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VOORWOORD 

Dames, Heren, 

Op de hiernavolgende bladzijden treft U het resultaat van vijf jaar politieke 
meningsvorniing aan van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. 

Alle standpunten die de JOVD de laatste jaren heeft ingenomen zijn door de politiek 
secretarissen van het Hoofdbestuur, Jolanda Hekman, Mark Aalders en Ron Batten, 
verzameld en geactualiseerd. 

Na amendering door de afdelingen op het najaarscongres 1989 ontstond het Politiek 
Kern Programma 1990-1994. 

Omdat dit Kernprogramma is verschenen in het jaar waarin de JOVD het 40-jarig 
bestaan vierde, biedt het tevens een aardig tijdsbeeld van een 40 jaar jonge JOVD. 

Ter lering, en misschien ter vermaak. 

Eduard AH. van der Biezen, 
Vice-Voorzitter Politiek, 
Hoofdbestuur JOVD. 
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1. BURGER EN DEMOCRATIE 

a. democratisering staatsinstellingen 

Preambule 

Liberalen streven naar een optimale realisering en invullin van vrijheid voor en door 
individuen. Hiervoor is een verdeling van macht noodzakelijk. Daar een onbeperkte en 
ongecontroleerde vrijheid leidt tot machtsconcentraties die de individuele vrijheid 
aantasten erkennen wij de noodzaak van het bestaan van een overheid. Deze heeft een 
actieve zorgplicht om de formele vrijheid van de burgers te realiseren en te 
waarborgen. Hiertoe dient de overheid de burgers een voldoende uitgangspositie te 
verschaffen. 

De macht van deze overheid wordt gelegitimeerd door de wijze waarop zij 
georganiseerd is. Daarbij dient in elk geval aan de volgende voorwaarden voldaan te 
zijn: 

.. 

 a- de overheid dient de vrijheid van het individu niet verder te beperken dan in het 
algemeen door de samenleving noodzakelijk wordt geacht om de optimale vrijheid van 
alle burgers te realiseren; 

b- de uitoefening van de overheidsmacht is onderworpen aan democratische controle. 

De overheidsmacht verliest niet zijn legitimiteit wanneer door het optreden van de 
overheid de grondrechten op onaanvaardbare wijze worden aangetast. De legitimiteit 
van een individuele overheidshandeling vermindert echter wel naarmate niet aan de 
voorwaarden wordt voldaan. 

Er dient altijd gestreefd te worden naar een zo mogelijke legitimatie van de overheid, 
opdat men de overheidsmacht kan accepteren. Indien er geen sprake is van een 
gelegitimeerde overheid behoeft de overheid ook niet erkend te worden. 

Een liberaal democratiehegrip gaat uit van de individuele vrijheid en is gebaseerd op 
het recht en de mogelijkheid van het individu om in de democratie te kunnen 
participeren. 

Van democratische besluitvorming is eerst spr:n. wanneer een bij meerderheid 
genomen besluit het resultaat is van gemeenschappelijk overleg, waarbij zoveel 
mogelijk met de wensen en belangen van de minderheid wordt rekening gehouden. 
Hierbij dient zoveel mogelijk naar consensus te worden gestreefd. 

De JOVD kiest voor een stelsel van representatieve democratie, aangevuld met vormen 
van directe democratie, omdat in een dergelijk stelsel de participatiemogelijkheden van 
het individu het grootst zijn. 

Staatshoofd 

Een openbare functie mag niet verkregen worden op grond van geboorte. Een 
openbare functie dient verkregen te worden op grond van persoonlijke kwalificaties. 

DeJOVD acht een modern constitutioneel koningschap aanvaardbaar. Daarbij dient 
politieke invloed van de koning(in) te worden uitgesloten. Daarom dient de koning(in) 
geen deel uit te maken van de regering. 



Parlement 

De parlementaire democratie kan slechts functioneren indien er een pluriform 
partijenstelsel kan bestaan. In dit kader waardeert de JOVD de rol van kleine partijen 
positief. Wijzigingen van het constitutioneel kader die een beperkt partijenstelsel 
bevorderen wijst de JOVD dan ook af. 

De Tweede Kamer dient te bestaan uit 200 leden, waarbij de zetels volens het systeem 
van evenredige vertegenwoordiging over de partijen zijn verdeeld. Vijftig kamerleden 
worden verkozen in enkelvoudige districten (één persoon per district) volgens het 
relatief meerderheidsstelsel ("first past  the  post", het Britse systeem). De overige 
kamerleden worden $ekozen in één landelijk kiesdistrict via het hjstensysteem (per 
partij één uniforme lijst in heel Nederland). 

Het parlementaire enquêterecht is het recht van gekwalificeerde minderheid van één 
derde van de leden van beide kamers afzonderlijk. 

Kabinet 

Om de invloed van de Tweede Kamer op de kabinetsformatie te vergroten dient de 
gang van zaken tijdens de formatie onderworpen te zijn aan de ministeriële 
verantwoordelijkheid van een minister-formateur, die door de Tweede Kamer wordt 
benoemd en ontslagen. 

De functie van staatssecretaris dient te worden opgewaardeerd tot die van 
onderminister, die bevoegd is zijn minister in de ministerraad te vervangen. 

Directe democratie 

De JOVD is voorstander van een volksinitiatief, waarbij een wetsvoorstel door middel 
van een petitie, ondertekend door een aantal kiesgerechtigden gelijk aan de kiesdeler 
bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, kan worden ingediend bij de Tweede Kamer. 

Elke vorm van referendum op nationaal niveau wordt als inbreuk op de representatieve 
democratie beschouwd en daarom afgewezen. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid 

Uitgangspunt van politieke besluitvorming is de parlementaire democratie. De 
democratische besluitvormingsprocessen worden verdiept door buitenparlementaire 
acties. De JOVD acht burgerlijke ongehoorzaamheid dan ook toelaatbaar indien er 
sprake is van gewetensbezwaren of door de maatschappelijke ontwikkeling 
achterhaalde norm. 

Een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid dient aan de volgende voorwaarden te 
voldoen: 
a- de actie dient openlijk te zijn, waarmee men demonstreert de legitimiteit van de 

overheid wél te erkennen maar niet de legitimiteit van de individuele norm of 
beslissing; 

b- de actie dient geweldloos te zijn; 
c- er moet voldaan zijn aan de proportionaliteitsvereiste: de actie moet in redelijke 

verhouding staan tot het doel dat men ermee wil bereiken; 
er moet voldaan zijn aan de subsidiariteitsvereiste: alle minder vergaande middelen 
zijn reeds gebruikt of staan niet meer open. 



c. privacybescherming 

Het recht op bescherming van de persoonlijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer 
omvat tenminste het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam inclusief de 
geestelijke integriteit; het recht op eerbiediging van de woning, het 
communicatiegeheim, iedere samenlevingsvorm, eer en goede naam en het recht op 
informationele zelfbeschikking. 

Het recht op privacy kan door een ieder tegen de overheid en tegen elke natuurlijke en 
rechtspersoon worden ingeroepen. 

Bij het oordeel over de gerechtvaardigheid van een inbreuk op de privacy behoort een 
afweging gemaakt te worden tussen het belang van de betrokkene om niet in zijn 
privacy aangetast te worden en het belang dat met de inbreuk op privacy gediend wordt. 
Bij deze belangenafweging dient getoetst te worden aan de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit. 

Iedere registratie van persoonsgegevens, met uitzondering van bij de wet ingestelde 
registraties door de overheid, behoort afhankelijk te zijn van toestemming van de 
geregistreerde. Daarnaast dient zij van een reglement voorzien te zijn en aan controle 
door een Inspectie Persoonsregistratie onderworpen te zijn. 

De houder van een persoonsregistratie dient aansprakelijk te zijn voor de eventuele uit 
de registratie voortvloeiende schade aan de geregistreerde. 

Het verstrekken van persoonsgegevens uit een registratie aan derden dient afhankelijk 
te zijn van expliciete toestemming van de geregistreerde. De registratiehouder dient 
een protocol bij te houden over de derden verstrekking. 

Als de registratie beëindigd wordt moeten de gegevens vernietigd worden. 

De controle van de samenlevingssituatie van uitkeringsgerechtigden door de Sociale 
Recherche is in strijd met het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 
dient dan ook onmiddellijk gestaakt te worden. 

De zgn. 'Voordeurdelersregeling' en de 'Tweeverdienersregeling" zijn in strijd met het 
recht op eerbiediging van de privacy en dienen dan ook afeschaft te worden. 
Een algemene legitimatieplicht is een onaanvaardbare inbreuk op de privacy en de 
vrijheid van de burger en zal aanleiding geven tot willekeur en discriminatie. De JOVD 
is dan ook tegenstander van een algemene legitimatieplicht. 

Naast het paspoort en het rijbewijs dient er een derde identificatie-bewijs met een 
beperkt aantal gegevens te komen dat door alle Nederlandse instanties geaccepteerd 
wordt. 

d. gelijke behandeling en emancipatie 

Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht, sexuele geaardheid, leeftijd of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

De emancipatiegedachte ligt in het verlengde van het liberalisme als levenshouding en 
theorie. Beide gaan uit van de gelijkwaardigheid van ieder individu. 



Mensen moeten in vrijheid kunnen beslissen over de manier waarop zij hun leven 
willen inrichten. Voor het creëren van de mogelijkheid om in deze vrij te beslissen is 
een ieder zelf mede verantwoordelijk. 

De overheid kent iedere burger, ongeacht sexe, dezelfde rechten toe. Daarmee heeft zij 
ook de plicht alle materiële en immateriële belemmeringen, die het verwezenlijken van 
deze gelijke rechten in de weg staan, op te heffen en een actieve rol te spelen in het 
scheppen van randvoorwaarden, waardoor verwezenlijking van die rechten voor ieder 
individu gelijkelijk mogelijk wordt. 

In het stelsel van sociale zekerheid, belastingheffing, personen-en familierecht dient 
met de economische eenheid maar het individu tot uitgangspunt te worden genomen. 

Roldoorbrekin in het onderwijs en vervolgens sexe-neutraal onderwijs zijn belangrijk 
om onafhankelijke, zelfredzame individuen te vormen. 

Volwasseneneducatie en tweede kans onderwijs zijn middelen bij uitstek om te komen 
tot verdere individuele ontwikkeling en zodoende tot een grotere maatschappelijke 
zelfredzaamheid. Deze educatie dient voor iedereen toegankelijk te zijn. 

Betaalde arbeid is veelal een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen komen tot 
zelfredzaamheid. Daarom moet de kans op betaalde arbeid voor een ieder gelijk zijn. 



2. BINNENLANDS BESTUUR 

a. preambule 

Om de invloed van de burger zo groot mogelijk te maken kiest de JOVD voor een 
gedecentraliseerde eenheidsstaat. 

De structuur van zowel het binnenlandse bestuur als van de regelgeving dient 
herkenbaar en doorzichtig voor de burger te zijn. 

b. regelgeving en deregulering 

Alle regelgeving dient te voldoen aan in een liberale samenleving geldende algemene 
beginselen van behoorlijke regelgeving. Wanneer bestaande regelgeving niet aan die 
beginselen voldoet dient zij daaraan te worden aangepast of te worden afgeschaft. 

Willekeurige regelgeving is verboden. 

De overheid mag geen misbruik maken van haar regelgevingsbevoegdheid. 

