient zwaarderbestraft te worden.
Beleidspunten:
JUSTITIE

05.02 l->De zware criminaliteit moet slagvaardiger worden aangepakt.
Het opsporings- en vervolgingsbeleid van de officieren van
justitie zal meer en beter op elkaar afgestemd moeten worden. De
mogelijkheid tot seponeren dient beperkt te worden.
-De regelgeving dient begrijpelijk en praktisch uitvoerbaar te
zijn.
05.03 Het aantal cellen voor zowel voorarrest als uitvoering van
straffen dient aan de behoefte te voldoen.
Het is niet acceptabel dat arrestanten wegens gebrek aan
celruimte voortijdig weer op vrije voeten gesteld moeten
worden. Dit werkt demotiverend op degenen, die met opsporing van misdrijven zijn belast en op het aangeven van
misdrijven.

05.041_>Het gebruik van verdovende middelen moet met kracht bestreden

worden. De handel in verdovende middelen dient streng bestraft
te worden. Gebruikers, die misdrijven begaan om aan verdovende
middelen te kunnen komen, moeten gedwongen kunnen worden tot een
ontwenningskuur.
Gevangenissen, huizen van bewaring, andere overheidsgebouwen en
horecabedrijven dienen drugsvrij te zijn.
05.05 De kleine criminaliteit dient eveneens met kracht bestreden te
worden.
Het is onaanvaardbaar dat jaarlijks voor vele honderden
miljoenen guldens aan goederen uit winkels wordt
gestolen. Diefstal is een verwerpelijke daad, evenals
het helen van gestolen goed.
05.06 Iedere koper van goederen, waarvan o.a. op grond van de prijs
aangenomen kan worden, dat deze van diefstal afkomstig zijn,
dient wegens heling gestraft te worden.
DIEFSTAL MAG VOOR NIEMND LONEND ZIJN

veroorzaakt door
05.07 De door de politie gemaakte extra kosten
buiten de normale politiezorg,
onzorgvuldigheid van burgers
moeten doorberekend kunnen worden.
05.08 ->Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burgers
dient zoveel mogelijk bevorderd te worden. Invoering van een
-

-

algemene identificatieplicht wordt nagestreefd. Bij het constateren van strafbare feiten moeten opsporingambtenaren van de
vermoedelijke daders kunnen eisen dat zij hun identiteit aantonen.
05.09 Proefverloven dienen afgeschaft te worden om de potentiële
slachtoffers van geweldsmisdrijven te beschermen.
05.10 Bescherming van de bevolking tegen misdadig gedrag dient vanuit
de daarvoor in aanmerking komende departementen sterk bevorderd
te worden. Interdepartementaal overleg van de betreffende
ministers onder leiding van de minister van justitie dient hier
de basis voor te leggen.
05.11 Openbare gelegenheden in de horecasfeer mogen na 24.00 uur niet
worden bezocht door jongeren beneden de leeftijd van 16 jaar.
Aan deze bepalingen in de drank- en horecawet moet strikt de
hand worden gehouden.
05.12 ->Het zich onherkenbaar maken bij demonstraties en rellen, bijv.
door het dragen van bivakmutsen, dient bij wet strafbaar
gesteld te worden.
05.13 ->Procedurefouten mogen er niet toe leiden, dat misdadigers
vrijuit kunnen gaan of worden vrijgesproken. Herstel van
ambtelijke fouten of vergissingen in ambtelijke stukken moet
mogelijk zijn.
05.14 ->Aan slachtofferhulp, als taak van de overheid, moet prioriteit
worden toegekend. Schadevergoeding en claims op smartegeld
dienen voor zover mogelijk door middel van voeging in de strafprocedure te worden opgenomen.
05.15 Uitstaande boetes moeten altijd invorderbaar blijven. Opgelegde
straffen dienen te worden uitgevoerd.
05.16 REALISTEN NEDERLAND is tegen de doodstraf. De maximale straf
dient levenslang zonder vervroegde vrijlating te zijn.
05.17 De wettelijke bepalingen met betrekking tot verkrijging van
bewijs dienen zodanig te worden verruimd, dat
met behoud van
de nodige rechtszekerheid
de misdaad effectief bestreden kan
worden. De kans op het moeten seponeren of vrijspreken i.v.m.
onrechtmatig verkregen bewijs moet daardoor afnemen.
05.18 ->Bij het gebruik van de grondwettelijke rechten van demonstratie, protestactie, vereniging en vergadering zullen de organisatoren en deelnemers de regels in acht moeten nemen waaraan
deze grondwettelijke vrijheden zijn gebonden. Het zich hier niet
aan houden is anarchie en moet dienovereenkomstig als crimineel
gedrag aangemerkt en bestraft worden.
-

-

Onder crimineel gedrag moet ook worden verstaan: illegale
betogingen en demonstraties, ongeoorloofde protestacties,
kraakacties, ongrondwettelijke acties tegen de vrijheid
van drukpers, vereniging en vergadering, agressieve onverdraagzaamheid tegen politieke en/of maatschappelijke
stromingen, alsmede elke daad of actie die gericht is
tegen onze samenleving, dan wel die een aantasting
betekent van de democratie.
05.19 Voor de kinder- en jeugdbescherming is een ander beleid nodig,
gericht op zorg voor het kind in het gezinsverband. Door voorlichting en andere maatregelen dienen de ouders tot meer en groter verantwoordelijkheid gebracht te worden. Tot onttrekking aan
de ouderlijke macht mag uitsluitend op controleerbare wijze door
de kinderrechter besloten worden. Een voorlopige onttrekking
vooruitlopend op een beslissing dient zo kort mogelijk te duren.

-7In de fases onderzoek en voorlopige onttrekking dienen de ouders
frequent geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen.
HET J.A.C. (JONGEREN ADVIES CENTRUM) DIENT ALS ONGEWENSTE
OUDER-VIJANDIGE ORGANISATIE OPGEHEVEN TE WORDEN.

POLITIE

05.20 I->Het politieuniform moet voor iedereen goed herkenbaar zijn.
Uniformen van toegelaten particuliere beveiligingsdiensten
moeten daarvan duidelijk verschillen. De politie dient zoveel
mogelijk, dag en nacht, zichtbaar aanwezig te zijn in het
straatbeeld.
-Bekendheid van het landelijke alarmnummer van politie, brandweer
en geneeskundige hulp moet bevorderd worden.
-Bij het constateren van strafbare feiten (heterdaad) en bij
ernstig vermoeden van misdadig gedrag, moet er in het belang van
de veiligheid van de opsporingsambtenaar en het onderzoek een zo
ruim mogelijke bevoegdheid tot fouilleren zijn.
-Voor politie dient slechts één ministerie
verantwoordelijk te zijn: BINNENLANDSE ZAKEN !!
-Bezuinigingen bij de politie, die leiden tot minder mogelijkheden tot uitvoering van de bestaande taken, zijn niet verantwoord.
-De Koninklijke Marechaussee dient naast haar vaste militaire taken ook politietaken te vervullen. Zij dient het vreemdelingenbeleid te blijven uitvoeren op de vliegvelden en in het gebied
van de zeehavens.
Na het ratificeren van het akkoord van Schengen dient er een zo
groot mogelijke samenwerking opgezet te worden met de overige
verdragslanden m.b.t. het te voeren vreemdelingenbeleid.
Leden van het korps Marechaussee moeten snel inzetbaar zijn op
lokaal terrein bij plotseling gebrek aan politiepersoneel.
11

06.00

-

BUITENLANDI

06.01 Uitgangspunten:
-Nederland onderhoudt met zoveel mogelijk landen diplomatieke
betrekkingen. Afhankelijk van de politieke toestand in de betreffende landen zal er aan handelsbevordering worden gedaan.
Nederland onthoudt zich van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen.
-Richtsnoer m.b.t. ons buitenlands beleid dient te zijn hetgeen
supranationaal en bilateraal in en met landenorganisaties en
afzonderlijke andere landen is en wordt overeengekomen.
-Inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden door andere
landen of door buitenlandse instellingen of organisaties wordt
niet aanvaard.

Beleidspunten:
06.02 Samenwerking met andere landen wordt nagestreefd en bevorderd,
waarbij prioriteit wordt gegeven aan samenwerking met leden van
EG, OESO en NAVO. Bij deze samenwerking dient de eigen identiteit en cultuur bewaard te blijven.
06.03 ->Dictatoriaal geregeerde landen en organisaties, die hun
(politieke) doelen nastreven d.m.v. terroristische activiteiten, zullen nooit financieel of moreel gesteund mogen worden.
06.04 Nederland dient binnen de organisatie van de Verenigde Naties te
bevorderen dat in alle aangesloten landen de mensenrechten,
zoals omschreven in de Universele Verklaring van de rechten van
de mens, worden nageleefd.
De landen, waar de democratische spelregels in de prak
tijk worden gehanteerd en de rechten van de mens worden
geëerbiedigd, zijn echter in de minderheid.
Vermeldenswaard is, dat de westerse staten 92% van het
VN-budget inbrengen. Ondanks de minimale financiële inbreng van de ondemocratische staten, die zich niet of in
mindere mate houden aan de rechtsregels, behouden deze
landen gelijk stemrecht in de Verenigde Naties.
06.05 Hulp van de buitenlandse dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan in het buitenland in staat van beschuldiging
gestelde of veroordeelde landgenoten, beperkt zich tot het zeker
stellen van juridische bijstand en het bijstaan bij communicat ieproblemen.
06.06 ->REALISTEN NEDERLAND wijst de apartheid in Zuid Afrika af. Gebruik van geweld en terreur in de strijd tegen apartheid wordt
afgewezen..
REALISTEN NEDERLAND heeft vertrouwen in de goede wil van de
huidige regering van Zuid Afrika met betrekking tot de opheffing
van de apartheid.
Economische en andere boycotacties, hoewel naar de mening van
REALISTEN NEDERLAND een nauwelijks zinvol middel, worden
nageleefd voor zover door de Vereningde Naties aan de lidstaten
voorgeschreven. Constructieve hulp wordt geboden aan
geweldloze organisaties.
06.07 ->Tot behoud van de Nederlandse taal en cultuur dient gestreefd
te worden naar nauwe samenwerking met Vlaanderen.
Bij de verdere eenwording van de Europese Economische
Gemeenschap kan het eigen cultuurgoed slechts behouden
blijven, indien Nederland en Vlaanderen samen trachten
te voorkomen overspoeld te worden door invloeden vanuit
Duitsland, Frankrijk en Engeland.
06.08 De verbroken culturele banden met het aan ons verwante volk in
Zuid-Afrika dienen hersteld te worden.
07.00 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HULP AAN SURINAME

