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INLEIDING
Voorliggende beleidsnota is 'een aanvullende nota bij het Kernprogramma
1994-1998: Nederland moet weer aan de slag. In het kernprogramma maakt
de VVD haar keuzen helder door een programma met een beperkt aantal
actiepunten. Daarmee geeft de partij haar prioriteiten aan voor de
komende regeerperiode en doorbreekt daarmee de slechte gewoonte om
verkiezingsprogramma's te laten bestaan uit waslijsten met vaak
onomstreden verlangens. De VVD kiest! Door slechts de prioriteiten aan
te seven, wordt haar visie op een aantal beleidsterreinen echter niet
duidelijk. Deze beleidsnota dient om deze leemte aan te vull en. Deze nota
moet daarom in samenhang met het Kernprogramma worden gelezen en
bevat, naast aanvullingen op het Kernprogramma, ook uitwerkingen op
punten waar dat nodig is.
De structuur van deze beleidsnota volgt die van het Kernprogramma. De
nota bestaat uit bijlagen bij achtereenvolgens de hoofdstukken:
Een actieve economie;
Effectief bestuur;
Een veilige omgeving;
Investeren in de toekomst;
Investeren in de mens;
Mondiale welvaart, vrede en veiligheid.
-

In deze bijlagen zijn ook standpunten en besluiten verwerkt die de laatste
Laren op partijraden en congressen van de VVD tot stand zijn gekomen.
Een verkiezingsprogramma kan immers niet op zich zelf staan, maar dient
een weergave te zijn van een consequente politieke lijn. Die politieke lijn
wordt door een actieve achterban getoetst en geplaatst in het kader van de
belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van het moment.

HOOFDSTUK 1. EEN ACTIEVE ECONOMIE
1.1. Economische groei en werkgelegenheid komen voort uit
ondernemersinitiatief. Het beleid moet erop gericht zijn in alle
sectoren van het bedrijfsleven dusdanige voorwaarden te scheppen,
dat een gunstig klimaat voor deze initiatieven tot stand komt. Dit
geldt voor alle sectoren en bedrijvigheid en komt tot uiting in:
het voorkomen van onnodige en te ingewikkelde regelgeving
en het beperken van administratieve lasten voor het
bedrijfsleven;
het wegnemen van belemmeringen, bijvoorbeeld in het
vestigingsbeleid, en het tegengaan van mededingsbeperking;
het afstemmen van beroepsopleidingen op de arbeidsmarkt;
het wegnemen van onnodige beperkingen in de R0-sfeer;
een zodanig milieubeleid dat ook de economische belangen
de werkgelegenheid afweegt;
een beperking van de tijd die nodig is om vergunningsprocedures te doorlopen;
en uiteraard het vermijden van directe of indirecte
lastenverhoging
afschaffen van de bonus-malus-regeling.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. De VVD wenst een offensief groeibeleid. Daarin staan
technologische vernieuwing en exportbevordering centraal.
Exportbevordering vergt verlaging van onze reële loonkosten (per
eenheid produkt) naar het niveau van onze belangrijkste
internationale concurrenten.
Het beleid gericht op technologische vernieuwing in industrie en
dienstverlening omvat:
herstel van de winstgevendheid van het bedrijfsleven,
waardoor de financiële ruimte ontstaat voor technologische
vernieuwing;
bevordering van nieuwe bedrijfsinvesteringen als dragers van
de technologische vernieuwing;
extra stimulanen voor onderzoek en ontwikkeling in het
bedrijfsleven, en stimulering van de samenwerking tussen
kenniscentra en ondernemingen (via netwerken);
het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek;
het scheppen van "excellente opleidingsmogelijkheden in de
technische en natuurwetenschappelijke vakken;
het bevorderen van een adequate telecommunicatieinfrastructuur, zoals onder andere telematica-centra.
-