Regelgeving dient te voldoen aan het rechtzekerheidsbeginsel en het 
vertrouwensbeginsel; gewekt vertrouwen mag niet worden beschaamd en de burger 
moet van de overheid kunnen verwachten dat de regels die zij heeft gemaakt blijven 
gelden totdat zij zijn ingetrokken of vervangen. 

Alle regelgeving dient openbaar, vindbaar, duidelijk leesbaar en begrijpelijk te zijn. 

Terugwerkende kracht van regelgeving dient alleen toegestaan te zijn buiten de sfeer 
van het strafrecht wanneer sprake is van zeer klemmende redenen, wanneer het 
tijdsbestek van beperkte duur is en wanneer geen enkele burger door de 
terugwerkende kracht in zijn belang wordt geschaad. 

Alle regelgeving dient gelijke gevallen gelijk te behandelen. Daarnaast eist het beginsel 
van individuele rechtsbedeling dat zoveel mogelijk voorzien moet worden in de 
mogelijkheid recht te doen aan de omstandigheden van het bijzondere geval. 

Met regelgeving tracht de overheid de maatschappij te beïnvloeden. Regelgeving dient 
dan ook de door de overheid beoogde effecten te kunnen bewerkstelligen en dient geen 
ongewenste neveneffecten te hebben. Alvorens een maatschappelijk verschijnsel  worth  
gereguleerd is een zorgvuldige analyse van de achtergrond, de aard en de omvang ervan 
dan ook noodzakelijk. 

Als door veranderde en/of nieuwe regelgeving de druk op liet bestuurlijke en justitiële 
handhavingsapparaat vergroot dreigt te worden, dient dit apparaat evenredig te worden 
uitgebreid. Dit neemt echter niet weg dat de aanspraak op dit apparaat bij veranderde 
en/of nieuwe regelgeving in ogenschouw moet worden genomen. 

Bij regelgeving dient de overheid zorg te dragen voor met voldoende waarborgen 
omklede rechtsbescherming. De drempel tot rechtsingang dient zo laag mogelijk te zijn. 
Daartoe dient terughoudendheid te worden betracht met het stellen van vage normen, 
het geven van niet genormeerde bestuursbevoegdheden en cumulatie van 
beslissingsmomenten en preventieve rechtsbescherming. 



Het functioneren van regelgeving dient regelmatig geëvalueerd te worden en indien 
mogelijk te worden verbeterd. Hiertoe dient de regelgeving zoveel mogelijk 
"horizon-regelgeving" te zijn die na een bepaalde periode indien nodig afgeschaft of 
bijgesteld wordt. 

Op grond van de beginselen van rechtszekerheid en openbaarheid van bestuur dienen 
alle op schrift gestelde beleidsregels op doelmatige wijze algemeen bekend gemaakt te 
worden. In verband met het primaat van de wet dient te worden nagegaan of deze 
regels niet behoren te worden verheven tot regels met een (grond) wettelijke basis. 

c. decentralisatie 

De centrale overheid heeft teveel taken en bevoegdheden naar zich toegetrokken, die 
doeltreffender en doelmatiger door de lagere overheden kunnen worden uitgevoerd. 

Het bestuur dient zo dicht mogelijk bij de burger gestalte te krijgen. Indien taken en 
bevoegdheden naar lagere overheden worden gedecentraliseerd is de burger beter in 
staat het gevoerde beleid te overzien en te controleren. 

Voor het goed uitoefenen van hun taken hebben de lagere overheden meer beleids- en 
beslisruimie nodig, zodat ze die naar eigen wensen en inzichten kunnen volbrengen. De 
centrale overheid dient ervoor te waken dat de toegenomen beleidsruimte van de 
lagere overheden niet leidt tot onaanvaardbare rechtsongelijkheid tussen burgers. 

Decentralisatie van rijkstaken en bevoegdheden dient gepaard te gaan met de 
overheveling van de desbetreffende financiële middelen. 

Het toezicht van hogere overheden op de gemeenten dient zo mogelijk niet vooraf 
maar achteraf te geschieden op basis van het beginsel van de marginale toetsing. Deze 
toetsing dient ervoor te waken dat het gemeentelijk beleid niet in strijd komt met het 
beleid van de hogere overheden. 

Aan het gebruik van bestuursinstrumenten zoals het toezicht, het geven van specifieke 
uitkeringen en voorschriften dient een wettelijke basis ten grondslag te liggen. 

Het afstoten van taken van de overheid naar instellingen zonder democratische 
controle dient beperkt te worden en gepaard te gaan met een rapportageplicht van deze 
instellingen aan een democratisch overheidsorgaan dat de mogelijkheid moet hebben 
om in onaanvaardbare situaties in te grijpen. 

d. collectieve actie overheidspersoneel 

Alle werkgevers en werknemers hebben recht op collectieve actie, daar dit recht 
onlosmakelijk verbonden is met de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectief 
onderhandelen. Dit recht is beperkt tot belangengeschillen in het kader van collectieve 
onderhandelingen. 

Bij het gebruik maken van hun recht op collectieve actie dienen de fundamentele 
vrijheidsrechten en economische belangen van anderen geen onevenredige schade te 
worden berokkend. Daarom moet er sprake zijn van een dringende maatschappelijke 
en/of sociale noodzaak tot het voeren van actie en moet zijn voldaan aan de eisen van 
proportionaliteit en subsidiariteit. 



Er dient een nieuwe stakingswetgeving te worden opgesteld. 

e. minderhedenbeleid 

De vorming en de uitvoering van het minderhedenbeleid dient grote aandacht te 
krijgen. 

Om etnisch-culturele minderheden goed te kunnen integreren in onze samenleving is 
het noodzakelijk dat de Nederlandse overheid stimuleert dat de Nederlandse taal goed 
beheerst wordt en dat generale voorzieningen onverkort en gelijkelijk openstaan voor 
alle minderheidsgroepen. 
Een uitzonderingspositie in het leven geroepen door specifieke voorzieningen mag 
slechts in zeer urgente situaties mogelijk blijven. 

Integratie betekent niet assimilatie. Naar onze mening moeten etnisch-culturele 
minderheidsgroepen de vrijheid en de ruimte hebben voor eigen culturele beleving en 
ontwikkeling. 

Remigratie dient een Vrije beslissing te zijn van een buitenlander. Er dienen 
mogelijkheden te worden geschapen om een buitenlander, die een maal heeft besloten 
te remigreren, financiële middelen te verschaffen, afhankelijk van het aantal jaren dat 
men werkzaam is geweest in Nederland, om een bestaan op te bouwen in het land van 
herkomst 



3. JUSTITIE EN POLITIE 
a. preventie criminaliteit 

Bij de preventie van criminaliteit spelen overheid en burgers een belangrijke rol. Naast 
de afschrikkende werking van strafbaarstelling kan de overheid ook op bestuurlijk 
gebied preventief werken, namelijk door: 
a- de ontwikkeling van een bebouwde omgeving die qua planologische en 

bouwtechnische kenmerken zo min mogelijk aanleiding geeft tot het plegen van 
delicten; 

b- de versterking van de binding van de opgroeiende generatie met de maatschappij; 
c- de versterking van het functionele toezicht door conducteurs, conciërges, 

winkelpersoneel, sporttrainers, ongerenwerkers  etc.;  
d- bet ontwikkelen van criminaliteitsbestrijdingsprogramma's op wijk- en buurtniveau. 

Elke burger heeft inzake criminaliteitspreventie een individuele verantwoordelijkheid. 
Deze kan door middel van een gecoördineerde individuele misdaadsignalering in 
samenwerking met de wijkpolitie worden gestimuleerd. Daarnaast speelt voorlichting 
een belangrijke rol. 

Een kleinschalige in de samenleving geïntegreerde politiezorg zal de burgers een groter 
gevoel van veiligheid geven en heeft tevens een preventieve werking. 

Er moet worden gestreefd naar een integratie van rijks- en gemeentepolitie. 

De JOVD wijst de mogelijkheid van een burgerwacht af. 

b. decriminalisering 

Een belangrijke rol bij de bestrijding van criminaliteit kent de JOVD toe aan 
decriminalisering van feiten die door de maatschappij met meer als strafwaardig 
worden beschouwd, maar formeel nog wel strafbare feiten zijn. Tevens dient 
decriminalisering plaats te vinden op het vlak van wetgeving waarin een minderheid van 
de Nederlandse bevolking haar religieuze of ethische overtuiging oplegt aan een 
meerderheid. Te denken valt aan de euthanasiewetgeving, de aanstoot van de 
eerbaarheid en de versoepeling van de wet op de Kansspelen. 

c. rechtspositie verdachte 

De rechtsbescherming van de verdachte dient in de Nederlandse rechtsstaat onverkort 
gehandhaafd te blijven. 

d. rechtspositie slachtoffer 

De positie van het slachtoffer dient te worden verbeterd. Daartoe stelt de JOVD de 
volgende maatregelen voor: 
a- het slachtoffer en eventuele belanghebbenden dienen de mogelijkheid te hebben 

tijdens het strafproces zonder maximumbedrag vorderingen tenen de verdachte in te 
stellen. Hiermee wordt hen de lange, pijnlijke weg van een civiel proces na afloop van 
de strafzaak bespaard; 

10 



b- de mogelijkheid van schadevergoeding/schadeloosstelling van het slachtoffer of de 
belanghebbende, te voldoen door de dader, dient een bijkomende straf in het Wetboek 
van Strafvordering te zijn; 

c- het Openbaar Ministerie dient verplicht te worden het slachtoffer te informeren over 
het verloop van de procedure; wanneer het besluit een zaak te seponeren dient dat 
gemotiveerd aan het slachtoffer of de belanghebbenden te worden meegedeeld. 

d- de overheid dient voor een adequate hulpverlening en opvang van slachtoffers van 
misdrijven te zorgen. 

e. strafvorm en strafmaat 

Straf vindt haar rechtvaardiging in haar rechtsgrond (vergelding: er wordt gestraft 
omdat er een wettelijke norm is overtreden) en haar doeleinden (nl. conflictoplossing, 
generale en speciale preventie, bescherming van de maatschappij). Vooral in het geval 
van lichtere vergrijpen is een vrijheidsstraf (gevangenisstraf of hechtenis) echter 
ondoelmatig: zij stigmatiseert, stelt de dader bloot aan een prisonisatieproces en brengt 
zijn eventuele gezin in de problemen. Daarom dienen de alternatieve strafvormen van 
dienstverlening en schadeloosstelling aan het slachtoffer als hoofdstraffen in het 
Wetboek van Strafrecht te worden opgenomen, naast de andere hoofdstraffen 
(gevangenisstraf, hechtenis en geldboete). 

Aan "professionele criminaliteit" ligt een rationele afweging (kosten-baten analyse) ten 
grondslag en geen geestelijke afwijking of noodzaak. De maatschappelijke schade ervan 
is groot, vooral in de verschijningsvormen van illegale giflozing, misbruik van, fraude 
met en crimineel gedrag van rechtspersonen, computercriminaliteit en handel in 
hard-drugs. Daarom dient de maximale geldboete die in het huidige strafrecht kan 
worden opgelegd (één miljoen gulden) aanzienlijk te worden verhoogd. 

f. Overbelasting handhavingssysteem 

De opsporing van strafbare feiten, de vervolging van verdachten, hun berechting en de 
tenuitvoerlegging van de straf of een maatregel behoren zodanig op elkaar aan te 
sluiten dat in geen van de genoemde stadia capaciteitsproblemen leiden tot grote 
vertraging of vermindering van de kwaliteit van het strafrechtelijk systeem. Gezien de 
huidige situatie is een planmatige uitbreiding van de capaciteit van het justitieel 
apparaat dan ook geboden. 