07.01 Uitgangspunten:
-Als welvaartsstaat kan en moet Nederland ontwikkelingshulp bieden aan de landen van de Derde Wereld. De huidige bijdrage uit-

gedrukt in procenten van het bruto nationaal produkt is zeer
hoog.
-De 1½% moet teruggebracht worden naar 1%, waarbij als strikte
voorwaarde dient te gelden een efficiënte besteding.
-Bij de verantwoordelijke lichamen van de Verenigde Naties, de
Wereldbank, enz. dient bij voortduring uitgedragen te worden dat
Nederland tegen hulp aan dictatoriaal geregeerde landen is.
Beleidspunten:
07.02 De ontwikkelingshulp aan landen in de Derde Wereld dient gericht
te zijn op de ontplooiing van de individuele burgers.
Met inzet van Nederlandse deskundigheid moeten projekten
ontwikkeld worden ter bevordering van onderwijs, infrastruktuur en kleinbedrijf in de landen, die deze hulp
behoeven.
In verband met veel voorkomende fraude en corruptie wordt geen
geld gegeven maar goederen (incl. de nodige kapitaalgoederen) en
diensten. Voorlichting en hulp m.b.t. geboortebeperking
verdienen hoge prioriteit te krijgen.
07.03 De Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO) dient te worden opgeheven, althans te
worden ontheven van zijn taak m.b.t. besteding van overheidsgeld.
Toekennning, besteding en controle op besteding van overheidsgeld in het kader van ontwikkelingssamenwerking dient in handen
van de overheid te blijven en dus volledig onder controle van de
volksvertegenwoordiging en de Algemene Rekenkamer.
07.04-De historische verantwoordelijkheid t.o.v. Indonesië, Suriname
en de Antillen dient gestalte te krijgen in extra bilaterale
hulp.
-De ontwikkelingshulp die aan Suriname en Indonesië geboden wordt
moet afhankelijk zijn van de ontwikkeling van deze landen naar
een volwaardige democratie.
.05 >De ontwikkelingsgelden voor Suriname, die niet zijn besteed
i.v.m. de politieke situatie aldaar, dienen zo mogelijk
gebruikt te worden voor remigratie van Surinamers. Voor herstel
van de maatschappij en een gezonde economie in Suriname is de
kennis en inzet nodig van veel van de hier verblijvende
Surinamers.
07.06 Voedselhulp dient rechtstreeks bij de hongerende bevolking
terecht te komen.
07.07 Landen, die een groot vluchtelingenaanbod uit de naburige landen
hebben of krijgen te verwerken, moeten gesteund worden, teneinde
de stroom vluchtelingen in de richting van ons land een halt te
kunnen toeroepen.
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08.00 ONDERWIJS en WETENSCHAPI

08.01 Uitgangspunten:
-Alle Nederlanders, en andere met toestemming hier te lande verblijvenden, hebben recht op gelijke kansen om onderwijs van hoge
kwaliteit te volgen.
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-De school- en/of studiekeuze dient zoveel mogelijk Vrij te zijn
en te passen bij aard, aanleg en prestatiemogelijkheden van de
betrokken leerling of student.
-Het onderwijs moet gericht zijn op de behoeften van onze maatschappij in de overzienbare toekomst, in het bijzonder door goed
en tijdig te reageren op signalen van bedrijfsleven en overheid.
-De duur van het volgen van universitair onderwijs dient, mede
gelet op het kostenaspect, beperkt te blijven.
-Het zogenaamde tweedekans-onderwijs moet worden bevorderd.
-Het wetenschappelijk onderzoek aan de onderwijsinstituten zal,
waar mogeljk, moeten worden ondersteund door full-time krachten.
-Het wetenschappelijk onderzoek zal bij voorkeur moeten dienen om
verbetering te brengen in het functioneren van overheid en
bedrijfsleven voorzover de diverse wetenschapsterreinen daar
toepassing vinden.
Beleidspunten:
08.02 Door aan kinderen zo vroeg mogelijk goed onderwijs te bieden,
kunnen de nadelige gevolgen van sociale ongelijkheid worden
bestreden. Extra aandacht moet worden gegeven aan kinderen van
kennelijk ongeïnteresseerde, ongemotiveerde ouders om de in
huiselijke kring opgelopen achterstand in te lopen.
08.03 Tot het 16e levensjaar moet de leerling, met zo weinig mogelijk
verliesjaren, over kunnen gaan naar een ander schooltype. Er
dient duidelijkheid te bestaan m.b.t. het niveau van de onderscheiden onderwijstypen.
08.04 Beperking van het uitgebreide aanbod aan schoolboeken om de
kosten te verlagen. De overgang naar andere onderwijsinstellingen wordt bemoeilijkt omdat het risico aanwezig is een geheel
nieuw pakket leermiddelen te moeten aanschaffen.
08.05J->Het onderwijzend personeel zal zich moeten onthouden van het
op min of meer opdringende wijze overbrengen van hun politieke, maatschappelijke of sexuele voorkeuren aan de leerlingen.
Inachtnemen van gezagsverhoudingen, waarbij vooral de aanspreekvorm van de leerkrachten en de fatsoensnormen aandacht
behoeven. (bijv. geen gezochte obsceniteiten in klasgesprekken
en m.b.t. literatuur geen boeken voor te schrijven, waarin
dergelijk taalgebruik als normaal wordt voorgesteld.)
08.06 Een vast waarderingssysteem in punten moet de studieresultaten
voor zowel de leerling/student als ouders/opvoeders en eventuele
werkgever duidelijk en betrouwbaar maken.
08.07 Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan culturele en
creatieve educatie, sociale vaardigheden en omgangsvormen.
08.08 De berichtgeving van het ministerie aan de onderwijsinstellingen
v.w.b. richtlijnen en maatregelen dient tot het uiterste beperkt
te blijven.
08.09 Wiskunde dient tot minimaal het 17e levensjaar zoveel mogelijk
een verplicht vak te zijn. Voldoende aandacht dient geschonken
te worden aan aardrijkskunde op de basisschool en aan geografie
bij het vervolgonderwijs.
08.10 In verband met de ontwikkeling in de samenleving naar steeds
meer computergebruik is het wenselijk dat reeds op de basisschool informatica wordt onderwezen. Los daarvan blijft het
noodzakelijk dat elke leerling zo goed mogelijk hoofdrekenen
beheerst, zonder gebruik te maken van electronische of andere
hulpmiddelen.
08.11 Het is wenselijk andere disciplines, w.o. met name het bedrijfsleven, te betrekken bij het universitaire Onderwijs door vertegenwoordiging van deze disciplines in de universiteitsraden op
te nemen.
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de opleidingen aan de PABO's (pedagogische academie's)
08.121_>In
dient aandacht te worden besteed aan didactische vaardigheden
niet het oog op het niet gezag functioneren van de toekomstige
leerkrachten. Het onderwijzend personeel zal in hoofdzaak de
beschikbare tijd moeten besteden aan het lesgeven en het voorbereiden daarvan i.p.v. het doornemen van min of meer overbodige
circulaires van het ministerie en het o.a. daarover vergaderen
met collega's.
08.13 De onderscheiden vormen van bijzonder onderwijs dienen gehandhaafd te blijven zolang daar behoefte aan bestaat.
08.14 Voor de omscholing van werkloze jongeren wordt een beroep gedaan
op het bedrijfsleven om dit te organiseren en te bekostigen.
08.15 ->Het te geven onderwijs dient zoveel mogelijk gericht te worden
op de Europese Economische Gemeenschap, om te zorgen, dat ons
land, na de eenwording in 1992, effectief kan functioneren als
handelspartner en doorvoerland in deze internationale gemeenschap.
In dit kader is het noodzakelijk om minimaal twee vreemde
EG-talen in het vakkenpakket op te nemen.
08.16 In samenwerking niet het Ministerie van Economische Zaken dient
gestreefd te worden naar intensivering van de deelname van eigen
wetenschappers aan het Eureka-projekt (onderzoek nieuwe technologieën), intensivering van onderzoek op het gebied van informatiewetenschappen en gericht innovatieonderzoek ter vernieuwing
en verbreding van de basis van de nationale economie is gewenst.
08.17 Er dient regelmatig gerapporteerd te worden aan de volksvertegenwoordiging over de behaalde resultaten met de lopende onderzoeken. De volksvertegenwoordigers dienen de behaalde resultaten
kritisch te beoordelen op hun nut voor de samenleving.
09.00 JEUGDPROBLEMATIEK
11

11

Uitgangspunten:
-REALISTEN NEDERLAND acht het van groot belang aandacht te
schenken aan de JEUGDPROBLEMATIEK, waarmee we worden geconfronteerd.
Onze jeugd is onze toekomst. Wij zullen de voorwaarden
moeten scheppen om de jeugd uit te laten groeien tot
spontane en in onze gemeenschap verantwoordelijke jonge
mensen. De geestelijke verwording, de consumptiementaliteit en het individualisme waarmee onze jeugd nu wordt
geconfronteerd maakt juist van de kansarmen in onze maatschappij de kanslozen voor de toekomst. Er zal een eind
gemaakt moeten worden aan het aanbieden van porno- en
geweldsfilms aan de jeugd onder de 16 jaar via videotheken en aan het uitzenden van normverlagende programma's door de meeste omroeporganisaties. Gemeenschapszin
en verantwoordelijkheidszin zullen op school bevorderd
moeten worden met ondersteuning door de overheid van een
gestimuleerd positief verenigingsleven, zoals sport-,
scouting-, toneel-, muziekverenigingen e.d.
Leerkrachten dienen te worden gesteund in hun pogingen
bij te dragen aan de opvoeding van onze jeugd en om
normale discipline en gezagsverhoudingen te herstellen.
Door controles en het in het vooruitzicht stellen van
(hoge) boetes dient het schrikbarend hoge schoolverzuim
ingedamd te worden.
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09.01 Het sanctiebeleid niet betrekking tot schoolverzuim, in casu bij
herhaling hoge boetes,
zal er toe moeten leiden dat het
'spijbelen' wordt teruggedrongen.
09.02 Met het oog op het terugdringen van jeugdcriminaliteit moeten de
zogenaamde 'tussenuren' worden vermeden. De schoolgaande jeugd
moet niet de gelegenheid hebben om tijdens de schooluren zonder
toezicht de straat op te gaan. Indien
om welke reden dan ook
lessen uitvallen, dienen de leerlingen binnen de school gehouden
te worden d.m.v. huiswerklessen of andere bezigheden.
-
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10.00 FINANCIEN]

10.01 Uitgangspunten:
Het financieringstekort is te hoog en moet krachtig doch weldoordacht worden teruggedrongen. Inkomsten en uitgaven dienen in
een gezonde verhouding tot elkaar te staan. Uitgangspunt is een
meersporenbeleid:
a. Beheersbaar maken van de financien voor de collectieve
sector.
b. Geen belemmeringen voor de marktsector.
c. Inflatiebestrijding.
Beleidspunten:
10.02 Er dient meer inzicht te komen in de geldstroom van de overheid
naar de burger voor wat betreft uitkeringen en subsidies. In dat
kader dient een zo groot mogelijk gebruik gemaakt te worden van
het Sofinununer om via computerkoppeling te controleren waar de
overheidsgelden terechtkomen, teneinde misbruik te voorkomen.
10.03 Er dient gestreefd te worden naar het samenbundelen van sociale
verzekeringspremies. Het totaal van de premies dient een zo laag
mogelijk percentage van het inkomen te zijn.
10.04 ->Het zwartgeldcircuit moet zoveel mogelijk teruggedrongen worden, door enerzijds het voor de inkomenstenbelasting aftrekbaar maken van allerlei werkzaamheden voor partikulieren in de
onderhoudssfeer van eigen huis enz. en anderzijds een intensieve
kontrole tijdens allerlei werkzaamheden op de status van degene
die werk verricht. Daartoe dienen bijzondere opsporingsambtenaren aangesteld te worden met de benodigde bevoegdheden.
10.05 Ontduiking van de motorrijtuigenbelasting, het onverzekerd deelnemen aan het verkeer en het rijden met onveilige auto's dient
tegengegaan te worden door de koppeling van bestanden, c.q. centrale registratie van de administraties van de Rijksdienst voor
het Wegverkeer v.w.b. de kentekenregistratie, de Motorrijtuigenbelasting, de autoverzekering en de APK-keuring.
10.06 Het onmogelijk maken van juridisch zakenrechtelijke constructies
(schijnconstructies), die misbruikt worden om belastingen te
ontgaan.
10.07 ->Verbetering van de belastingmoraal door enerzijds duidelijk te
maken dat niet onnodig belasting wordt geheven (en dat ook
niet te doen!!!) en anderzijds, dat overtreding van de belastingwetten voor elke overtreder gelijke gevolgen heeft. Ook de
frauderenden aan de top moeten hard worden aangepakt.
10.08 vereenvoudiging van het systeem van de loon- en inkomstenbelasting en gelijktrekking van de tarieven binnen de EG. Dit is
noodzakelijk om de economie in de EG-landen niet onnodig
moeilijk te maken door concurrentie-vervalsende ongelijke
belastingen. Dit geldt onverminderd ook voor belastingen als de
Omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.
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De jaarbegroting dient niet afhankelijk te zijn van tijdelijke
inkomstenbronnen, zoals de schommelende aardgasbaten e.d.
10.10 Teveel betaalde belastingen en premies dienen te allen tijde,
ongeacht de hoogte van de bedragen, te worden terugbetaald.
10.11 Het onzuiver inkomen voor de inkomstenbelasting is maatgevend
als drempel voor toelagen en subsidies op allerlei gebied.
Voorkomen dient te worden dat een kleine verhoging van het
inkomen een nadelige schokwerking heeft doordat diverse andere
inkomsten van de belastingplichtige wegvallen. Deze effecten, en
de in brede kring niet geaccepteerde regelgeving m.b.t. aftrekposten voor bedrijven voor door personeel gemaakte onkosten,
werken fraude in de hand en zijn aanleiding om betalingen via
het zwarte circuit te doen.
10.12 ->Om de verkeerscongestie in de Randstad te verlichten dienen
bedrijven die zich elders willen vestigen faciliteiten op belastinggebied te krijgen om de verhuiskosten te compenseren.
10.09

11.00 DEFENSIE en de NAVOI
11

11.01 Uitganspunten:
-De vrijheid van de ingezetenen, de veiligheid van de Staat en de
handhaving van de rechtsstaat worden gegarandeerd door het in
stand houden van een krijgsmacht.
-De krijgsmacht functioneert in de ruimste zin in bondgenootschappelijk verband met de overige NAVO-landen.
-De krijgsmacht bestaat uit beroepsmilitairen, vrijwilligers en
dienstplichtigen.
-Een krijgsmacht blijft nodig, zelfs als de internationale
omstandigheden tijdelijk de schijn wekken, dat hier geen of
nauwelijks behoefte aan is.
Beleidspunten:
11.02 De mobilisabele eenheden dienen een zo groot mogelijke inzetbaarheid te behouden door regelmatige, korte maar intensieve
herhalingsoefeningen. Dit dient te gelden tot het einde van de
periode van oproepbaarheid.
11.03 Er dient optimaal gebruik gemaakt te worden van de Nationale
Reserve. Deelname er aan dient krachtig gestimuleerd te worden.
Reservisten dienen zoveel mogelijk faciliteiten te krijgen voor
hun inspanningen en bereidheid.
11.04 De drie krijgsmachtonderdelen, die qua uitvoering geheel verschillende taken hebben, dienen een zo groot mogelijke efficiency te betrachten en in nauwe samenwerking te zorgen voor het zo
laag mogelijk houden van de kosten.
11.05 ->Naast de conventionele strijdkrachten moeten nucleaire wapens
gehandhaafd blijven. Indien de afschrikwekkende werking van
nucleaire wapens in de richting van het Oostblok minder noodzakelijk zal worden, dient afgewogen te worden of deze afschrikking ook nodig is in de richting van het Midden-Oosten waar
labiele regeringsvormen en fanatieke, religieuze leiders voor
een grote mate van internationale onzekerheid zorgen.
11.06 Nederland is voor de verdediging van het grondgebied afhankelijk
van de NAVO-strijdkrachten. De krijgsmacht moet van voldoende
kwaliteit en kwantiteit zijn om de in NAVO-verband aanvaarde
taak uit te voeren.
11.07 ->REALISTEN NEDERLAND acht het huidige dienstplichtsysteem niet
rechtvaardig voor de kleine groep jonge mannen die voor deze
dienstplicht worden opgeroepen.
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-REALISTEN NEDERLAND acht het vervullen van een dienstplicht voor
jonge mannen en vrouwen zinvol. Naast de militaire dienstplicht
is het mogelijk een maatschappelijke dienstplicht in te voeren
in diverse maatschappelijke sectoren, zoals ziekenhuizen,
bejaardenhuizen, ontwikkelingswerk, niet-politiek gebonden
instellingen, enz. (zie ook 18.07)
11.08 REALISTEN NEDERLAND vindt dat Nederland lid moet blijven van de
NAVO. Een (her)verdeling van taken, gepaard gaande met een
vergaande specialisatie is aanbevelenswaard. Het terugdringen
van de hoge kosten voor de NAVO-landen kan het beste bereikt
worden door standaardisatie van de wapensystemen, voertuigen en
verdere uitrusting van de krijgsmachtsdelen van de onderscheiden
NAVO-landen.
11.09 Bij de vervaardiging van defensie-materieel voor Nederland en de
Navo dient het Nederlandse bedrijfsleven optimaal te worden
ingeschakeld.
11.10 REALISTEN NEDERLAND is van mening dat bij de bezuinigingen op de
defensieuitgaven gestreefd moet worden naar wat nodig is om
NEDERLAND te beveiligen en te verdedigen. Daarbij kan al naar
gelang de uitkomst van dit streven een percentage aan bezuiniging gevonden worden. Er dient in geen geval eerst een percentage aan bezuiniging gekozen te worden om dan te berekenen wat er
nog wel kan en wat niet meer.
1[ 12.00 VOLKSHUISVESTINGJ