In verband met de democratische controle, het geweldsmonopolie van de overheid en 
een vertroebeling van de doelstellingen van het systeem door een winstdoelstellin 
dient geen van de onderdelen van het justitieel systeem te worden geprivatiseerd. 
Particuliere bewakings- en veiligheidsdiensten dienen dan ook onder overheidstoezicht 
te worden geplaatst.  
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4. MEDIA  
Uitgangspunten voor het mediabeleid in Nederland dienen te zijn de vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van informatie en de waarborg van pluriformiteit. 

Een veelzijdige en juiste informatievoorziening vormt de basis voor democratische 
meningsvorming. 

Een weloverwogen mediabeleid voor de verschillende media dient op elkaar afgestemd 
te zijn en benut de technische mogelijkheden. 

Door de technische ontwikkelingen o.a. op het gebied van de kabel, satellietbouw en 
micro-elektronica is niet langer sprake van etherschaarste, waardoor er een minder 
restrictief beleid nodig is. 

De ontwikkeling binnen de media dient gebaseerd te zijn op de consumentenvoorkeur. 

Het overheidsbeleid dient gericht te zijn op het realiseren van een zo groot mogelijke 
aanbodsverruiining. 

Elke wettelijke regeling die dient tot beperking van de ontvangstmogelijkheden van 
ether-signalen d.m.v. een privé-antenne is ontoelaatbaar. 

De JOVD is voorstander van een duaal bestel met een publieke omroep en een 
commercieel stelsel. De publieke omroep draagt zorg voor de culturele, politieke en 
informatieve programma's. Zij wordt gefinancierd door middel van kijk- en luistergeld. 
De publieke omroep is altijd verzekerd van zendtijd. Er is geen ruimte voor 
reclame-uitzending. De commerciële zenders zijn gebonden aan bepaalde voorschriften 
van programmering. Zij wordt gefinancierd uit reclamegelden. Hierbij geldt een 
maximum aan reclame-uitzending per uur. 

Het toekennen van zendtijd aan de commerciële zenders wordt voorbehouden aan de 
kabelexploitanten. De politiek mag geen invloed hebben op dit toelatingsbeleid van de 
exploitanten. 

Indien er behoefte aan is en er mogelijkheden voor zijn, dient er gestreefd te worden 
naar een bedekking van heel Nederland met lokale en regionale omroepen. Deze 
omroepen mogen, door het verkopen van reclamezendtijd aan regionale (cq. lokale) 
adverteerders, extra middelen voor hun werkzaamheden creëren. 
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5. VOLKSGEZONDHEID 

a. gezondheidszorg 

Het systeem van gezondheidszorg dient gebaseerd te zijn op de volgende 
uitgangspunten: 
a- zorg naar behoefte en op maat; 
b- gewaarborgde kwaliteit en toegankelijkheid; 
c- beheersbaarheid en betaalbaarheid; 
d- doelmatigheid van de aangeboden diensten. 
De maatschappelijke dienstverlening dient in dit systeem ingebed te zijn. 

Elke patiënt dient behandeld te worden als een mondig individu met recht op privacy 
en respect voor zijn zelfbeschikkingsrecht over zijn eigen lichaam. 

De eerste-lijns gezondheidszorg dient zich op een zodanig kwaliteitsniveau te bevinden 
dat verwijzing naar tweede-lijns instellingen zich alleen voordoet wanneer dat 
noodzakelijk is. 

Uitgangspunten voor een rechtvaardig systeem van ziektekosten-verzekering zijn de 
solidariteit met de minder bevoorrechten in de samenleving, persoonlijke vrijheid en 
verantwoordelijkheid van ieder individu. 

Voor iedereen in Nederland dient er een volksverzekering met een basispakket te 
komen, met daarnaast een particuliere verzekering voor verdere voorzieningen. 
Daartoe dienen de plannen van de Commissie Structuur en Financiering 
Gezondheidszorg (cie. Dekker) in hun geheel te worden gerealiseerd in samenhang met 
de plannen van de Commissie Oort. 

Concurrentie kan de efficiency en kwaliteit van de gezondheidszorg bevorderen. 
Commerciële gezondheidscentra zijn toegestaan als supplementaire voorziening, maar 
niet als vervanging voor overheidsvoorzieningen. 

Ieder individu dat organen wil afstaan dient dit duidelijk kenbaar te maken. Aan de 
zelfstandig door een individu genomen beslissing ten aanzien van orgaandonatie mag 
geen afbreuk gedaan worden door bezwaren van nabestaanden. De 
overheidsvoorlichting zal gericht moeten zijn op stimulering van orgaandonatie. Daar 
nu niet of nauwelijks inzicht te krijgen is in de vraag wanneer er een tekort aan 
donororganen zal optreden dient er een internationale registratie van donoren te 
komen. Commerciële handel in organen dient aan een verbod onderhevig te zijn. 

Draagmoeders hebben het recht op een vergoeding van dokter- en bijkomende kosten, 
welke betaald dienen te worden door het as. ouder-echtpaar. Tevens hebben zij recht 
op een redelijke vergoeding voor de uitvoering van hun taak, waarbij ervoor gewaakt 
dient te worden dat het draagmoederschap geen commerciële activiteit mag worden 
ten koste van het kind. De wetgever dient duidelijkheid te verschaffen omtrent de 
rechtspositie van draagmoeder, kind en toekomstige ouders. 

Een zaaddonor heeft geen enkel recht op het kind door hem verwekt. 

De JOVD wijst capiciteitsbeperkingen en budgettering van levensbepalende ingrepen 
in principe af. 
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AIDS is geen kwestie van sexuele moraal, maar een dodelijke virusinfectie die de 
natuurlijke immuunsystemen van mensen aantast cii wordt overgedraen via bloed, 
bloedprodukten en sperma. De ziekte grijpt verontrustend snel om zich heen. Een 
internationaal gecoördineerd onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins dient dan ook 
te worden gestimuleerd. 

De voorlichting over AIDS, gecoördineerd door de overheid in samenwerking met de 
medische wetenschap, dient een verbreding van kennis over AIDS en preventieve 
middelen te beogen. Naast een algemene landelijke voorlichtingscampagne dient er 
gericht voorlichting gegeven te worden aan de risicogroepen. Er dient evenwichtig 
aandacht besteed te worden aan preventie en hulpverlening. 

Een HIV-test, een onderzoek naar de aanwezigheid van anti-stoffen tegen het HIV 
(AIDS-virus), mag aan niemand worden opgelegd in verband met de privacy van het 
individu. Alleen donorbanken dienen hun donoren verplicht een HIV-test af te nemen. 
Toepassing van de HIV-test buiten medisch kader moet worden tegengegaan. 

Op grond van het gelijkheidsbeginsel is discriminatie van AIDS-patiënten en 
(vermoedelijk) met het HIV besmette personen verboden. Niemand mag op grond van 
zijn seropositiviteit uitgesloten worden van een sollicitatieprocedure of belemmerd 
worden in zijn vrijheid om te gaan en te staan waar hij wil. 

Wanneer een geneeskundige een geval van de infectieziekte AIDS of een geval van 
seropositiviteit vaststelt dient de overheid daarvan in kennis gesteld te worden. Deze 
aangifte is van belang om het epidemologisch patroon van de ziekte te kunnen volgen. 
Daarbij is de identiteit van de persoon niet van belang en aangifte dient dan ook niet te 
luiden ten name van een bepaalde persoon. 

c. drugsbeleid 

Ieder individu heeft de vrijheid om over zijn eigen lichaam te beschikken. Deze vrijheid 
wordt beperkt wanneer de wijze waarop hij/zij over zijn lichaam beschikt de vrijheid van 
anderen aantast. Centrale doelstelling van het drugsbeleid dient dan ook te zijn het 
voorkomen of opvangen van de nadelige gevolgen die druggebruik heeft voor de 
gebruiker zelf, zijn/haar onmiddellijke omgeving en de maatschappij. 

Uitgangspunt van het drugsbeleid dient het legaliseren te zijn van het drugsbezit en het 
drugsgebruik. Dit dient alleen op internationaal niveau te gebeuren. Het bezit en 
gebruik van soft-drugs dient in Nederland gelegaliseerd te worden. 

Daar de verslaafde gezien kan worden als slachtoffer van de drug(s) dient bezit van niet 
gelegaliseerde drugs tot een hoeveelheid benodigd voor één dag een overtreding te zijn, 
geen misdrijf. 

Opsporing en vervolging van producenten van en handelaren in niet gelegaliseerde 
drugs dient een prioriteit te hebben. Daarbij dient de strafmaat aanzienlijk verzwaard te 
worden; tevens dient de strafmaat gedifferentieerd te worden naar de positie die de 
handelaar in de handelsketen bekleedt. Produktie van niet gelegaliseerde d rugs en bezit 
van  een hoeveelheid drug groter dan de hoeveelheid benodigd voor een dag dient een 
misdrijf te zijn. 
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Herziening en uitbreiding van uitleveringsverdragen en rechtshulpverdragen is 
dringend gewenst. 

Een ieder is in Nederland vervolgbaar voor delicten die verband houden met niet 
gelegaliseerde drugs, ongeacht waar deze delicten plaatsvinden. Wel zal Nederland zich 
bij de vervolging moeten beperken tot die gevallen waarin geen ander land de 
vervolging aan zich trekt. Daarnaast geldt de eis van wederzijdse strafbaarheid, daar 
geen enkel land bevoegd is te bepalen wat elders strafbaar is. 

Hulpverlening dient laagdrempelig te zijn en uitsluitend op basis van vrijwilligheid te 
worden ingezet. De JOVD is principieel tegenstander van gedwongen afkicken. 

Om een goede preventieve werking te hebben dient voorlichting over drugs het 
individu in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken, via bijvoorbeeld scholen en 
buurthuizen. Een feitelijke en persoonsgerichte aanpak verdient de voorkeur. Het 
accent bij de voorlichting dient te liggen op de vergroting van de kennis over drugs, de 
sociale en maatschappelijke aspecten van druggebruik, de risico's ervan en - waar het 
verslaafden betreft - de afkickmogelijkheden. 

d. euthanasie 

Euthanasie is het opzettelijk levensverkortend handelen of nalaten door een ander dan 
de betrokkene op diens verzoek. Wanneer de patiënt zijn wil niet uitdrukkelijk kenbaar 
heeft gemaakt of heeft kunnen maken is sprake van zgn. "onvrijwillige euthanasie". 

Wetgeving die ertoe strekt de strafbaarheid van vrijwillige euthanasie op te heffen is 
een maatschappelijke noodzaak die voortvloeit uit de in de kloof tussen wetgeving en 
praktijk gegroeide rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid voor hulpverleners en 
hulpvragenden. 

De strafbaarstelling van vrijwillige euthanasie dient te worden opgeheven. 
Uitgangspunten daarbij zijn het zelfbeschikkingsrecht van het individu over het eigen 
leven en dood, respect voor het menselijk leven, de waardigheid van het menselijk 
bestaan en de humanisering van het sterven. Uit deze uitgangspunten vloeit een aantal 
eisen ten aanzien van de omstandigheden waaronder euthanasie plaatsvindt voort en 
tevens een aantal eisen ten aanzien van de zorgvuldige hulpverlening en de 
controleerbaarheid van levensverkortend handelen. 