12.01 Uitgangspunten:
-Eigen woonruimte is een belangrijke eerste levensbehoefte van de
mens. REALISTEN NEDERLAND acht het noodzakelijk dat aan de inwoners voldoende woonruimte ter beschikking wordt gesteld, waarvan
de kosten naar draagkracht ten laste van de bewoner komen.
-Extra aandacht dient gegeven te worden aan één-persoonshuishoudens, waaraan vooral behoefte is in universiteitssteden en
andere gemeenten met veel onderwijsinstellingen.
-Er dient eveneens veel aandacht besteed te worden aan verbetering van de benodigde huisvesting voor ouderen.
Beleidspunten:
12.02-REALISTEN NEDERLAND streeft naar bevordering van het eigen
woningbezit. De prijs voor een woning dient zo dicht mogelijk de
kostprijs te benaderen. Vreemde elementen in de prijs, zoals
overdrachtskosten, notariskosten, makelaarspremie's, enz. dienen
tot een minimum beperkt te worden. De Rijksoverheid dient de
garantiebedragen aan te passen aan de prijsontwikkeling.
-Door de markt van vraag en aanbod Vrij te laten en de aspirantkoper al naar gelang zijn financiële positie te steunen met
garantie op de op te nemen lening, met subsidie en belastingaftrek, kan het particulier woningbezit vergroot worden.
-Het huurwaardeforfait dient zo laag mogelijk te worden gehouden.
-Gemeenten dienen zich te houden aan de door de Rijksoverheid
voorgeschreven normen m.b.t. de hoogte van de gemeentegarantie
12.03 ->Er dient zo efficiënt mogelijk gebouwd te worden met zo weinig
mogelijk luxe afwerking, zodat kostbare en vaak onnodige
subsidies, welke door de overheid moeten worden opgebracht,
minder noodzakelijk zijn om de woningen betaalbaar te houden.
12.04 Bij de bepaling van de ruimtelijke ordening van nieuwbouw- en/of
vernieuwbouwprojekten moet rekening gehouden worden met de bouw
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van winkels, scholen en andere noodzakelijke voorzieningen.
12.05 Zowel door een gericht nieuwbouwaanbod als door subsidiëring van
verhuiskosten dient bevorderd te worden dat de afstand
woning-werk zo klein mogelijk wordt gehouden. Bij voorkeur niet
meer dan Ca. 15 kin.
12.06 Oude wijken zullen in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing gesaneerd moeten worden door een aan de omgeving aangepaste
nieuwbouw en/of een verantwoorde renovatie door te voeren.
12.07 Verkrotting moet worden tegengegaan door eigenaren te dwingen
noodzakelijke reparaties en verbeteringen te laten uitvoeren. Is
de eigenaar hiertoe financieel niet in staat of onwillig, dan
dient de gemeente te trachten het pand door koop in bezit te
krijgen.
12.08 Leegstaande woningen dienen binnen een maand te worden aangemeld
bij de gemeentelijke dienst voor (volks-)huisvesting. Na een
periode van maximaal één jaar dient de gemeente de beschikking
te krijgen over de leegstaande woning voor verhuur. Al naar
gelang de omstandigheden en mogelijkheden zal de gemeente reeds
eerder overgaan tot vordering van deze woning voor verhuur. De
verhuur van dit soort woningen dient te geschieden met een contractueel overeen te komen opzegtermijn van 3 maanden voor het
geval de oorspronkelijke eigenaar toch tot verkoop besluit en de
nieuwe eigenaar zelf over de woning wil beschikken.
12.09 Het kraken van onroerend goed dient wettelijk verboden te
worden. De lokale overheid dient langdurige, onnodige of speculatieve leegstand van woningen en andere gebouwen door verordeningen te voorkomen. Financiële schade, toegebracht door
krakers, dient door de krakers aan de eigenaar van het pand vergoed te worden. Bij in gebreke blijven kan de eigenaar de schade
op de kraker verhalen door middel van loonbeslag, inhouding op
uitkering e.d.
12.10 ->Kamerverhuur die beperkt blijft tot één kamer aan één persoon
dient buiten de belastingsfeer te blijven en ook geen invloed
te hebben op uitkering of subsidie aan de hoofdbewoner. De
kamerverhuur, zoals hier bedoeld, moet steeds wederzijds met een
termijn van één maand opgezegd kunnen worden.
12.11 De overgang van een normale woning naar een kamer of een appartement in een bejaarden- of verzorgingstehuis is voor veel ouderen een te grote stap doordat de beschikbare ruimte per oudere
te gering is. Er dient daarom gestreefd te worden naar meer
leef- en woonruimte voor ouderen om de zo nodige doorstroming te
bevorderen. Doorstroming kan ook bevorderd worden door verschil
in kwaliteit aan te brengen in de appartementen voor hen, die
zelf de lasten dragen en hen, wier lasten door de gemeenschap
worden gedragen.
13.00 RUIMTELIJKE ORDENING en MILIEUBELEIDI
13.01 Uitgangspunten:
-De beschikbare ruimte in ons land is schaars en moet daarom
volgens plan verdeeld worden.
Het milieu staat onder grote druk door verstedelijking,
industrialisatie en welvaartsverschijnselen. Om daarmee toch een
verantwoord milieubeleid te voeren is het nodig ten behoeve van
de burger een duidelijk herkenbaar meerjarenplan op te stellen.
-Er dient gestreefd te worden naar het maken van internationale
afspraken, waarin enerzijds de landelijke plannen kunnen worden
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opgenomen en waaraan anderzijds nieuwe nationale plannen kunnen
worden getoetst.
-Bij de vaststelling dienen burger en bedrijfsleven een zo groot
mogelijke mate van inspraak te hebben. Daarna vindt op
democratische wijze door de daartoe aangewezen politieke
lichamen besluitvorming vast. Na voleinding van dat proces is
actievoeren tegen dit meerjarenplan niet aanvaardbaar.
-Er dient steun gegeven te worden aan milieuorganisaties mits
deze zich met hun activiteiten aan gegeven wetten en regels
houden.
-Het totstandbrengen en instandhouden van een goed leefmilieu is
een plicht tegenover huidige en toekomstige generaties.
-De kosten gemoeid met het schoon maken en schoon houden van het
milieu, dienen door bedrijven en bevolking als normale en noodzakelijke kosten te worden opgebracht.
Beleidspunten:
13.02 REALISTEN NEDERLAND streeft naar het in de juiste verhouding op
elkaar afstemmen van woongebieden (huizen en de daarbij behorende groenvoorzieningen), industriële terreinen, recreatiecentra
en verkeersfaciliteiten (wegen, viaducten, stations e.d.). Hiermee dient voorkomen te worden dat er onpersoonlijke slaapsteden
ontstaan, zodat een bijdrage wordt geleverd aan een afname van
het woon-werkverkeer.
13.03 Bij de ruimtelijke ordening hebben rijk, provincies en gemeenten
hun eigen taak, waarbij de hiërarchische verhouding in acht
genomen wordt.
13.04 De regel 'de vervuiler betaalt' dient zoveel mogelijk toegepast
te worden op het gebied van het milieubeleid. Met name geldt dat
voor (chemische) industrie en de landbouw. Indien daardoor (delen) van deze bedrijfstakken in concurrentieproblemen komen ten
opzichte van het buitenland dient de overheid bij te staan.
13.05 ->Alle lozingen op oppervlaktewater zonder ontheffing zijn verboden. Ontheffingen worden slechts verleend indien vaststaat
dat het milieu niet wordt geschaad. Afvalstoffen dienen op
milieu-onschadelijke wijze verwerkt te worden. Via communautaire
of bilaterale afspraken dienen oppervlaktewater-vervuilingen uit
het buitenland voorkomen te worden.
13.06 De regionale en gemeentelijke vuilverbrandingsbedrijven dienen
een voorbeeld te zijn voor wat betreft het milieuveilig verwerken van afval. Hergebruik van afvalstoffen dient sterk te worden
bevorderd. De extra kosten van het gescheiden aanbieden van
huis- en ander vuil dienen bestreden te worden uit de opbrengst
van de vrijkomende grondstoffen voor hergebruik. Een aanvankelijk nadelig saldo dient bestreden te worden uit subsidies van
de overheid.
13.07 Produktie, gebruik en import van produkten, waarin niet afbreekbare stoffen zijn verwerkt, dienen verboden te worden.
13.08 ->REALISTEN NEDERLAND acht gebruik van kernenergie gewenst,
mits gezorgd wordt voor optimale veiligheid in gebruik van
deze energiebron en de opslag en zo mogelijk de verwerking van
de afgewerkte splijtstof.
Daarnaast acht REALISTEN NEDERLAND het gewenst met kracht te
werken aan het ontwikkelen van technieken voor het gebruik van
alternatieve energiebronnen, zoals waterkracht, wind en de
warmte van de ondergrond.
-Alle afvalstoffen dienen verwerkt of vernietigd te worden.
Wanneer dat thans niet mogelijk is, moeten deze stoffen bewaard
worden tot die mogelijkheid wel bestaat. Het dumpen van
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afvalstoffen in zee, op het land of in de bodem is onaanvaardbaar
-Lozingen in zee door Nederlandse ondernemingen dienen achterwege
te blijven. In internationaal verband dient overeengekomen te
worden de vervuiling van onze oppervlaktewateren door lozingen
in het buitenland van afvalstoffen tegen te gaan.(zie ook 16.05)
13.09 Voorkomen dient te worden dat nog meer diersoorten uitsterven of
zelfs worden uitgeroeid. Er dient streng op toegezien te worden
dat er niet wordt gehandeld in bedreigde diersoorten of hun
lichaamsdelen, zoals ivoor en huiden.
13.10-In internationaal verband dient gestreefd te worden naar behoud
van de regenwouden, zodat ecologische rampen voorkomen kunnen
worden. Het oprukken van woestijnen moet worden tegengegaan.
Exploratie van Antarctica mag geen milieubelasting meebrengen,
exploitatie van dit gebied moet verboden worden.
-De import van hout uit gebieden, waar houtexport het milieu
bedreigt, dient te worden verboden.
14.00 VERKEER

-

OPENBAAR VERVOER

-

WATERSTAAT

14.01 Uitgangspunten:
-Goed vervoer is een basis voor onze economie en een voorwaarde
voor het sociale leven en de welvaart. Vervoer dient in zijn
algemeenheid probleemloos te geschieden. Knelpunten moeten zo
snel en efficiënt mogelijk worden opgelost.
-De overheid dient garant te staan voor een veilig, snel en goedkoop openbaar vervoer, met o.a als doel de overbelasting van de
wegen, in de woonkernen en in het woon-werkverkeer te verminderen.
-De waterbeheersing in ons land, waardoor het grondgebied voor de
samenleving bruikbaar wordt gemaakt en gehouden, is van vitaal
belang voor onze economie.
-De land- en tuinbouw, de veeteelt, de woonvoorzieningen en de
infrastructuur zijn in bijzondere mate afhankelijk van deze
waterbeheersing.
-Transport over water moet verder uitgebouwd worden.
Beleidspunten:
14.02 I_>Het gebruik van het openbaar vervoer dient zoveel mogelijk
gestimuleerd te worden. De capaciteit van het openbaar vervoer
dient gelijke tred te houden met de vraag van de consument. Bij
uitbreiding van de voorzieningen voor het openbaar vervoer
dienen de meest milieu-vriendelijke vormen toegepast te worden.
14.03 De vooraanstaande positie van onze luchthavens moet zo mogelijk
behouden blijven of uitgebreid worden. Er dient echter door
technische verbeteringen een drastische vermindering te komen
van de door het luchtvaartverkeer veroorzaakte luchtvervuiling
en lawaaioverlast.
14.04 Om milieuredenen zal de rol van het railvervoer (inclusief
containervervoer en vervoer van vrachtwagens met chauffeur) in
het verwerken van de internationale goederenstroom van de havens
naar het achterland en andersom opgevoerd moeten worden.
Dit vermindert ook de nog steeds frequent voorkomende
problemen met het rijtijdenbesluit.
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14.05-De auto draagt in belangrijke mate bij tot onze welvaart. Het
aandeel van de auto in de milieuvervuiling is zeer gering. De
vervuiling door de auto moet worden verminderd door hoge eisen
te stellen aan de uitlaatsystemen van de auto's.
-De infrastructuur, met name in de Randstad, dient sterk uitgebreid te worden om de uiterst kostbare tijdsverspilling door
de files te beëindigen. Dit is noodzakelijk om onze positie als
handelspartner en doorvoerland te kunnen behouden.
14.06 De vrachtverdeling in de binnenvaart dient de kleine zelfstandige schipper een reële kans te bieden. Het gebruik van de
zesbaksduwvaart dient heroverwogen te worden met het oog op de
economische aspecten en de veiligheid van de waterwegen.
14.07 De landseconomie is sterk afhankelijk van het ongestoord
functioneren van de zee- en luchthavens voor wat betreft de in-,
uit- en doorgaande goederenstroom. De overheid dient zo veel
mogelijk invloed uit te oefenen op de betrokken partijen om in
deze vitale sector arbeidsconflicten te voorkomen.
Er dient tegen gewaakt te worden dat buitenlandse concerns een
meerderheidsbelang krijgen in de essentiële ondernemingen in de
havensector.
14.08 Er dient gestreefd te worden naar een onbelemmerd, tolvrij
vrachtverkeer door alle landen van Europa.
14.09 Het rijbewijs moet direct en ter plaatse ingenomen kunnen worden
indien de betrokken verkeersdeelnemer een ernstig verkeersongeluk veroorzaakt, de maximumsnelheid aanzienlijk overschrijdt
of onder invloed van alcohol aan het verkeer deelneemt. Tenzij
de officier van justitie afziet van intrekking van het rijbewijs
of de rechter besluit tot teruggaaf van het rijbewijs, zal betrokkene opnieuw het volledige rijexamen moeten afleggen om weer
in het bezit van een rijbewijs te komen.
14.10 ->REALISTEN NEDERLAND verzet zich tegen (elke) verdere verhoging
van de accijns op motorbrandstof. De opbrengst uit belastingen
en accijnzen, gerelateerd aan het gebruik van motorvoertuigen,
dient meer in evenwicht te zijn met de totale kosten van de
overheid met betrekking tot de voorzieningen voor het gemotoriseerd verkeer.
-Elke vorm van rekening rijden, die de privacy aantast, wordt
afgewezen.
-Carpooling dient bevorderd te worden.
14.11 In het internationale verkeer van alle soorten motorvoertuigen
geldt dat, in overenstemming met de internationale verdragen,
motorvoertuigen, geregistreerd in een der verdragslanden op voet
van wederkerigheid, vrij toegang hebben op de wegen van deze
landen. Het heffen van tol dient zo veel mogelijk tegengegaan te
worden.
14.12 Het beheer en onderhoud van alle onderdelen van de infrastructuur (dijken, land- en waterwegen, tunnels enz.) vereisen een
duidelijke landelijke coördinatie en controle. In gebreke
blijvende lagere overheden dienen door de centrale overheid
gecorrigeerd te worden.
14.13 Handhaving of zo mogelijk verbetering van de kwaliteit van het
grond- en drinkwater dient landelijk te worden nagestreefd.
14.14 Veel aandacht moet worden besteed aan de uiteenlopende theoriën
over het dalen van de bodem, het stijgen van de zeespiegel als
gevolg van het afsmelten van de polen en de gevolgen daarvan
voor de waterkeringen aan de kust en langs de grote rivieren.
Voor de regelmatig terugkerende duinafslag als gevolg van
stormen dient een afdoende oplossing gezocht te worden.
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15.00 LANDBOUW