De omstandigheden voor straffeloze euthanasie zijn: 
a- er is sprake van een duurzaam, ernstig psychisch of lichamelijk lijden dat door de 

patiënt als ondraaglijk wordt ervaren en uitzichtloos is; 
b- er dient een weloverwogen, duurzaam en vrijwillige (mondelinge of schriftelijke) 

wilsuiting van de patiënt gericht op levensbeëindiging te zijn. 
c- de euthanasie is door een arts gepleegd. 

tiet hebben van een codicil waarin het verlangen tot euthanasie in bepaalde 
omstandigheden wordt uitgedrukt wordt gelijk gesteld aan het onder voorgaande punt b 
genoemde. 

Wil sprake zijn van straffeloze euthanasie dan dient tevens voldaan te zijn aan de 
volgende eisen van zorgvuldige hulpverlening, die er tevens toe strekken 
levensverkortend handelen controleerbaar te maken: 
a- de beslissing tot levensverkortend handelen wordt genomen door een arts; 
b- deze arts heeft tenminste één andere, onafhankelijke arts geraadpleegd; 
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c- deze tweede arts woont als getuige de uitvoering van het levensverkortend handelen 
bij en ondertekent mede de overlijdensverklaring; 

d- de behandelend arts houdt in een medisch dossier nauwkeurig bij welke feiten en 
omstandigheden hebben geleid tot het verzoek om euthanasie, zijn beoordeling van dat 
verzoek en de wijze waarop hij zijn beslissing heeft genomen en ten uitvoer gebracht; 

e- de behandelend arts meldt de euthanasie aan de Inspectie Volksgezondheid onder 
overlegging van het medisch dossier en maakt de overlijdensverklaring naar waarheid 
op. 

Elke arts heeft het recht te weigeren te voldoen aan een verzoek tot euthanasie, maar 
hij heeft in dat geval ook de plicht de patiënt te verwijzen naar een arts die het principe 
van euthanasie wel onderschrijft. 

Onvrijwillige euthanasie is ontoelaatbaar. 
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6. KUNST EN CULTUUR 
De vrijheid van meningsuiting impliceert het recht om kunst ie produceren, te 
verspreiden en te consumeren. 1-let overheidsbeleid ten aanzien van kunst en cultuur 
dient voorwaardenscheppend te zijn; de overheid mag zich niet met de inhoud van 
kunstuitingen bemoeien en ook geen preventieve beperkingen opleggen. 

Liberaal kunstbeleid behelst stimulansen vanuit de overheid op het bedrijfsleven en 
particulieren. De vier pijlers van liberaal kunstbeleid zijn vernieuwing, behoud, 
pluriformiteit en toegankelijkheid. 

Er dienen geen staatsprijzen op het gebied van kunst en cultuur te zijn. 

Het geheel van landelijke adviesorganen en subsidieregelingen binnen de kunstsector 
dient te worden vervangen door één commissie per kunstvorm. Deze adviseert omtrent 
subsidieverlening en controleert de besteding daarvan. De Raad voor de Kunst houdt 
toezicht op de naleving van de beleidsintenties door de commissies. De leden van de 
commissies en de Raad voor de Kunst worden benoemd door de minister. 

Arthoteken, kunstuitleencentra, bibliotheken, musea en schouwburgen vervullen een 
belangrijke rol bij het verspreiden en toegankelijk maken van kunst onder alle 
bevolkingsgroepen en verdienen daarom overheidssteun. 

De fysieke toestand van veel cultuurgoederen is zorgwekkend. Naast verbetering van 
museale depots verdient de conserverings- en restauratieproblematiek een gerichtere 
aanpak en meer aandacht van de overheid. 

Cultuurschatten in het verleden op onwettige wijze verworven, dienen uit hoofde van 
tiet  volkenrechtelijke beginsel dat uit onrecht geen recht geboren kan worden aan het  
loud  van herkomst te worden teruggegeven, indien dat land in staat is cultuurschatten 
onder vergelijkbare omstandigheden te bewaren. Daarbij dient de derde verkrijger te 
goeder trouw beschermd te worden en dient een verjaringsregeling te worden 
opgenomen in een over deze materie te sluiten VN-verdrag. 
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7. DEFENSIE 
a. preambule 

Verdediging door middel van een krijgsmacht is het beste middel voor de verdediging 
van Nederland. De maatschappij dient de lasten die daaruit voortvloeien te dragen. 

De regering heeft de politieke leiding over de krijgsmacht om de democratische 
controle door het parlement te waarborgen en om te voorkomen dat de krijgsmacht een 
autonoom beleid gaat ontwikkelen. 

De JOVD acht dienstplicht een te grote inbreuk op de keuze- en ontplooiingsvrijheid 
van het individu. Derhalve prefereert zij een beroeps-of vrijwilligerskrijgsmacht boven 
de huidige kader-militie-krijgsmacht. Bij de selectie voor zo'n krijgsmacht dienen 
uniforme normen te worden gesteld. 

b. materieelbeleid  

Een goede exploitatie van reeds aanwezig en nog aan te schaffen materieel dient op 
nationaal niveau gewaarborgd te zijn. Daartoe dient de krijgsmacht daadwerkelijk een 
lange termijn beleid te voeren. 

Beslissingen omtrent het aanschaffen van materieel dienen niet te worden beïnvloed 
door de nationale werkgelegenheidssituatie, maar slechts door de nationale 
veiligheidssituatie. 

De 1:2:1 budgetverdeling tussen de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke 
Landmacht en de Koninklijke Marine dient doorbroken te worden. Niet de 
concurrentie tussen de wapenen dient de budgetverdeling te bepalen, maar de 
nationale defensiebehoefte in NAVO-verband. 

Bij de keuze van militaire oefenterreinen dienen meerdere alternatieven in binnen- en 
buitenland in ogenschouw te worden genomen. Van alle alternatieven dienen 
milieu-effectrapportages gemaakt te worden. Bij de uiteindelijke beslissing dienen 
milieubelangen en belangen van natuur en landschap zorgvuldig te worden atgewogen 
tegen defensiebelangen, waarbij recreatiebelangen en landbouwbelangen ook een rol 
kunnen spelen. 

c. personeelsbeleid 

De bezoldiging van militair beroepspersoneel dient zoveel mogelijk gerel ateerd te 
worden aan ambtenarensalarissen voor vergelijkbare functies en ervaring, mede om aan 
de behoefte aan voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen blijven voldoen. 

Militair personeel dient inzake arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
geïnstitutionaliseerde medezeggenschap te hebben. Militair personeel krijgt geen 
stakingsrecht omdat dat ten koste zou gaan van de onmiddellijke inzetbaarheid onder 
alle omstandigheden van de krijgsmacht. 

18 



Het militair strafrecht dient ingepast te worden in het commune strafrecht, waarbij de 
strafzaken ten aanzien van militaire verdachten behandeld worden door militaire 
kamers van de rechtbank en het gerechtshof, die bestaan uit twee burgerrechters en een 
militair die geen lid van de rechterlijke macht is. Hoger beroep en cassatie dienen open 
te staan bij de commune strafrechter. 

Het militaire tuchtrecht dient ingrijpend herzien te worden om le komen tot 
rechtsgelijkheid en een verbetering van rechtszekerheid. Militair-tuchtrechtelijke 
beslissingen dienen in summier-schriftelijke vorm gegeven te worden en er dient een 
met voldoende waarborgen omkleedde beroepsprocedure te komen. 

Gewetensbezwaren van beroepsmilitairen die weigeren aan kernbewapening 
gerelateerde werkzaamheden te verrichten dienen in een positie gebracht te worden 
waarin hun gewetensbezwaren hen zo min mogelijk belasten. Wanneer daardoor echter 
de eis van onmiddellijke inzetbaarheid onder alle omstandigheden van de krijgsmacht 
of de individuele militair onevenredig geweld wordt aangedaan dient, als uiterste 
middel, ontslag te volgen. 

Aangezien de krijgsmacht deel uitmaakt van de maatschappij dient de integratie van de 
vrouw daar, net als elders in de maatschappij, zo spoedig en zo soepel mogelijk te 
geschieden. 
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8. INTERNATIONALE POLITIEK 

a. preambule 

Het uitgangspunt van het internationaal-politiek beleid is het internationalisme, 
waarbinnen de samenwerking van volkeren en naties centraal staat. Voor de stabiliteit 
in de internationale betrekkingen van volkeren en staten is naleving van het 
volkenrecht, dat de relaties van staten, volkeren en andere entiteiten beheerst, 
onontbeerlijk. 

Een belangrijk doel van de samenwerking is enerzijds het wegnemen van 
onevenwichtigheden en onrechtvaardige ongelijkheden en anderzijds het voorkomen en 
oplossen van internationale conflicten en het streven naar vrede tussen volkeren en 
staten. 

Elk internationaal conflict dient overeenkomstig de beginselen vastgelegd in het 
Handvest van de Verenigde Naties geweldloos te worden opgelost, waarbij de 
Verenigde Naties het meest aangewezen forum is. De JOVD veroordeelt dan ook 
agressie tegen de soevereiniteit en territoriale integriteit van staten en acht het gebruik 
van geweld slechts geoorloofd in het geval van zelfverdediging en volkenrechtelijke 
geoorloofde represailles van staten. Daarbij dienen alle partijen het humanitaire 
oorlogsrecht te respecteren. 

Hoge prioriteit geeft de JOVD aan respect voor, waarborgen  van en uitvoeren van de 
rechten van de mens zoals die met name zijn vastgelegd in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, Het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten, het Internationaal Verdrag Inzake Economische, Sociale en 
Culturele rechten en het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mensen de 
Fundamentele Vrijheden, daar deze een belangrijk fundament voor vrijheid, 
rechtvaardigheid en vrede in de wereld zijn. 

Voor een vruchtbare samenwerking tussen de volkeren is gelijkwaardigheid der 
volkeren en erkenning van het recht van elk volk op zelfbeschikking  essentieel. 

Vanuit hun gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid en met wederzijds respect voor een 
ieders opvattingen is een intensieve dialoog tussen volkeren mogelijk. Daardoor 
kunnen mogelijke vijandbeelden, ingegeven door emoties, vooroordelen en onjuiste 
informatie worden weggenomen en kan wederzijds begrip gekweekt worden. Dit vormt 
een essentieel element bij het verminderen van spanningen en het voorkomen en 
oplossen van conflicten. 

De JOVD streeft naar meer begrip voor en verwezenlijking van pluriforme  democratie 
in alle delen van de wereld, daar in die staatsvorm de mensenrechten het best 
verwerkelijkt kunnen worden. 

b. veiligheidsbeleid 

Het Nederlandse veiligheidsbeleid dient gebaseerd te zijn op een brede consensus in de 
Nederlandse samenleving; het moet zo min mogelijk afhankelijk worden van 
regeringswisselingen en wisselende parlementaire meerderheden. 

Doel van het veiligheidsstelsel is voorkoming van oorlog, het waarborgen van vrede en 
veiligheid, ontspanning, verdediging van de vrijheid en onafhankelijkheid en territoriale 
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onschendbaarheid van de staat en bescherming van de burgers en hun culturele 
erfgoed. 

Gezien het fundamentele Europese veiligheidsprobleem van een geostrategische 
situatie die West Europa bijzonder kwetsbaar maakt voor de superieure strijdkrachten 
van het Warschaupact, kan de veiligheid van de Westeuropese staten alleen verzekerd 
worden door nauwe samenwerking onderling en met de Verenigde Staten van Amerika 
en Canada in de Noordatlantische Verdragsorganisatie (NAVO). 