-

VEETEELT

-
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VissERIJI

15.01 Uitgangspunten:
-De aandacht van de overheid voor de belangen van de agrarische
sector dient in verhouding te staan tot wat deze sector bijdraagt aan het nationaal produkt. Hierbij moet rekening
gehouden worden met het feit dat dit aandeel wordt verkregen
door extreem lange werkweken en door het meewerken van
familieleden, waar weinig of geen extra inkomen tegenover staat.
-De lasten van produktieoverschotten moeten uit de algemene
middelen worden betaald.
-De Nederlandse visserij, een internationaal toonaangevende
bedrijvigheid, moet de mogelijkheid geboden worden te blijven
functioneren. Hiertoe zal in de EG een rechtvaardig vangstquotum
voor de Nederlandse vissers bedongen moeten worden. Daarnaast
zal in alle EG-landen de controle deskundig en gelijkwaardig
moeten zijn. Hiermee moet vermeden worden dat de Nederlandse
vissers onder vreemde vlag gaan varen.
Beleidspunten:
15.02-Overschotten van granen en zuivelprodukten mogen niet vernietigd
worden.
-Het gebruik van bijv. bi-ethanol als grondstof voor schone
motorbrandstof is een van de mogelijkheden om grote hoeveelheden
graan te verwerken. Hiermee kan ook de milieuvervuiling worden
teruggedrongen.
-Uit melk kunnen door chemische omzetting ook andere verhandelbare produkten verkregen worden.
15.03 Invoer, produktie en verwerking van schadelijke stoffen in
veevoeder en voer voor huisdieren moet verboden worden.
15.04 ->Het probleem van de boeren, die een veel te laag inkomen hebben uit het bedrijf dat ze uitoefenen (1/3 van de boerenstand)
dient opgelost te worden door andere produktiemethoden en ander
gebruik van de geproduceerde gewassen.
15.05 De miljoenenverslindende fraude met subsidies en restituties in
de agrarische sector dient met kracht bestreden te worden.
15.06 Het heffen van belasting bij het overdragen van quota bij overname van bedrijven of bij pachtovername is een belemmering voor
de voortzetting van bedrijven. REALISTEN NEDERLAND acht ontheffing van belasting bij overdracht binnen de familie tot de derde
graad gewenst.
15.07 REALISTEN NEDERLAND ziet de jacht als een onmisbaar middel om de
wildstand in het ecologisch verantwoorde evenwicht te brengen of
te houden. Het is de enig mogelijke methode om individuele dieren uit de wildstand te verwijderen. Bij de uitvoering van deze
taak moeten de jagers dierenkwelling voorkomen.->Het verwerven van gebieden door particuliere terreinbeherende
natuurbeschermingsorganisaties moet bevorderd worden als belangrijk middel tot het behoud van cultuurhistorische waarden en
het noodzakelijke landschapsonderhoud.
15.09 REALISTEN NEDERLAND is voor openluchtrecreatie, mits deze niet
in strijd is met de natuurbescherming.
15.10 REALISTEN NEDERLAND is in principe tegen alle vormen van vivisectie. Er kan slechts ontheffing verleend worden voor proeven
voor de medische wetenschap, nadat aangetoond is dat het onderzoek noodzakelijk is en niet op andere wijze kan plaats vinden.
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15.11 De wettelijke bescherming van dieren dient meer toegespitst te
worden op het voorkomen van wantoestanden, zoals deze voorkomen
bij sport, recreatie en in bedrijven.
Aan degenen die voor hun werk met dieren omgaan zullen eisen van
deskundigheid gesteld worden. De vereniging tot bescherming van
dieren dient daarop toe te zien.
15.12 Voor het op peil houden van de visstand in de Nederlandse
binnenwateren zijn viskwekerijen gewenst.
15.13 De vis- of hengelsport als vrijetijdsbesteding is een belangrijke recreatieve bezigheid met zeer veel deelnemers. Door
regelmatige controles dient bevorderd te worden dat slechts met
visakte wordt gevist. Gebruik van visangels zonder weerhaken
moet gestimuleerd worden. De opbrengst van de visaktes kan deels
aangewend worden ter bestrijding van de kosten voor de verbetering van de positie van de binnenvisserij.
16.00 ECONOMIE

I

16.01 Uitgangspunten:
-Een gemengde economie, zoals in Nederland wordt bedreven, biedt
de meeste waarborgen voor voldoende werkgelegenheid.
-Een belangrijke taak is het financieringstekort weg te werken,
mede door het beheersen en zo mogelijk verminderen van de
uitgaven in de collectieve sector.
-Bezitsvorming is een belangrijke prikkel tot het leveren van
(arbeids-)prestaties en dient daarom bevorderd te worden.
-Een aantal sectoren van ons economisch bestel is in moeilijkheden geraakt als gevolg van het hoge welvaartspeil en de
daardoor ontstane ongelijke concurrentie met het buitenland.
Alleen door innovatie, creativiteit en hoge inzet van betrokkenen zal het mogelijk zijn dergelijke afzetgebieden te heroveren of door andere te vervangen. De overheid kan deze
processen stimuleren en begeleiden.
-De mogelijkheden om handel te drijven met het buitenland zijn
mede afhankelijk van de belastingdruk als onderdeel van de
kosten van het te exporteren produkt. Door belastingverlaging en
beperking van de overheidsuitgaven kan de economische groei
toenemen. Deze economische groei is nodig om de hoge
werkloosheid terug te dringen.
-De algemene handelsrestricties, overeengekomen in internationaal
verband, moeten worden nageleefd. Daarnaast kunnen er incidentele handelsbeperkingen zijn als gevolg van het vredes- en
veiligheidsbeleid.
Beleidspunten:
16.02 Economische groei en lastenverlichting zijn voorwaarden voor
handhaving van de koopkracht.
16.03 Groeiondersteunende maatregelen, in de vorm van subsidies of
belastingvrijstellingen, moeten worden genomen voor startende
ondernemingen, mits deze werkgelegenheid toevoegen.
16.04 Een evenwichtige betalingsbalans is een eerste vereiste voor een
stabiele economie.
16.05-Een onmisbaar onderdeel van het economisch beleid is de energievoorziening. Energie dient in voldoende mate en zo goedkoop
mogelijk beschikbaar te zijn voor het functioneren van de maatschappij. Daarbij moet gebruik gemaakt worden van de minst
milieubelastende energiedragers. Het gebruik van schone energie,
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die direkt onttrokken wordt aan de natuur, dient bevorderd te
worden, zoals zonne- en windenergie, energie uit waterkracht en
energie uit aardwarmte. Zolang deze energiebronnen niet in de
behoefte kunnen voorzien, zijn we aangewezen op aardgas,
aardolie, steenkolen en kernenergie.
-Bij het gebruik van aardolie en steenkolen zal de uitstoot van
afvalstoffen tot het uiterste beperkt moeten worden.
-Bij het gebruik van kernenergie zal de afscherming van de bij
het proces vrijkomende straling optimaal moeten zijn.
-De uiteindelijk voor het milieu het minst schadelijke vorm van
energievoorziening zal de voorkeur genieten,waarbij de beperktheid van de voorraad aardgas in acht genomen moet worden, mede
om deze energievoorraad als reserve te kunnen gebruiken. (zie
ook 13.08)
16.06[—>Het
ontstaan van nieuwe, kleine bedrijven krijgt zoveel
1:6
_::
mogelijk kansen door stimulering van overheidswege en directe
hulp bij stichtingsformaliteiten en aanvangsinvesteringen.
16.07 In EG-verband dienen de veiligheidsnormen en -voorschriften
zoveel mogelijk gestandaardiseerd te worden.
16.08 1—>Gebruik van Nederlandse produkten dient gestimuleerd te worden. In het kader van onze ontwikkelingshulp is dit gebruik
bevorderlijk voor controle op de besteding van beschikbaar
gestelde fondsen.
Ook de verkoop van Nederlandse produkten op de eigen markt dient
gestimuleerd te worden.
16.09 stimulering van oprichting en uitbouw van bedrijfsscholen en
-opleidingen.
16.10 Geschillen tussen werkgevers en werknemers dienen zo mogelijk
niet te leiden tot stakingen. Een conflict tussen de genoemde
partijen, dat uitloopt op staking, mag niet ten koste gaan van
werkwilligen of buitenstaanders. Eventueel zullen beide partijen
zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de rechter.