De NAVO dient de vrijheidsidealen centraal te stellen en daarom niet open te staan 
voor staten die geen pluriforme democratieën zijn. Het ondersteunen door de NAVO 
van dergelijke staten tast haar geloofwaardigheid aan. 

De beginselen van "risk-sharing"  en  "burden-sharing"  zijn onmisbaar voor de cohesie 
van het Noordatlantisch bondgenootschap. Een meer verenigd West Europa zal in staat 
zijn een betere bijdrage aan het Noordatlantische veiligheidsbeleid te leveren, 
waardoor de veiligheid van het hele bondgenootschap wordt vergroot. Versterking van 
de Europese pilaar van het bondgenootschap is dan ook noodzakelijk. 

Wapenbeheersing, wapenvermindering en ontwapening zal via een geleidelijk proces 
van ombuiging van de bewapeningswedloop en inperking van de wapenarsenalen 
moeten plaatsvinden. Het belangrijkste middel hiertoe is bi- en multilaterale 
onderhandelingen met als doel verdragen. Daarnaast kunnen eenzijdige initiatieven, 
mits zij binnen een geloofwaardige verdediging passen, van belang zijn. 

Om bij onderhandelingen tussen Oost en West tot overeenstemming en wezenlijke 
resultaten te komen is gestructureerd, regelmatig en direct contact tussen de Verenigde 
Staten en de Sovjet Unie op hoor niveau noodzakelijk. Een goede terugkoppeling naar 
de bondgenoten is daarbij essentieel. 

Wapenbeheersings- wapenverminderings- en ontwapeningsovereenkomsten dienen te 
leiden tot een stabiel evenwicht op een zo laag mogelijk niveau van bewapening zonder 
dat de veiligheid vermindert, zij dienen verenigbaar te zijn met het behoud van de 
strategische eendracht van het Atlantisch bondgenootschap en de uitvoering en 
naleving ervan dient verifieerbaar te zijn. 

Spionage- en surveillancesatellieten vervullen een nuttige functie bij de verificatie van 
wapenbeheersings-, wapenverminderings- en ontwapeningsverdragen en zijn als 
zodanig wenselijk. 

Er dient een actief ontspanningsbeleid gevoerd te worden waarin het stimuleren van 
wederzijds begrip en het wegnemen van vijandbeelden centraal staat. Een constructieve 
dialoog is hierbij van eminent belang. 

Ontspanning is het best gediend met samenwerking en een Vrije uitwisseling van 
informatie tussen Oost- en West Europa op economisch, technisch, humanitair, 
sociaal-cultureel en milieugebied. Daarnaast zijn vertrouwenwekkende maatregelen, 
met name ten aanzien van militaire oefeningen en materieelbeleid, van groot belang. 

Iedere verdere proliferatie van kernwapens en kernwapentechnologie dient door 
verdieping en versterking van het Non-Proliferatie Verdrag voorkomen te worden. 
Vanwege het onontkoombare karakter van een uit een nucleaire oorlog voortkomende 
massale vernietiging is de JOVD principieel tegenstander van kernwapens. 
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Om geloofwaardig en effectief te zijn dient de Westeuropese defensie gebaseerd te zijn 
op een combinatie van nucleaire- en conventionele strijdkrachten. Afschrikking met 
behulp van kernwapens is in de huidige situatie onontkoombaar. immers alleen het 
nucleaire element kan een potentiële agressor afschrikken door hem te confronteren 
met een onacceptabel risico. 

Binnen de verdedigingsstrategie van de NAVO dient de rol van kernwapens zoveel 
mogelijk te worden teruggedrongen ten gunste van mede door toepassing van  
"Emerging  Technologies" verkregen conventionele wapens, zodat de atoomdrempel 
verhoogd wordt. 

Produktie, handel in, bezit en gebruik van biologische- chemische, 
klimaatveranderende- en milieuveranderende wapens dient verboden te worden. 
Slechts het onderzoeken, produceren, bezitten en gebruiken van beschermende 
voorzieningen tegen deze wapens is toegestaan. 

Produktie, bezit en gebruik van uit nieuwe technologische ontwikkelingen 
voortgekomen wapens die de geloofwaardigheid van de verdediging van mogelijke 
tegenstanders fundamenteel aantasten dienen bij verdrag verboden te worden. 

Onderzoek naar bewapeningstechnologiëen kan niet effectief bij verdrag verboden 
worden. Derhalve dient bij de vraag naar participatie in zulk onderzoek de 
wenselijkheid van de daaruit voortkomende bewapeningstechnologiëen van 
doorslaggevende betekenis te zijn. 

De hemellichamen en de ruimte mogen alleen voor vreedzame doeleinden worden 
gebruikt. Militaire bases en dergelijke dienen verboden te zijn om een wapenwedloop 
in de ruimte te voorkomen. 

De export van wapens, munitie, militair materieel, de voor produktie daarvan 
benodigde machines en onderdelen en aan wapens gerelateerd materieel naar landen 
buiten de NAVO dient verboden te zijn wanneer het land waarnaar geëxporteerd wordt 
in een spanningsgebied ligt. Tevens dienen landen uitgesloten te worden die bekend 
staan om herhaaldelijke schending van de rechten van de mens. 

Bevordering van vrede en veiligheid brengt de bereidheid mee om in beginsel op 
ad-hoc basis deel te nemen aan vredesmachten van de Verenigde Naties. Criteria voor 
deelname van Nederland aan VN-vredesmachten zijn: voldoende bewegingsvrijheid en 
faciliteiten alsmede een voor de taak van de vredesmacht voldoende ruim mandaat. 

Crises buiten Europa kunnen de veiligheid van Europa beïnvloeden. Wanneer het 
inzetten van militaire eenheden in - of in de buurt van - een crisishaard het beheersen 
of oplossen van de crisis kan bevorderen dient zulks primair binnen VN-kader te 
worden gedaan. Wanneer pogingen tot vorming van VN-vredesmachten mislukken mag 

P 
overwogen worden of militaire operaties van Westeuropese strijdkrachten buiten 

Europa (zgn. 'out of area  operations)  een bruikbaar alternatief zijn. 

c. terrorisme 

Terrorisme is het gebruik maken van moord, doodslag, mishandeling, onrechtmatige 
vrijheidsberoving en zaakbeschadiging en de bedreiging daarmee, om individuen, 
groepen, gemeenschappen of regeringen angst aan te jagen met als doel hen tot 
politieke concessies te bewegen. De JOVD rekent agressie van een staat tegen een 
andere staat niet tot terrorisme. 
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Acties tegen de representanten (leger, politie en dergelijke) van een niet legitieme 
overheid worden niet als terrorisme beschouwd. 

De JOVD ziet terrorisme als meer dan een uiting van gevoelens van sociale onvrede, 
onderdrukking, onrecht en psychopathie: het is een morele misdaad tegen de mensheid, 
tegen de veiligheid van de burgers en de maatschappij.  Dc  JOVD veroordeelt elke 
vorm van terrorisme omdat het inherent indiscriminatoir, arbitrair en onvoorspelbaar is 
in haar effecten op de slachtoffers, het publiek en de maatschappij en omdat het een 
ontkenning van alle regels van het humanitaire oorlogsrecht impliceert. Ook elke vorm 
van steun aan terroristen, ongeacht of dit geschiedt door individuen of staten, is 
verwerpelijk. 

Elke staat heeft de plicht actie te ondernemen tegen georganiseerde activiteiten die op 
het plegen van terroristische acties gericht zijn. 

De JOVD acht het weigeren te onderhandelen met (politieke) groeperingen die 
gebruik maken van terroristische tactieken over hun politieke wensenpakket de meest 
effectieve methode om terrorisme in de toekomst te voorkomen. 

d. Europa  

Verdergaande Europese eenwording is in het kader van internationalisme wenselijk 
teneinde de vrede in Europa te handhaven en versterken en de welvaart van de 
Europese Staten Cfl de welvaart en het welzijn van de burgers te vergroten. 

De Europese eenwording dient via economische, politieke en militaire samenwerking 
uit te monden in een federale staat, gebaseerd op de beginselen van de democratische 
rechtsstaat en de pluriforme parlementaire democratie alsmede het beginsel van 
culturele pluriformiteit. De in dit proces participerende Staten dienen lid te zijn van de 
Raad van Europa, de mensenrechten te respecteren en ook overigens in deze 
samenwerking te passen. 

De JOVD is voorstander van rechtstreekse verkiezing van het Europese Parlement 
volgens een uniform systeem van evenredige vertegenwoordiging met internationale 
lijsten. 

De wetgevende en controlerende bevoegdheden van het Europees Parlement dienen te 
worden uitgebreid. Het advies- of medewetgevingsrecht van het  EP  dient te worden 
uitgebouwd naar een volledig amendements- en toestemmingsrecht. Dit geldt ook voor 
de Europese begroting. De invloed van de nationale regeringen op de samenstelling van 
de Europese Commissie dient te worden verminderd ten gunste van het Europees 
Parlement. Het Parlement dient bevoegd te zijn moties van afkeuring ook voor andere 
zaken dan het beleid van de Commissie aan te nemen. 

De invloed van de Raad van Ministers op het communautaire beleid dient verminderd 
te worden ten gunste van die van de Commissie, zodat het constitutioneel evenwicht 
wordt hersteld. Hiervoor is een volledige invoering van meerderheidsstemmingen in de 
Raad essentieel. 

Het doel van de economische integratie is een economische unie. Voltooiing van de 
emeenschappelijke markt op korte termijn, middels de voorstellen uit het witboek 
1992', is daarbij noodzakelijk. 
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De scheiding tussen de nationale markten dient verder te worden beperkt door de 
vorming van een monetaire unie. Op korte termijn dienen alle EG-lidstaten volledi 
deel te nemen aan een versterkt Europees Monetair Stelsel deel te nemen. Uiteindelij 
dient een onafhankelijk Europees Federaal Banksysteem een munt uit te geven die in 
ieder EG-land als wettig betaalmiddel wordt geaccepteerd. 

Het Europees Federaal Banksysteem dient te streven naar een stabiele interne en 
externe waarde van de Europese munt. Zij dient naast de voorzitter van de Commissie 
vertegenwoordigd te zijn in het G-7 overleg, als volwaardige partner. 

In tegenstelling tot het monetair beleid dient het nationale begrotingsbeleid niet te 
worden gecentraliseerd. Wel moet de beleidscoordinatie op dit terrein worden 
verbeterd met behulp van enige macro-economische indicatoren. 

De EG-lidstaten dienen te komen tot een uniforme opstelling binnen internationale 
organisaties waarvan zij lid zijn. 

Voltooiing van de gemeenschappelijke markt eist harmonisatie van de directe 
belastingen en uniformering ten aanzien van de indirecte belastingen. Dubbele 
(on)belastbaarheid dient te worden voorkomen. De BTW dient via twee bandbreedtes 
geüniformeerd te worden tot uiteindelijk twee tarieven. 

Het sociaal beleid van de EG-lidstaten dient aan bepaalde minimumvoorwaarden te 
voldoen, maar dient door de lidstaten te worden uitgevoerd. Om concurrentievervalsing 
te voorkomen, de mobiliteit van arbeid te verhogen en het welzijn van de burgers te 
bevorderen dienen de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden en het ontslagrecht te 
worden geharmoniseerd. 