11

17.00 MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 1
1

17.01 Uitgangspunten:
-Van het werkende deel van de bevolking is een groot deel werkzaam in het midden- en kleinbedrijf. Deze uiterst belangrijke
marktsector ondervindt grote problemen op het gebied van loonmatiging, technische innovatie, herkapitalisatie, deeltijdwerk,
vestigingsplaatsen, sluitingstijden, éénpersoonsondernemingen
enz.
-Veel van de ondernemers in de sector zijn nauwelijks in staat
hun bedrijf uit te oefenen ondanks de vele uren die ze in hun
bedrijf steken, ondanks de onbetaalde medewerking van familieleden en ondanks het accepteren van een inkomen dat onder het
wettelijk minimum blijft.
-Het is de taak van de overheid te zorgen dat het midden- en
kleinbedrijf een kans behoudt op voortbestaan. Dat is nodig
omdat het midden- en kleinbedrijf de voedingsbodem is voor het
ontstaan van gezonde grotere bedrijven. Daartoe dienen startende
ondernemers zoveel mogelijk gesteund te worden, waarbij echter
geen voorkeursposities worden gegeven aan bijv. minderheden of
buitenlanders.
Beleidspunten:
17.02 Ondernemerschap kan gestimuleerd worden door verlaging van de
vennootschapsbelasting en door verbetering van de belasting-
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vrijstelling voor het midden- en kleinbedrijf.
17.03 In de concurrentieverhouding tussen de grootwinkelbedrijven en
de kleine meewerkende winkelier of het winkelbedrijf met een
relatief gering aantal werknemers komen de laatst genoemden in
het nauw. De grootwinkelbedrijven kunnen door roostermatige
wisseling van personeel het maximale aantal bedrijfsuren geopend
zijn. De kleine winkelbedrijven moeten om hun klanten niet aan
het grootwinkelbedrijf te verliezen een onevenredig groot aantal
arbeidsuren per persoon leveren.
REALISTEN NEDERLAND acht het voor het op peil houden van een
gezonde winkelstand noodzakelijk dat de kleine winkelbedrijven
voldoende mogelijkheden krijgen om te kunnen blijven
functioneren.
17.04 Het inhouden, administreren en afdragen van belastingen en
sociale premies is een last voor de werkgever. Deze werkzaamheden zijn verplicht door de overheid zonder dat daar een vergoeding of tegemoetkoming tegenover
staat. Een verlichting
van deze lasten kan gevonden worden in extra belastingfaciliteiten.
17.05 ->Het midden- en kleinbedrijf kan gestimuleerd worden door het
aftrekbaar maken voor de aangifte inkomstenbelasting van uitbesteed onderhoudswerk aan woningen van eigenaar-bewoners.
17.06 De overheid dient haar beleid verder af te stemmen op de volgende belangen:
dekking kapitaalbehoefte, verstrekking kredieten en subsidies
kennisoverdracht en verbeterde communicatie over en weer
tussen universiteiten, beroepsonderwijs, wetenschappelijke
buro's en het Instituut Midden- en Kleinbedrijf.
het wegnemen van belemmerende overheidsbemoeienis voor startende ondernemers o.a. door het verminderen van, en/of zo
mogelijk bruikbaar maken van
thans
ondoorzichtige
regelgeving m.b.t. startende ondernemers.
taakstelling voor arbeidsburo's om werkzoekenden, speciaal
ouderen van boven 40 jaar, te plaatsen bij midden- en
kleinbedrijf.
-

-
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1 00 WERKGELEGENIIEIDJ
11_ _
B_
18.01 Uitgangspunten:
-Het terugdringen van de werkloosheid moet één van de hoofddoelen
van het regeringsbeleid zijn.
-Voor het verwerven van inkomen is arbeid het aangewezen middel.
Dit inkomen dient ter bestrijding van de dagelijkse kosten van
levensonderhoud en naar keuze voor verdere ontplooiing van de
werknemer. Het kan tevens aangewend worden om (bijv. via
verzekering) financiën te reserveren voor een latere periode van
inactiviteit (pensioengerechtigde leeftijd). Er dient van
uitgegaan te worden dat in principe elk individu verantwoordelijk is voor de verwerving van een eigen inkomen.
-Van werklozen, naar wiens laatst uitgeoefende beroep kennelijk
geen of onvoldoende vraag is, mag verwacht worden dat ze zich,
bijv. door om- of bijscholing, bekwamen om ingezet te worden in
een ander beroep.
-Alle inwoners van ons land hebben recht op en plicht tot arbeid.
Van de plicht tot arbeid zijn uitgezonderd: gepensioneerden,
mensen die onder een vut-regeling vallen, invaliden en studerenden. Geen recht op arbeid hebben inwoners die illegaal in
Nederland verblijven, inwoners die een uitkering genieten om in
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hun levensonderhoud te voorzien en tijdelijk toegelaten personen
met een verbod op het aannemen van werk.
Beleidspunten:
18.02 Getracht moet worden een evenwicht te vinden tussen het recht op
werk en de plicht tot het beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
18.03-Het via premies door de werkenden onderhouden van de onvrijwillig werklozen is een daad van vanzelfsprekende solidariteit.
-Misbruik maken van deze solidariteit door bijv. zwart (laten)
werken, ongemotiveerd werk weigeren of weigeren zich door om- of
bijscholing te bekwamen voor herintreden in het arbeidsproces,
dient zwaar bestraft te worden.
18.04 ->Het begrip 'passend werk' dient zodanig nader gedefinieerd te
worden, dat werkzoekenden zich niet kunnen (blijven) beroepen
op tewerkstelling in een vak of beroep, waar geen of te weinig
vraag naar is.
18.05 De E.G. kent het principe van Vrij verkeer van personen en
goederen, zodat arbeidskrachten van binnen de E.G. toegang
hebben tot de gehele E.G.-arbeidsmarkt. Arbeidskrachten van
buiten de E.G. moeten in principe geweerd worden zolang er
voldoende arbeidskrachten niet E.G.-nationaliteit beschikbaar
zijn. In de arbeidscontracten met buitenlanders van buiten de EG
dient opgenomen te worden dat bij afloop, c.q. niet verlenging
van het contract de gecontracteerde terugkeert naar zijn/haar
land van herkomst.
18.06 verlaging van de loonkostensom door vermindering van de belasting- en premiedruk en matiging van de loonontwikkeling, zodat
Nederland aansluiting kan houden met de ontwikkeling in de
Europese Gemeenschap en op de wereldmarkt.
18.07 ->REALISTEN NEDERLAND streeft naar invoering van maatschappelijke dienstplicht voor alle jonge mannen en vrouwen. Deze
dient na de opleiding verricht te worden, voor zover men niet
wordt opgeroepen voor militaire dienstplicht of als vrijwilliger
c.q. als beroepsmilitair in militaire dienst is of gaat. (zie
ook 11.07)
18.08 Door de ongelijke vraag naar arbeid in verhouding tot het aanbod
in de diverse regio's is het noodzakelijk dat de arbeidsmobiliteit toeneemt.
18.09 ->Weigering van werk op aanvaardbare afstand van de woning, bij
gebleken lichamelijke en geestelijke gezondheid, zal leiden
tot het verminderen of zelfs stopzetten van het recht op
uitkering.
18.10 Indien van het recht op arbeid, door omstandigheden buiten de
schuld van de betrokkene, geen gebruik kan worden gemaakt, dient
een menswaardig bestaan gegarandeerd te worden.
18.11 Naast vrijwillige vervroegde uittreding moet ook uitgestelde
uittreding mogelijk zijn voor hen, die na het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, in het kader van overdracht van
kennis en ervaring nog kunnen en willen doorwerken.
18.12 Aanvragen voor het in dienst nemen van werknemers van buiten de
EG worden slechts toegewezen indien vaststaat dat het onmogelijk
is de vacatures te vervullen met werknemers met EG-nationaliteit.
18.13 Invoering van een algemeen leerlingstelstel voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. De praktijk-stageplaatsen dienen
aangepast te worden aan de schoolvormen, die de leerlingen voor
stage aanmelden. Deze stageplaatsen zijn bedoeld voor het opdoen
van werkervaring. De leerlingen ontvangen een minimale beloning,
die gefinancierd wordt uit besparingen op uitkeringen. Hiermee
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kan jeugdwerkloosheid bestreden worden en tevens een aansluiting
van het onderwijs op het bedrijfsleven tot stand gebracht
worden.

11

19.00 SOCIALE

ZAKENI

19.01 Uitgangspunten:
-De sociale voorzieningen in Nederland steken gunstig af tegen de
voorzieningen in de meeste andere EG-landen. In zekere zin wordt
het beoogde doel zelfs voorbijgestreefd.
-Gestreefd wordt naar de handhaving van een goed stelsel van
sociale voorzieningen in de toekomst. Het is echter realistisch
te beseffen dat de financiering van het sociaal stelsel op het
huidige niveau vrijwel zeker niet mogelijk zal blijken te zijn.
-De sociale voorzieningen, gericht op het verschaffen van een
inkomen aan ouderen (algemene oudedagsvoorzieningen) en aan hen,
die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien (bijv. lichamelijk en geestelijk gehandicapten en zieken), moeten onaangetast
en waardevast behouden blijven. Het beleid dient rekening te
houden niet een aanzienlijke toename van het aantal pensioengerechtigden (65-plussers) na de eeuwwisseling. (volgens
berekeningen statistici, uitgaande van thans levenden, mogelijk
verdubbeling van 65-plussers in het jaar 2030 ten opzichte van
heden).
Het thuis verzorgen van lichamelijk- of geestelijk
gehandicapten, die een uitkering ontvangen, mag geen
nadelige fiscale gevolgen hebben voor de
ouders/verzorgers.

Beleidspunten:
19.02 De grote verscheidenheid aan regelingen, zoals AOW, AWW, AAW,
WAO, ZW, WW, WWV, ABW, AKW, AWBZ, enz., behoeft dringend vereenvoudiging, opdat er meer inzicht ontstaat in de financiering
nog belangrijker
er duidelijkheid
d.m.v. premiebetaling en
komt m.b.t. de uitbetalingsstroom.
19.03 Uitkeringsrechten worden niet opgeschort indien de uitkeringsgerechtigde eigenaar/bewoner is van een huis. Het is niet acceptabel te eisen dat een dergelijk bezit door de uitkeringsgerechtigde door hypotheek wordt belast of door verkoop wordt
vervreemd en vervolgens het vermogen wordt opgemaakt om in aanmerking te komen voor de uitkering, waarvoor premie is betaald.
19.04 Het wettelijk minimumloon blijft gehandhaafd als garantie voor
een menswaardig bestaan als beloning voor verrichte arbeid. Een
koppeling daaraan van de uitkeringen moet zodanig zijn, dat het
verschil tussen minimuminkomen en uitkering een prikkel is tot
het verrichten van arbeid.
19.05 De kosten voor plaatsing in een bejaardentehuis dienen bestreden
te worden uit daarvoor afgesloten verzekeringen. Indien hierin
niet is voorzien en de betrokkenen beschikken over een eigen
afgezien van de belastingvrije
vermogen, dan zal dit vermogen
aangewend moeten worden om de kosten te dragen, alvorens
som
de overheid de kosten voor de opname op zich neemt. Degenen, die
zonder voldoende eigen middelen en zonder verzekering, aanspraak
maken op deze faciliteit, komen slechts in aanmerking voor een
minimumvoorziening.
-