De Westeuropese Unie (WEU) dient te worden uitgebouwd, verdiept en versterkt tot 
een supranationale Europese Defensie Gemeenschap (EDG), die als één stem optreedt 
binnen de NAVO en de Independent  European  Program  Group.  Door een fusie met de 
overige Europese Gemeenschappen dient het einddoel, de Europese Federatie, bereikt 
te worden. 
De EDG heeft als doel een zo volledig mogelijke integratie van personeel en materieel 
van de nationale strijdkrachten en dient dan ook gemeenschappelijke instellingen, een 
gemeenschappelijke begroting en gemeenschappelijke strijdkrachten te hebben. 

De gemeenschappelijke strijdkrachten staan onder de EDG-opperbevelhebber en 
worden gevormd door de homogene nationale basiseenheden van de verschillende 
nationaliteiten samen te voegen binnen hogere eenheden. 

Door middel van een Europees cultuurbeleid dient de culturele pluriformiteit te 
worden behouden cq. versterkt, terwijl daarnaast meer begrip tussen de nationale 
volkeren dient te worden gekweekt. Een gedwongen culturele integratie wijst de JOVD 
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9. ECOLOGIE 

a. preambule 

Het leefmilieu is van het grootste belang voor het welzijn van de individuele mens. Dit 
leefmilieu wordt weliswaar door de mens beïnvloed, doch het beïnvloedt op zijn beurt 
weer de mens. 

De structuur van de ecologie die deze wederzijdse beïnvloeding aangeeft, is 
onafhankelijk van de door de mens kunstmatig aangemeten landsgrenzen. Naast een 
nationaal beleid moet een internationaal beleid ontwikkeld worden. 

Een goede informatievoorziening is noodzakelijk voor het bewustmaken van de 
bevolking van de gevaren die het leefmilieu bedreigt. 

b. milieu  

Alle burgers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een schoon milieu. De overheid 
bepaalt de normen en staat garant voor een leefbare omgeving. 

Milieu en economie hebben alleen op korte termijn tegengestelde belangen. Zonder 
een schoon milieu is op langere termijn een industriële samenleving niet mogelijk. 
Voor een goed milieubeheer en een gezond milieubeleid moet er gestreefd worden 
naar een goede verhouding tussen de economische aspecten en de milieu-technische 
aspecten en aspecten van volksgezondheid. 

In vele gevallen kan er niet langer gewacht worden met het treffen van maatregelen. 
Uitstel zal leiden tot verslechtering van de huidige situatie en in veel gevallen zelfs tot 
onomkeerbare situaties. Milieumaatregelen dienen erop gericht te zijn, het menselijk 
handelen in te passen in ecologische kringlopen. 

Nederland moet binnen de E.G. een voortrekkersrol spelen. 

Uitganspunt van het (Europees) milieubeleid behoort het principe "de vervuiler 
betaalt te zijn. 
Dit principe kan toegepast worden door een combinatie van drie stelsels, namelijk: 
- heffingen voor producenten, die hetzij niet willen, hetzij niet schoner dan de 

vastgestelde norm kunnen produceren; 
- sancties, op grond van een verbodstelsel, voor producenten, die na bovenstaande, nog 

immer sterk vervuilend produceren. 
- doelgerichte subsidies voor die producenten, die innoverende technieken ontwikkelen 

en toepassen, en die bij toepassing leiden tot het vervuilend produceren beneden een 
vastgestelde norm. 

Tevens dienen er op produkten die, hetzij bij de produktie, hetzij tijdens of na gebruik, 
het milieu belasten, ecologische belastingen geheven te worden. Uiteindelijk dient 
milieu als een kostbare grondstof beschouwd te worden en als zodanig in de kostprijs te 
worden doorberekend (milieubelasting). 

Er moet een strenge controle plaatsvinden op industriële verontreiniging. Het 
transport, opslag en verwerking van gevaarlijke (afval)stoffen dient aan strenge regels 
gebonden te zijn. Overigens moet transport zoveel mogelijk worden vermeden. 
Transport van industrieel, chemisch en nucleair afval naar ontwikkelingslanden moet 
verboden worden, indien opslag enJof verwerking niet kan worden gewaarborgd. 



c. ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Milieu vormt een essentieel onderdeel van de aspecten wonen, werken, verkeer en 
vervoer en recreatie in de ruimtelijke ordening. 

Uitgangspunten van een internationaal ruimtelijk ontwikkelingsbeleid: 
- transport, distributie van goederen over land, over water en door de lucht; 
- internationaal kapitaal verkeer, Amsterdam als financieel centrum; 
- kennisintensieve industrieën; 
- zakelijke dienstverlening in aansluiting op distributie activiteiten; 
- activiteiten die waarde toevoegen aan goederenstroom, zoals groupage, assemblage 

en andere verwerkingen; 
- hoogwaardige landbouw en daarmee verbonden veredelingsactiviteiten; 
- milieutechnologie. 

In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening zijn een aantal stedelijke 
knooppunten aangewezen. Belangrijk criterium voor selectie van stedelijk knooppunt 
is het landelijk, regionaal en economisch belang van de betreffende stad. 
In regio's zonder stedelijke knooppunten dienen stadsgewesten te worden aangewezen. 

In het kader van de Volkshuisvesting dienen de stedelijke knooppunter aanmerking 
te komen voor rechtstreekse toekenning van woningbouwcontingenten door het rijk. 

Hei openbaar vervoer is geen aantrekkelijk alternatief voor de auto. Gebruik zal 
gestimuleerd moeten worden door een forse uitbreiding van de railinfrastructuor en 
van het aantal (snel)busdiensten. Vraag en aanbod dient beter op elkaar afgestemd te 
worden. 

Er dient gestreefd te worden naar aansluiting op het Europese stelsel van 
hogesnelheidstreinen. 

Om problemen uit het verleden te voorkomen die betrekking hebben op de inrichting 
van de landelijke gebieden dient ook de functie defensie in een Nota over de 
ruimtelijke ordening (c.9. structuurschema) te worden opgenomen. Aanduiding van 
(toekomstige) oefenterreinen behoort ook tot de ruimtelijke ordening. 

In het kader van de volkshuisvesting vindt op grote schaal subsidiëring plaats d.m.v een 
groot aantal ingewikkelde regelingen. Een kostenbesparende herstructurering is op zijn 
plaats. Subsidiëring zal, omdat het wonen door de JOVD als een  'merit-good'  wordt 
gezien, moeten blijven bestaan. 

De bestaande subsidieregelingen dienen vervangen te worden door een nieuwe. 
Subsidiëring vindt daarin plaats door middel van het verstrekken van een vast bedrag 
per nieuw te bouwen woning. Huishoudens die niet in staat zijn de woning waarin zi 
noodgedwongen verblijven (omdat er geen goedkopere woningen beschikbaar zijn 
krijgen een toeslag, opdat zij hun huidige woonlasten kunnen blijven dragen. 

De huurprijzen, met name in grote steden, dienen in grotere mate aan de vrije markt 
overgelaten te worden. 
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d. energievoorziening 

Er moet uiterste voorzichtigheid in acht worden genomen bij electriciteitsopwekking op 
basis van fossiele brandstoffen. Als bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van 
schadelijke stoffen moet het onderzoek naar schonere energieopwekking worden 
gestimuleerd. 

Nog altijd zijn de toepassingsmogelijkheden voor zonne-, wind-, bio- en waterenergie 
beperkt. Er zal dan ook gericht onderzoek moeten plaatsvinden om deze 
energievormen op grote schaal toepasbaar te maken. Dit onderzoek dient krachtig door 
de overheid gestimuleerd te worden. Ook het gebruik van duurzame energievormen bij 
de warmte- (WKK) en energievoorziening dient door de overheid gestimuleerd te 
worden. Daarnaast dient onderzoek naar de mogelijkheden van kernfusie en 
kolenvergassing als energiebron door de Nederlandse overheid in Europees verband 
gestimuleerd te worden. 

De uitbreiding van de toepassing van kernenergie is vooralsnog niet gewenst. 
Voorwaarde voor toekomstig gebruik van kernenergie is dat er afdoende en veilige 
oplossingen zijn voor verwerking en opslag van kernafval. 

Een onafhankelijke inspectiedienst van de E.G.(Euratom) kan een lidstaat verplichten 
een kerncentrale stil te leggen wanneer zij geconstateerd heeft dat een kerncentrale 
niet voldoet aan de voorgeschreven veiligheidseisen. De inspectiedienst heeft te allen 
tijde toegang tot de in de E.G. aanwezige kerncentrales. 

e. landbouw 

Het landbouwbeleid dient een Europees beleid te zijn. In dat beleid dient de landbouw 
zich meer marktconform te ontwikkelen. (Europees) overheidsoptreden mag alleen 
plaatsvinden door de toepassing van een structuurbeleid. Het dient er opgericht te zijn 
om de voorziening van landbouwprodukten en voedingsmiddelen tegen redelijke 
prijzen aan de bevolking veilig te stellen. 

Het gemeenschappelijk europees landbouwbeleid dient drastisch te worden herzien. De 
inkomenspolitiek ten aanzien van landbouwproducten dient te worden losgekoppeld 
van marktpolitieke maatregelen. Direct ingrijpen in de marktwerking (d.m.v. 
interventieprijzen, contingenteringen, braakiigpremies e.d.) wordt door de JOVD 
afgewezen. Het Europees landbouwbeleid dient met name plaats te vinden door middel 
van structuurbeleid. 

Het structuurbeleid moet zich richten op een efficiënte bedrijfsorganisatie. Het beleid 
dient tevens acties te omvatten die gericht zijn op verbetering van verwerking en afzet, 
alsmede richtlijnen voor modernisering, voorlichting en scholing. 

Beheersovereenkomsten met de eigenaar/gebruiker van grond mogen alleen afgesloten 
worden om het landschap en milieu te kunnen beschermen. De 'Bergboerenregeling°  is 
een inkomenssubsidie (er wordt geen tegenprestatie gevraagd) en dient daarom te 
worden afgeschaft. 

De overheid kan de agrarische export versterken door efficiënte bedrijfsvoorlichting en 
scherpe kwaliteitsbewaking. De voorlichting dient meer volgens het profijtbeginsel te 
werken. 
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10. ONDERWIJS 
a. preambule 

Onderwijs moet gericht zijn op het bieden van optimale ontplooiingskansen naar aard, 
belangstelling en vermogen van ieder individu en tevens een goede aansluiting op de 
arbeidsmarkt. 

Een liberaal onderwijsbeleid dient gebaseerd te zijn op gelijke deelnemingskansen voor 
ieder individu. 

Vrijheid van onderwijs betekent geenszins dat het bijzonder onderwijs in alle gevallen 
door de overheid bekostigd moet worden. In het kader van bezuinigingen, efficiëntie en 
schaalvergroting is het in een groot aantal landelijke gebieden niet langer verantwoord 
bijzonder en openbaar onderwijs naast elkaar te laten bestaan. In deze gebieden moet 
voorrang worden gegeven aan het openbaar onderwijs, waarbij de mogelijkheid 
geboden moet worden tot het volgen van lessen over levensbeschouwing in aanvulling 
op het bestaande lespakket. 

Het grote aantal drop-outs en het motivatieprobleem voor een groot aantal leerlingen 
dwingt tot een kritische beschouwing van ons huidige systeem van voortgezet onderwijs. 

b. basisonderwijs 

In het basisonderwijs dient naast de onmisbare aandacht voor de sociale component, de 
kwaliteit verbeterd te worden en beter aangepast aan de eisen van het vervolgonderwijs. 

Evenals kinderen die in aanmerking komen voor het speciaal onderwijs, hebben 
hoogbegaafde kinderen recht op bijzondere aandacht in het basisonderwijs. 