-

-

-

-
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19.06 REALISTEN NEDERLAND streeft naar verbetering van de financiële
positie van de gezinnen met slechts één kostwinner door verlaging van de loon- en inkomstenbelasting voor deze categorie.
19.07 Werknemers en ondernemingen zijn gebaat bij het veranderen van
betrekking van mensen die in een nieuwe werkkring hun kennnis,
ervaring en inventiviteit beter in kunnen zetten en hun positie
kunnen verbeteren. Door samenwerking van overheid, werkgevers en
verzekeringsinstellingen dienen de nadelige effecten van het
wisselen van werkkring, de zogenaamde pensioenbreuk, weggenomen
te worden.
19.08 Ouderen moeten de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in de hun vertrouwde omgeving.
19.09 ->REALISTEN NEDERLAND is voorstander van een doortastend vervolgingsbeleid met betrekking tot fraude met en misbruik van
uitkeringen. Degene,die zich hieraan schuldig maakt, zal te
allen tijde het volledige bedrag van de ten onrechte verkregen
uitkering(en) terug moeten betalen, verhoogd met de proceskosten
indien er een gerechtelijke vervolging heeft plaats gehad, alvorens opnieuw aanspraak op een uitkering te kunnen maken.
19.10 De AOW-uitkering dient waardevast te zijn. Met behoud van het
omslagsysteem ten behoeve van de financiering dient de AOW-uitkering als basisuitkering in redelijke verhouding te staan tot
het minimuminkomen.
19.11 ->Zowel de actief dienenden als de gepensioneerden dienen via
inspraak en directe vertegenwoordiging in het bestuur invloed
te hebben op het beheer van de pensioenfondsen.
19.12 De hoogte van de beloningen (lonen en salarissen) zal zoveel
mogelijk tot stand moeten komen door Vrije onderhandelingen
tussen werkgevers en werknemers. Indien echter de stijging van
de loonkosten de concurrentiepositie van bedrijfstakken in
Nederland tegenover die in het buitenland in gevaar brengt, zal
de overheid door middel van een looningreep orde op zaken
stellen. Wanneer door stijging van de lonen de daaraan
gekoppelde uitkeringen niet langer betaald kunnen worden, zal de
overheid passende maatregelen nemen.
19.13 De zorg voor de geestelijk- of lichamelijk gehandicapten zal
zoveel mogelijk gericht moeten zijn op integratie in onze
maatschappij. Ouders, curatoren en mentoren dienen mede het
beleid te bepalen in de instellingen van deze verzorgingssector.
Teneinde deze medemensen een menswaardig bestaan te bieden zijn
bezuinigingen op de zorg voor geestelijk of lichamelijk
gehandicapten niet aanvaardbaar.
19.14 Benoeming van en staatssecretaris voor het ouderenbeleid.
20.00 WELZIJN

,

CULTUUR en MEDIABELEID

I

20.01 Uitgangspunten:
-

WELZIJN

-De beleving van het begrip 'welzijn' is sterk persoonsgebonden.
Er zal gestreefd moeten worden naar een zo gedifferentieerd
mogelijk pakket van welzijnsbevorderende elementen, mede omdat
in de toekomst de consument vrijwel zeker over meer vrije tijd
zal beschikken. Hierbij geldt het uitgangspunt: de gebruiker
betaalt.
-Bij de bepaling van het inhoudelijke beleid met betrekking tot

-

26

-

de welzijnsinstellingen wordt de betrokkenen zoveel mogelijk
inspraak gegeven door het instellen van overlegorganen, waarin
zowel personeel als belanghebbenden zitting hebben.
-

CULTUUR

-In de bestedingen en de vrijetijdsbeleving van de burger neemt
de cultuur een belangrijke plaats in. Het is de zorg van de
overheid dat het bestaande cultuurbezit bewaard blijft en
bereikbaar voor de burgers.
-Subsidies voor opvallende nieuwe ontwikkelingen blijven
mogelijk. Beseft moet worden dat niet alles wat uien kunst wil
noemen ook onder die noemer gebracht kan worden. Een nuchtere,
realistische doch kritische selectiviteit is geboden.
-In principe zal de kunstenaar in zijn eigen levensonderhoud
moeten kunnen voorzien door verkoop van zijn werk.
-De cultuurpatronen van minderheden worden gerespecteerd gedurende de periode dat de betrokkenen geacht kunnen worden te
moeten wachten op naturalisatie, voorzover ze het Nederlandse
cultuurpatroon niet aantasten. Daarna mag verwacht worden dat de
nieuwe burgers zich aanpassen aan de geldende nationale normen.
-

MEDIABELEID

-Het mediabeleid zal gericht moeten zijn op veelzijdige en
onafhankelijke uitzendingen en publicaties. Van de berichtgeving
in de vorm van journaal of als verslaggeving, dient geëist te
worden dat ze absoluut objectief en waarheidsgetrouw is. Van de
verstrooiingsprogramma's mag verwacht worden dat de grenzen van
fatsoen niet worden overschreden. Van instructieve programma's
wordt verlangd dat ze vrij zijn van indoctrinatie.
Beleidspunten:
20.02-Het vrijwilligerswerk bij de non-profit organisaties in de
welzijnssector kan gestimuleerd worden door de vrijwilligers op
ruimer schaal dan thans toe te staan de door hen gemaakte kosten
af te trekken voor de inkomstenbelasting.
-De inschakeling van ouderen of uitkeringsgerechtigden bij vrijwilligerswerk ondervindt geen bezwaar, zolang daar geen werkgelegenheid mee verloren gaat.
20.03 Ook de voorzieningen in de welzijnssector moeten voor iedereen
en dus ook voor minder validen toegankelijk zijn.
20.04 ->Het jeugdbeleid moet gericht zijn op direct of toekomstig
deelnemen aan het arbeidsproces, eventueel op vrijwillige basis. De leidinggevenden van de jeugdontmoetingsplaatsen dienen
dit als uitgangspunt te aanvaarden en hun beleid te richten op
het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik en criminaliteit.
20.05 Uitbreiding van het aantal kinderdagverblijven onder deskundige
leiding voor de opvang van peuters, waarvan de ouders beide
werken of welke deel uit maken van een éénoudergezin. De kosten
voor deze kinderdagverblijven komen geheel voor rekening van de
ouders.
20.06 ->Bevordering van lichamelijke sportbeoefening, waarbij veel
aandacht geschonken wordt aan de bestrijding van agressiviteit
van spelers en toeschouwers tijdens sportevenementen.
20.07 Alle gesubsidieerde instellingen dienen door middel van gecontroleerde jaarstukken rekening en verantwoording af te leggen
over gevoerd beleid en financieel beheer. Deze stukken moeten
binnen 6 maanden na afloop van het betreffende kalenderjaar
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worden ingediend bij de subsidie verlenende instantie.
Afhankelijk van tijdige indiening en accoordbevinding van deze
jaarstukken wordt een subsidieaanvraag voor een volgende periode
in behandeling genomen.
restauratie van het Nederlands
zo nodig
20.08 De instandhouding en
cultuur-historisch erfgoed behoren tot de taak van de overheid.
-

-

Cultuur en Kunst zijn geïntegreerde bestanddelen van ons
erfgoed. Het bewaren, verrijken en overdragen van dit
erfgoed is een proces waar iedere Nederlander aan deelneemt. De overheid heeft als taak en dient er op toe te
zien dat deelnemen aan dit proces voor alle Nederlanders
optimaal mogelijk blijft.
20.09 Theater, muziek en ballet, op hoog niveau, dienen niet beperkt
te worden tot nationale gezelschappen. Gestreefd wordt naar het
instandhouden of ontwikkelen van regionale beroepsgezelschappen,
waarvoor in eerste instantie de regio ook financieel verantwoordelijk is.
20.10 Cultuuruitingen in het kader van vrijetijdsbesteding worden in
principe uitgeoefend onafhankelijk van overheidssubsidie.
20.11 Binnen het mediabeleid neemt het omroepbestel een zeer belangrijke plaats in. Het omroepbestel behoudt zijn democratische
basis voortkomend uit lidmaatschap c.q. aansluiting bij een
omroeporganisatie. In de toedeling van zendtijd wordt regelmatig
en nauwkeuriger dan thans het aantal leden of aangeslotenen betrokken. De programma's met een algemeen karakter, zoals nieuwsberichten enz. kunnen door een algemene, gezamenlijke Organisatie, zoals de NOS, verzorgd worden. Overigens worden geen
zendmachtigingen verstrekt aan anderssoortige organisaties voor
de uitzending van programma's, die ook door de reguliere omroeporganisaties verzorgd kunnen worden. Een wildgroei van regionale
omroeporganisaties moet, behoudens het uitzenden van regionaal
gerichte programma,s op het gebied van regionieuws en regioontwikkeling, tegengegaan worden.
20.12 Voor het gebruik van de media, zowel als zendgemachtigde alswel
als publicist, moet een duidelijke gedrags- en fatsoenscode
Beoordeling van de programma's en uitgaven
opgesteld worden.
geschiedt achteraf. Indien een programma de toets der kritiek
niet kan doorstaan zal een sanctie worden toegepast, die er op
gericht is herhaling te voorkomen.
20.13 De overheid stelt regels, die waarborgen dat via radio en
televisie een voldoende gevarieerd programma wordt gebracht.
Hierin is plaats voor educatieve, verstrooiende, informatieve,
godsdienstige, culturele programma's enz. Deze programma's
kunnen worden verzorgd door zowel commerciële als nietcommerciële zendgemachtigden.
20.14 De programma's voor allochtonen dienen gericht te zijn op het
integreren in de Nederlandse samenleving. Inhoudeljk moeten deze
programma's o.a. kennis overdragen op het gebied van de
Nederlandse taal, cultuur en wetgeving.
20.15 De reclame op radio en tv blijft onderworpen aan de regels van
de reclamecode. Deze reclameboodschappen worden gebracht voor en
na de uit te zenden programma's. Programma's worden niet voor
reclame onderbroken. Er worden geen reclameboodschappen uitgezonden op zon- en feestdagen en nationale herdenkingsdagen. Programma's van zenders met een commercieel karakter zijn aanvaardbaar, als deze niet resulteren in verhoging van de luister- en
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kijkgelden. Via de Nederlandse zendkanalen zal geen reclame
gemaakt worden voor de zogenaamde 06-nummers die gericht zijn op
handel in en gebruik van sex en drugs. Tijdens de uitzending van
sportevenementen worden geen restricties toegepast op de reclameborden die geplaatst zijn op sportvelden of in sporthallen.
20.16 ->De overheid stelt regels voor de zendgemachtigden ter voorkoming van uitzending van programma's met de opvoeding van de
jeugd schadende elementen, zoals excessief gebruik van sex en
geweld.
1[ 21.00 VOLKSGEZONDHEIDj

21.01 Uitgangspunten:
-De gezondheid van de mens is een van de belangrijkste aspecten
in zijn leven. Voor het behoud van deze levensvoorwaarde zijn
alle mensen gelijk.
-REALISTEN NEDERLAND is voorstander van een basisverzekering voor
alle ingezetenen voor een voor iedereen gelijk premiepercentage
van het inkomen tot een maximum. Deze basis- of volksverzekering
dekt de elementaire ziektekosten, zoals huisarts, medicijnen en
ziekenhuisopname. Voor een meer uitgebreid verzekeringspakket
kan men zich afzonderlijk particulier verzekeren.
Beleidspunten:
21.02-Woon- en werkomstandigheden moeten zo veilig mogelijk zijn en de
gezondheid van bewoners en werkers zo weinig mogelijk schaden.
Nader onderzoek naar het zogenaamde 'sick building syndroom' en
daarmee samenhangend, het binnenmilieu, is gewenst.
-Er dient een oplossing gevonden te worden voor het steeds vaker
optredend verschil van mening tussen rokers en niet-rokers over
hun respectievelijke vrijheden. De kwaliteit van de in te ademen
lucht is voor een ieder van levensbelang. Daarvan uitgaande
dient de niet-roker beschermd te worden tegen de overlast,
veroorzaakt door de roker. Daar waar roken de niet-roker niet
hindert moet de roker zijn rechten behouden. Het reeds in gang
gezette programma ter ontmoediging van het roken dient
voortgezet en versterkt te worden.
-Er dient een zo stringent mogelijk toezicht te worden gehouden
op het toevoegen van stoffen aan voedsel, medicijnen, cosmetica
e.d. en aan de verpakkingen van deze produkten.
21.03 ->Alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen moeten een volwaardige plaats krijgen. Ze worden onderworpen aan dezelfde
strenge normen van kwaliteit als de traditionele geneeswijzen en
geneesmiddelen.
21.04 ->REALISTEN NEDERLAND is tegen vrije abortus. Een vruchtafdrijving mag alleen plaatsvinden op verzoek van de betreffende
vrouw, na gebleken medische noodzaak.
21.05 ->REALISTEN NEDERLAND wijst in principe euthanasie af. Indien
een patient op mensonwaardige manier lijdt, kan de patient
niet gedwongen worden om een kunstmatig levensverlengende behandeling te ondergaan. Naast deze passieve euthanasie mag een
actieve euthanasie op dringend verzoek van de patient en diens
verwanten slechts worden toegepast nadat twee onafhankelijke
artsen met de huisarts en de eventueel er bij betrokken verpleegkundige hebben vastgesteld, dat er sprake is van mensonwaardig lijden, de zieke zich in de eindfase van het leven bevindt en er geen uitzicht op herstel is. Bij comapatienten, waar
aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, kan het verzoek
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gedaan worden door de naaste verwanten. Zowel bij passieve als
bij actieve euthanasie wordt de juiste doodsoorzaak gemeld aan
het Openbaar Ministerie en aangetekend in de overlijdens akte.
->Er dient een ontmoedigingsbeleid gevoerd te worden ten aanzien
van verslavingsgedragingen veroorzaakt door o.a. drugs- en
alcoholgebruik em gokken. Degenen die reeds verslaafd geraakt
zijn moeten via de rechter gedwongen kunnen worden om een ontwenningskuur te ondergaan.
Experimentele genezingsprocedures en behandelingsvormen mogen na
verkregen toestemming van de Inspectie voor de Volksgezondheid
slechts worden toegepast met toestemming van de patient. Deze
dient op de hoogte te zijn gebracht van de eventuele risico's
verbonden aan deze experimenten.
Patienten moeten vrije inzage hebben in hun medische gegevens
die zijn bewaard bij huisartsen, specialisten en in ziekenhuizen.
->Het ter beschikking stellen van organen door donors dient te
worden bevorderd.
->Het onderzoek naar beïnvloeding van de erfelijkheidsfactoren
dient alleen te worden geaccepteerd indien deze worden omgeven
met alle mogelijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen.
REALISTEN NEDERLAND wijst genetische manipulatie af, tenzij deze
gericht is op het welzijn van een bepaalde persoon.
Patiënten met een voor de samenleving gevaarlijke besmettelijke
ziekte moeten geïsoleerd kunnen worden indien er geen zekerheid
bestaat dat zij zich zullen houden aan de instructies van de
behandelende artsen. Patiënten met besmettelijke ziekten moeten
ook gedwongen kunnen worden zich te laten behandelen.
Kostenbewaking in de gezondheidszorg is gebaat bij een strikte
belangenscheiding van de organisaties die de zorg betalen
(ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) en de organisaties
die de zorg uitvoeren (ziekenhuizen, specialisten e.d.).

22.00 VREEMDELINGEN- en MINDERHEDENBELEID(
22.01 Beleidsdoelen:
Het beleid richt zich op de volgende categorieën:
I. VREEMDELINGEN
a. Buitenlanders.
Dit zijn vreemdelingen, die tijdelijk in ons land zijn en van
wie verwacht mag worden, dat zij te zijner tijd uit eigen
beweging ons land zullen verlaten. Hieronder vallen diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers met medewerkers,
zakenlieden, zeelieden, studenten, toeristen enz. Wij duiden
hen aan als BUITENLANDERS.
b. Asielzoekers.
Vreemdelingen, die in ons land asiel zoeken vanwege vervolging in eigen land wegens geloof, ras, politieke overtuiging,
enz. Wij duiden hen aan als ASIELZOEKERS.
C. Economische asielzoekers of -vluchtelingen.
Vreemdelingen, die naar ons land komen met de bedoeling, zich
hier te vestigen, zonder vervolgde te zijn. Wij duiden hen
aan als ECONOMISCHE ASIELZOEKERS of ECONOMISCHE
VLUCHTELINGEN.
d. Illegalen.
Vreemdelingen, die in Nederland verblijven zonder toestemming
en zonder zich gemeld te hebben. Wij duiden hen aan als
ILLEGALEN.
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TOELICHTING:
Vluchtelingen, die uit een ver land met een betaald
ticket op Schiphol aankomen, of zich elders in
Nederland melden, na een vliegreis naar een ander
Europees land, zijn per definitie economische
vluchtelingen of emigranten. Van een vluchteling kan
verwacht worden dat hij/zij zich richt op verblijf in
de dichtstbijzijnde veilige plaats in de omgeving van
de plaats van herkomst. Vanaf die eerste vluchtplaats
kan dan met inachtneming van fatsoensregels gezocht
worden naar een meer definitieve verblijfplaats.
II.
a. De onder I a t/m d genoemde personen zijn, voor zover er meer
gelijksoortigen aanwezig zijn in ons land, eveneens minderheden.
b. Reeds langer in Nederland aanwezige, al dan niet genaturaliseerde personen van herkomst uit Suriname, de Nederlandse
Antillen, voormalig Nederlands mdie, Nieuw Guinea, gastarbeiders enz., met hun gezinnen.
22.02 Uitgangspunten.
a. Asielzoekers worden alleen tijdelijk toegelaten, zolang er
voor hen in eigen land gevaar bestaat voor leven en welzijn.
Blijvende vestiging moet uitzondering zijn.
b. Economische vluchtelingen worden niet toegelaten. Nederland
is geen immigratieland.
C. Illegaal hier te lande verblijvende vreemdelingen, die worden
aangehouden, worden onverwijld het land uitgezet. Tegen een
dergelijke uitzetting bestaat geen beroep- of bezwaarprocedure omdat de vreemdeling verzuimd heeft een legaal verzoek
te doen bij eerste binnenkomst.
d. De terugkeer van minderheden moet worden bevorderd.
Beleidspunten.
22.03 REALISTEN NEDERLAND acht het gewenst dat de zorg voor de vreemdelingen en minderheden op het huidige hoge niveau wordt gehandhaafd. De zorg dient hoofdzakelijk gericht te zijn op integratie
in de Nederlandse samenleving. Werkgelegenheid en of ondersteuning en huisvesting zijn de belangrijkste onderdelen van deze
zorg.
22.04 Prioriteit heeft het leren van de Nederlandse taal en het zich
eigen maken van de in Nederland gangbare omgangsvormen. Daarna
richt de voorlichting zich op de geschiedenis van Nederland en
de hier te lande geldende normen en gedragsregels.
22.05 Buitenlanders, toegelaten asielzoekers en minderheden worden
niet achtergesteld bij Nederlanders maar gelijk behandeld.
REALISTEN NEDERLAND is tegen positieve discriminatie.
22.06 Het toelatingsbeleid met betrekking tot vreemdelingen dient
gericht te zijn op beperking tot die vreemdelingen, waarvoor de
Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Vereninge Naties
toelating in Nederland verzoekt. Overige vluchtelingen worden
slechts tijdelijk toegelaten, als zij in het bezit zijn van een
speciaal inreisvisum, dat is afgegeven door een Nederlandse
diplomatieke vertegenwoordiging in het land van herkomst of van
een land in de directe omgeving van het land van herkomst.
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22.07 Gezinshereniging voor tijdelijk in Nederland verblijvende
vreemdelingen, in casu minderheden en asielzoekers, dient tot
uitzonderingsgevallen beperkt te blijven.
REALISTEN NEDERLAND is voorstander van gezinshereniging voor de
vreemdelingen, die een permanente verblijfsvergunning hebben
gekregen en kenbaar gemaakt hebben zich te willen laten
naturaliseren. De kosten van de hereniging moeten gedragen
indien mogelijk
diens
worden door de vreemdeling zelf, of
werkgever. Voor zowel Nederlanders, die voor gezinshereniging
naar het buitenland vertrekken als voor vreemdelingen, die voor
gezingshereniging remigreren, geldt op gelijke wijze dat deze de
kosten daarvan zelf moeten dragen.
22.08 Terugkeer van minderheden naar hun land van herkomst, mede gelet
op gezinshereniging, cultuurbeleving en godsdienst, kan
bevorderd worden met een tegemoetkoming in de terugreis- en
verhuiskosten en het behouden van verkregen rechten op
pensioenen, wachtgelden enz. Surinamers en Antillianen horen in
principe thuis in eigen land. Deze landen zijn naast
hulpverlening gebaat bij terugkeer van hun landgenoten voor
(her)opbouw van een gezonde samenleving.
22.09 Molukkers hebben recht op bijzondere aandacht en hulp op grond
van de historische gronden voor hun aanwezigheid hier.
22.10 Nederland moet bij Indonesië opkomen voor de belangen van de
Papoeas uit West Nieuw-Guinea om hun terugkeer te bevorderen.
22.11 Nieuwe gastarbeiders dienen een tijdelijke verblijfsvergunning
te ontvangen voor ten hoogste drie jaar, zonder mogelijkheid van
overkomst van hun gezin.
22.12 De reeds in ons land verblijvende vreemdelingen worden in de
gelegenheid gesteld om het Nederlanderschap te verwerven. Indien
zij dat niet wensen, moet aangenomen worden dat ze niet in
Nederland willen blijven en dient hun verblijfsvergunning voor
onbepaalde tijd omgezet te worden in een verblijfsvergunning
voor een beperkte tijd, bijv. de duur van een lopend arbeidscontract of maximaal drie jaar, na afloop waarvan ze het land
dienen te verlaten.
22.13 Meerderjarige vreemdelingen, die niet voor het Nederlanderschap
hebben gekozen en in aanraking komen met justitie voor een
misdrijf, zullen na veroordeling door de rechter in overleg met
het land van herkomst, daarheen worden uitgewezen om aldaar de
opgelegde straf te ondergaan.
Vreemdelingen, die zich bewust afzetten tegen onze cultuur en
samenleving, behoren ons land te verlaten.
-

-

22.14 1 ->REALISTEN NEDERLAND is tegenstander van het verlenen van
kiesrecht aan personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