C. Voortgezet onderwijs  

Dc  middenschool houdt onvoldoende rekening met de capaciteiten van de 
verschillende individuen en heeft op de ontwikkeling daarvan een remmende werking. 
Derhalve wordt het idee en de eventuele invoering van de middenschool afgewezen. 
Om dezelfde redenen worden de huidige voorstellen ten aanzien van de basisvorming 
in het voortgezet onderwijs afgewezen. 

Om voldoende gedifferentieerde aanbod van onderwijs te kunnen garanderen dient het 
Gymnasium gehandhaafd te blijven. 

Om de rechtspositie van leerlingen in het voortgezet onderwijs te verduidelijken en 
verbeteren dient er een algemene wet van kracht te worden die de 
medezeggenschapsraden opdraagt het leerlingenstatuut nader in te vullen. Het statuut 
dient vervolgens door het schoolbestuur en de leerlingen bekrachtigd te worden. 

d. hoger onderwijs 

De kerntaken van universiteiten zijn het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs, het 
verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het overdragen van kennis. 
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[let HBO verzorgt hoger beroepsgericht' onderwijs. Het onderwijs dient daarbij 
gericht te zijn op interactie met de omgeving. Samenwerking tussen WO en HBO mag 
de identiteit van beide systemen niet aantasten.  

Dc  inschrijfduur als student in het HO is maximaal zes jaar (deeltijd negen jaar). 
Afgestudeerde HBO-studenten die na hun HBO-studie een WO-studie willen volgen 
en HO-studenten die gedurende hun studietijd een andere studie aan het HO willen 
beginnen, krijgen rechtop een extra jaar inschrijfduur aan het HO en daarmee op een 
extra jaar studiefinanciering. 

Het uitgangspunt dat bij studiefinanciering gehanteerd dient te worden, is de financiële 
zelfstandigheid van het individu. 

Voor voltijdstuderenden moet vanaf het begin van het schooljaar waarin men achttien 
wordt een stelsel van studiefinanciering gelden bestaande uit een basisbeurs en een 
rentedragende lening. 

De overheid heeft niet het recht te bepalen waaraan (een gedeelte van) de basisbeurs 
besteed dient te worden (b.v. 0V-jaarkaart). 

Uitgangspunt van het universiteitsbestuur dient te zijn het beginsel van de 
'gedifferentieerde democratie'. Dat wil zeggen dat ieder lid van de universitaire 
gemeenschap invloed moet kunnen hebben op zijn of haar werk- of studeersituatie. 

De bestuursstructuur in het HBO dient gelijkwaardig te worden aan die van de 
universiteit. 
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11. ECONOMIE 

a. preambule 

Vrijheid om zich te ontplooien is voor liberalen ook in het economisch verkeer een 
belangrijk uitgangspunt. Het marktmechanisme als ordenend systeem geeft de 
individuen hiertoe de beste mogelijkheden. Bovendien geeft het marktmechanisme de 
beste kans op een optimale welvaartscreatie. 

De overheid moet echter de randvoorwaarden creëren die ervoor moeten zorgen dat de 
vrijheid van de een niet ten koste gaat van die van de ander. De overheid heeft mede 
als taak de voorwaarden voor een goed functioneren van het marktmechanisme te 
scheppen en te garanderen. Daarnaast heeft de overheid een belangrijke taak op die 
gebieden waar het marktmechanisme faalt, en om een rechtvaardige verdeling van de 
nationale welvaart te bewerkstelligen. 

b. taak van de overheid 

De overheid kan op vele manieren in het economisch leven ingrijpen. De argumenten 
om tot overheidsingrijpen te komen zijn echter beperkt in de liberale visie. Dit 
betekent dat de overheid beheerst en terughoudend gebruik moet maken van de 
mogelijkheden die zij heeft. 

De overheid mag slechts ingrijpen: 
- ter verzorging van collectieve goederen; 
- ter voorkoming van negatieve externe effecten of ter stimulering van positieve externe 

effecten; 
- indien het belang of het risico van bepaalde goederen onder- resp. overschat wordt 

(de zgn.  'merit'  en  'demerit'  goederen); 
- ter bestrijding van ongewenste machtsposities; 
- bij onvolledige informatie of niet-rationele verwachtingen; 
- om de welvaart rechtvaardiger te verdelen. 

Bij overheidsingrijpen verdient generiek beleid doorgaans de voorkeur boven specifiek 
beleid, dit vanwege de grotere doorzichtigheid, de in zijn algemeenheid lagere kosten 
en de eenvoudiger te handhaven rechtsgelijkheid. 

c. functioneren van de economie algemeen 

De economische recessie van de jaren zeventig en begin jaren tachtig vindt haar 
oorzaak in een te forse stijging van de loonkosten, die mede veroorzaakt is door de 
uitbouw van de collectieve sector, en die de winsten en investeringen van de bedrijven 
onder druk hebben gezet. Internationaal hadden de oliecrises en de gedeeltelijk hieruit 
voortvloeiende daling van de wereldhandel een negatieve invloed. 
Het beleid van loonmatiging en bezuinigingen heeft ervoor gezorgd dat Nederland 
optimaal kon profiteren van het herstel van de wereldhandel. 

werkgelegenheidsbeleid 

De werkloosheid is voornamelijk een gevolg van de economische recessie, de stijging 
van de loonkosten, en een forse stijging van het arbeidsaanbod. Tevens speelt de 
gebrekkige aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt een rol. 
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Op macro-economisch niveau dient de werkloosheid bestreden te worden door een 
beleid gericht op vergroting van de economische groei en gematigde ontwikkeling van 
de lonen. 

O micro-economisch niveau (de arbeidsvoorziening) dient scholing prioriteit te 
krijgen. De kosten van scholingsmaatregelen moeten hiertoe gedeeltelijk door de 
overheid vergoed worden. Loonkostensubsidies zijn relatief duur in verhouding tot de 
hoeveelheid gecreëerde werkgelegenheid; zij dienen derhalve beperkt te worden tot 
langdurig werklozen. 
Het is een illusie te veronderstellen dat een vergroting van de scholingsinspanning en 
extra loonkostensubsidies de werkloosheid geheel zal doen verdwijnen. Voor een groot 
deel van de werklozen, met name de langdurige werklozen en zij met een laag 
opleidingsniveau, zal een aanvullend werkgelegenheidsbeleid, inhoudende het 
scheppen van werkgelegenheid, moeten worden gevoerd. Hierbij moet bedacht worden 
dat er, vooral op het gebied van milieu, natuurbehoud, infrastructuur en 
maatschappelijk werk nog voldoende taken liggen. 

Alhoewel flink gedaald, is de jeugdwerkloosheid in Nederland nog steeds te hoog. Dit 
rechtvaardigt een werkgelegenheidsbeleid voor jongeren. Juist bij deze categorie 
werklozen dient scholing de grootste prioriteit te krijgen. 
Het Jeu8dwerkgarantieplan dient dan ook met een verplichte scholingscomponent 
uitgebreid te worden, terwijl ook het bedrijfsleven erbij moet worden betrokken. 
Een verlaging van de minimum(jeugd)lonen draagt onvoldoende bij tot een verbetering 
van de positie van jongeren op de arbeidsmarkt en wordt derhalve door de JOVD 
verworpen. 

Arbeidstijdverkorting kan een bijdrage leveren aan verlaging van de werkloosheid. Zij 
dient dan wel te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
- de bedrijfstijd mag niet verminderen; 
- de arbeidskosten per eenheid produkt mogen op macro-economisch niveau niet 

toenemen; 
- deze zal decentraal moeten worden ingevoerd. 
Het verdiend de voorkeur ATV gelijktijdig met bedrijfstijdverlenging in te voeren. 

d. industriebeleid 

Behalve ter garandering van de concurrentie en ter ondersteuning van startende 
ondernemingen dient de overheid zich zeer terughoudend op te stellen bij het 
rechtstreeks ingrijpen in de economische structuur. Steunverlening aan individuele 
bedrijven in structurele moeilijkheden moet worden vermeden. 

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling brengt, vooral voor kleinere bedrijven, 
grote risico's met zich mee, en hebben vaak positieve externe effecten voor de 
maatschappij. Kansrijke projecten en projecten met een hoog risico dienen door de 
overheid financieel ondersteund te worden, bij voorkeur door middel van 
achtergestelde leningen. 
Het overheidsbeleid dient verder gericht te zijn op het creëren van een goede 
kennisinfrastructuur. De beschikbare kennis dient toegankelijker te worden gemaakt 
via transferpunten en uitvinderscentra. 
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e. mededingingsbeleid 

Concurrentie is een belangrijke prikkel tot efficiency en innovatie. Te grote 
machtsconcentraties kunnen bovendien prijsopdrijvend werken en verzwakken de 
positie van de consument. De overheid dient dan ook, bij voorkeur in Europees 
verband, een actief mededingingsbeleid te voeren en de vorming van machtsposities te 
voorkomen. 

Voorzover de taken van overheidsbedrijven op gelijke wijze door het bedrijfsleven 
kunnen worden vervuld, dienen de overheidsbedrijven geprivatiseerd te worden. 
Overheidsbedrijven zullen meer marktgericht moeten gaan werken. Voorzover 
overheidsbedrijven voorzieningen leveren in het algemeen belang, dient hun positie 
niet wezenlijk te worden aangetast. 

f. inkomensverdeling 

inleiding 

Bij het inkomensbeleid dienen twee beginselen centraal te staan: loon naar prestatie en 
loon naar behoefte. Een principiële keuze tussen deze twee beginselen kan moeilijk 
worden gemaakt; beide hebben een element van rechtvaardigheid in zich (theorie van  
Rawls).  De JOVD is echter van mening dat in de huidige situatie het criterium loon 
naar prestatie' meer nadruk moet krijgen. 

inkomensvorming 

Ten aanzien van de inkomensvorming dient de overheid zodanige om- standigheden te 
scheppen dat inkomensverschillen zoveel mogelijk prestatieverschillen weergeven. Dit 
betekent dat zij machtsposities op de arbeidsmarkt van bepaalde categorieën arbeid 
moet trachten te voorkomen danwel af te bouwen. 

g. directe belastingen en sociale zekerheid 

Het huidige stelsel van sociale zekerheid voldoet niet. Het is een versnipperd en 
ingewikkeld geheel dat allerlei ongewenste neveneffecten heeft, en diverse elementen 
bevat die vanuit een liberale visie niet in zulk een stelsel thuishoren. Aan het 
belastingstelsel kleven dezelfde soort bezwaren. 

De JOVD pleit voor een vereenvoudigd en geïndividualiseerd nieuw sociaal 
zekerheidsstelsel. 
De gewenste vereenvoudiging en individualisering van het stelsel kan gestalte krijgen 
door integratie van de Algemene Bijstandswet (ABW), de studiefinanciering, de 
Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Toeslagenwet (TW) tot een wet 
inkomensvoorziening, waarin de uitkering geïndividualiseerd is. 
Allen die een inkomen lager dan het sociaal minimum hebben krijgen een aanvulling 
tot dit sociaal minimum. 
Voorwaarde voor het verkrijgen van deze uitkering is het zich beschikbaar houden voor 
de arbeidsmarkt. 65-plussers, alleenstaande ouders, arbeidsongeschikten en 
dagstudenten zijn hiervan vrijgesteld. 
Er dient een verplichte verzekering tegen loonderving door ziekte, werkloosheid of 
pensionering te zijn. 
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liet verhogen van de leeftijdsgrens waarboven het recht bestaat op een volledig 
minimumloon wordt afgewezen. 

g

Over alles wat men verdient, exclusief de belastinvrije voet, betaald men een 
rogressief percentage belasting. Een ieder wordt individueel in de belastingheffing 
etrokken. 

Aftrekposten maken enerzijds belastingheffing ingewikkeld en ondoorzichtig, 
anderzijds genieten zij veelal een sterk rechtvaardigheidsgevoel in de samenleving. 
Aftrekposten dienen billijk te zijn en een overzichtelijk  geheel te vormen. Om dit te 
bereiken dienen waar nodig aftrekposten vereenvoudigd dan wel afgeschaft te worden. 

Bij aftrekposten dienen de volgende uitgangspunten te gelden: 
- aftrekposten betrekking hebbende op verwerving van inkomen dienen niet afgeschaft 

te worden; 
- Voorzover de belastingplichtige door onmacht in deze omstandigheid is 

terechtgekomen, dient de aftrek van buitengewone lasten als compensatie hiertoe 
gehandhaafd te blijven; 

• persoonlijke verplichtingen blijven bij de gever aftrekbaar, en worden bij de ontvanger 
bij het belastbaar inkomen opgeteld. 

Rechtspersonen met winstoogmerk betalen vennootschapsbelasting over de winst. De 
te betalen belasting is een vast percentage van de winst. 
De door de rechtspersonen aan individuen uitgekeerde winst wordt via de 
inkomstenbelasting bij dat individu belast. De vennootschapsbelasting die reeds over 
dat deel van de winst is betaald, wordt van de verschuldigde belasting afgetrokken. De 
uitgekeerde winst wordt dus maar een keer belast, en niet zoals bij het huidige stelsel 
zowel bij de rechtspersoon als bij het individu. De dividendbelasting wordt opgeheven. 
Successierechten en vermogensbelasting zijn twee belastingvormen die volgens de 
JOVD afgeschaft dienen te worden. 

h. indirecte belastingen en subsidies 

Inkomensherverdeling middels indirecte belastingen is onrechtvaardig daar in dat geval 
de grondslag voor de belastingen niet de welvaart van het individu is, doch de manier 
waarop hij of zij zijn/haar geld besteedt. Specifieke verbruikersbela.stungen (bijv. 
accijnzen) moeten voorzover zij niet gebaseerd zijn op de in de paragraaf 'Taak van de 
Overheid' genoemde argumenten worden afgeschaft. 

De JOVD pleit voor een verdergaande toepassing van het profijtbeginsel. 

Gezien het  rote  beslag van de collectieve sector op het nationaal inkomen, dient de 
overheid bij het verlenen van subsidies zich terughoudend op te stellen. Het 
subsidiestelsel in Nederland is dermate ondoorzichtig dat de effectiviteit van de vele 
afzonderlijke regelingen vaak tekort schiet. Vooral voor de relatief 'kleine' potentiële 
subsidie-nemers wordt de toegankelijkheid van het stelsel hierdoor beperkt. Mede in 
het kader van deregulering en fraudebestrijding is derhalve een vergaande 
vereenvoudiging van zowel de afzonderlijke regelingen als van het stelsel als geheel 
geboden. 
Hoewel subsidies doorgaans hun invloed op de inkomensverdeling hebben, dienen deze 
daar niet op gericht te zijn; inkomensherverdeling dient via het stelsel van directe 
belastingen en sociale zekerheid te worden bereikt. 
Subsidieregelingen dienen in de vorm van 'horizon-wetten' te worden gegoten. 

33 



I. decentrale belastingheffing 

Decentrale belastingheffing staat dichter bij de burger, waardoor deze beter in staat is 
het gevoerde beleid te beoordelen en beïnvloeden. Daarom is uitbreiding van het 
gemeentelijk en provinciaal belastinggebied gewenst. 

De rijksoverheid dient grenzen aan te  seven  voor de hoogte van de te heffen decentrale 
belastingen. Dit om ongewenste verschillen tussen de lagere overheden te voorkomen. 

j. begrotingsbeleid 

De grootte van de overheidsuitgaven en -inkomsten hebben een grote invloed op de 
Nederlandse economie. Dit geeft de overheid de mogelijkheid om de economie te 
beïnvloeden. De zorg om het welzijn van haar burgers geeft de overheid ook de plicht 
tot deze beïnvloeding. 

Een actief conjunctuurbeleid door middel van verhoging en verlaging van de 
overheidsuitgaven wordt afgewezen. 
De overheid dient te voorkomen dat haar beleid conjunctuurbeweginen versterkt. Op 
financiële tegenvallers als gevolg van een (naar verwachting) tijdelijke economische 
teruggang dient derhalve niet met een verkrappend beleid gereageerd te worden. 

De overheid mag meer uitgeven dan zij aan inkomsten ontvangt. Bij de bepaling van het 
tekort dient het vorderingssaldo, zijnde het financieringssaldo minus de netto 
overheidskredietverlemng, uitgangspunt te zijn. Dit tekort mag over een periode van 
meerdere jaren gemeten, niet meer bedragen dan  de overheidsinvesteringen. Zo 
kunnen de investeringskosten worden gespreid over de periode waarin de opbrengsten 
ervan ter beschikking komen; bovendien wordt zo een zuivere afweging met overige 
overheidsuitgaven en belastingheffing verkregen, daar de investeringen nu niet ten laste 
van een enkel begrotingsjaar komen. Vooralsnog vindt de JOVD dat het tekort moet 
worden teruggedrongen en het niveau van overheidsinvesteringen moet worden 
verhoogd. De tekortbeperking dient door extra bezuinigingen,  en niet door 
belastingverhoging, te worden bereikt. De tekortbeperking dient voorrang te krijgen 
boven verdere verlaging van de belastingtarieven. 

k. monetair beleid 

Het monetair beleid van de Nederlandse Bank dient gericht te zijn op het handhaven 
van de koppeling met de Duitse Mark. Hierdoor kan de rente zo laag mogelijk blijven. 

I. ondernemingsdemocratisering 

Vele ondernemingsbeslissingen raken direct dan wel indirect de belangen van de 
werknemers. Daarom dienen de werknemers, in een zo vroeg mogelijk stadium, in de 
besluitvorming te worden betrokken. 
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De Wet op de Ondernemingsraden is hiervoor een goed middel. Wel dienen de 
verschillende gerechtelijke procedures in deze Wet genoemd, te worden 
geharmoniseerd. De ondernemingsraad dient om een goede uitoefening van haar taak 
mogelijk te maken toegang te krijgen tot alle informatie die zij nodig acht, dit met 
inachtoerning van de belangen van de werkgever. 

De opeenstapeling van beschermingsconstructies bij veel Nederlandse bedrijven heeft 
geleid tot een verminderd dualisme in deze onderneming door uitholling van de 
bevoegdheden van algemene vergadering van aandeelhouders als controlerend orgaan 
ten gunste van bestuursorganen. De JOVD streeft naar een vermindering van deze 
opeenstapeling en accepteert beschermingsconstructies slechts om reden van het 
creëren van voldoende tijd voor een goede belangenafweging. Naast voornoemde 
vermindering dient een openbare meldingsplicht bij overschrijding van een bepaald 
belang te worden ingevoerd. 
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12. INTERNATIONALE ECONOMISCHE 
BETREKKINGEN 
a. export 

Gestreefd dient te worden naar een zo vrij mogelijke wereldhandel. Het Nederlandse 
bedrijfsleven dient derhalve, onafhankelijk van het Nederlandse regeringsbeleid, de 
grootst mogelijke vrijheid in het aangaan van handelsrelaties te hebben. Een 
exportvergunning mag door de Nederlandse regering alleen geweigerd worden indien 
door deze export internationale verdragen geschonden zullen worden of het algemeen 
belang geschaad dreigt te worden. Een economische boycot van een of meer landen 
wordt principieel verworpen. Voorkeur wordt gegeven aan de dialoog om bepaalde 
gewenste veranderingen te bewerkstelligen. 

Voor de bevordering van de internationale handel zijn stabiele wisselkoersen 
onontbeerlijk. Deze kunnen op langere termijn alleen bereikt worden door het 
wegnemen van financiële onevenwichtigheden, zoals tekorten en overschotten op de 
lopende rekening, en door het richten van beleid op het verminderen van divergentie in 
de ontwikkeling van inflatie, de economische groei, de geldgroei, en de rentestanden 
tussen betrokken landen. 

De JOVD acht economische sancties geoorloofd in het geval van oorlog en wenselijk in 
geval van voortdurende ernstige schendingen van de rechten van de mens door de 
overheid van een staat. Daarnaast zijn economische sancties wenselijk in het geval van 
dumping en andere vormen van oneerlijke concurrentie. Bij de besluitvorming over het 
instellen van economische sancties dienen de economische nadelen tegen de politieke 
wenselijkheid te worden afgewogen. Economische sancties zijn het meest effectief 
wanneer zij in multilateraal verband worden ingesteld. 

De JOVD is principieel tegenstander van compensatie-orders. Transacties met een 
dergelijke achtergrond moeten zo spoedig mogelijk worden stopgezet. 

b. ontwikkelingssamenwerking 

Ontwikkelingshulp moet erop gericht zijn het in de regio aanwezige potentieel te 
ontplooien. 
Het streven naar een zelfvoorzienende landbouw dient hiervan een eerste onderdeel te 
vormen. De landbouw dient kleinschalig en gediversificeerd te zijn en gekoppeld te 
worden aan een verbeterd distributiesysteem. 
Bij het opzetten van industrie dient het streven erop gericht te zijn zoveel mogelijk 
bewerkingensfasen in het ontwikkelingsland zelf te houden. 
Landbouw en industrie dienen ecologisch verantwoord te zijn. 
Verder dient er meer aandacht te bestaan voor het geven van humanitaire hulp aan 
vluchtelingen die het slachtoffer zijn geworden van een gewapend conflict of een 
natuurramp. 

De Nederlandse regering dient de 1,5%-norm van het BNP voor 
ontwikkelingssamenwerking te handhaven en indien mogelijk (mede in internationaal 
verband) te streven naar verhoging van deze norm. 

De ontwikkelingssamenwerking moet kwalitatief worden verbeterd en moet 
doeltreffender worden. De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking dient te zijn 
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gericht op een beperkt aantal concentratielanden en kan gebonden geschieden (d.w.z, 
er mogen voorwaarden aan de besteding gesteld worden). Bundeling en coördinatie van 
de samenwerking binnen de VN en de EG draagt bij tot een hogere effectiviteit van 
deze samenwerking. 

De rol van medefinancieringsorganisaties en het bedrijfsleven wordt door de JOVD 
positief gewaardeerd. 

Ontwikkelingssamenwerking met landen, waar de rechten van de mens ernstig worden 
geschonden, mag alleen dan plaatsvinden voorzover dit de ontplooiingsmogelijkheden 
van de bevolking rechtstreeks en controleerbaar vergroot. 

Een structurele oplossing voor de schuldencrisis kan alleen worden bereikt indien de 
schuldenlanden hun export substantieel 
weten op te voeren en de kapitaalvlucht tegenpan. Voor de schuldenlanden zal dit 
veelal betekenen dat zij hun economische politiek dienen aan te passen. De Westerse 
landen dienen hun protectionisme terug te drinen. De schulden dienen via 
schuldomzetting in  debt-equity  swaps en herfinanciering beheersbaar gemaakt te 
worden. Banken zullen genoegen moeten nemen met een lagere rente. 
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