-

-

-

-

-

1.3. Oheigenlijk gebruik van werkloosheidsvoorzieningen moet krachtig
worden bestreden. In een herorinntatiegesprek wordt voor de
langdurig werkloze, alsook voor de gedeeltelijk resp. tijdelijk
arbeidsongeschikte nagegaan hoe de kansen op het vinden van werk
kunnen worden vergroot. De werkloze (gedeeltelijk resp. tijdelijk
arbeidsongeschikte) wordt verplicht zich te laten om-, her- of
bijscholen als daardoor het zicht op het vinden van betaald werk
wordt vergroot. Onttrekt men zich aan deze plicht, dan wordt er
gekort op de hoogte van de uitkering. Voortgaande bestudering van
de verschillende stelsels van sociale zekerheid ter zake van de
fraudegevoeligheid is gewenst.
1.4. Om-, her- en bijscholing vormen een belangrijk instrument om
werkzoekenden kansrijker te maken op de arbeidsmarkt.

1.5.

In het Kernprogramma staat vermeld dat de VVD met betrekking
tot het financieringstekort op termijn kiest voor de gulden
financieringsregel. Het financieringstekort is dan gelijk aan het
tekort op de kapitaaldienst. Dit tekort dient mede te worden
beoordeeld in het licht van de zogenoemde EMU-norm van 60%
schuldquote collectiee sector.

1.6. De door de VVD voorgestane lastenverlichting vergemakkelijkt de
voor het scheppen van werk noodzakelijke loonmatiging. De VVD
verzet zich tegen een centrale looningreep ingeval de loonmatiging
onvoldoende is. Een centrale looningreep staat haaks op de
noodzaak van loondifferentiatie ter verbetering van de werking van
de arbeidsmarkt.
1.7. De VVD wenst naast de in het Kernprogramma vermelde
belastingmaatregelen op termijn een vermindering van de tarieven
van de successiebelasting, alsook wederinvoering van het
tussentarief voor kinderen van broers en zusters.
1.8. De inflatiecorrectie blijft gehandhaafd op 100% ter vermijding van
een sluipende aanscherping van de progressie en om redenen van
billijkheid. Deze aanscherping van de progressie treft vooral de
inkomens in de middengroepen.
1.9. Het belastinggebied van de lokale overheden moet worden verruimd
onder de voorwaarde dat de rijksbelastingen hiertoe navenant
worden verlaagd.
1.10. Voor een beleid met betrekking tot de externe waarde van de
gulden blijft een stabiele verhouding tussen de gulden en de Duitse
Mark een richtlijn. Het monetaire beleid dient hiermee in
overeenstemming te zijn. Niettegenstaande de problemen met de
handhaving van het Europese Monetaire Stelsel moet de weg naar
het realiseren van een Economische en Monetaire Unie (EMU)
worden begaan.

1.11. Door een krachtige ondersteuning van de voltooiing van de interne
Europese markt worden nieuwe kansen geboden aan de
Nederlandse industrie, landbouw en dienstverlening. Het vrije
verkeer binnen de Gemeenschap dient te fungeren als een stimulans
voor de externe liberalisering in het kader van de GAIT. Binnen
het kader van de EG dient Nederland zich in te zetten voor
Europese projecten t?n behoeve van technische vernieuwing.
Industrie
1.12. De betekenis van de industrie voor de werkgelegenheid en de
export is groot. Een gezonde industrie is essentieel voor een
bloeiende economie. Fiscale maatregelen ter bevordering van het
investeringsklimaat voor de industrie zijn nodig.
1.13. Technische vooruitgang in de industrie leidt tot economische groei
en is noodzakelijk voor behoud van werkgelegenheid. Dc
coördinatie van het beleid ter stimulering van de technologische
vernieuwing geschiedt door de minister van Economische Zaken. De
Nederlandse industrie staat voor een zware opgave in een
veranderende wereldmarkt. Naast het beleid terzake van een goed
vestigingsklimaat moet de overheid de voorwaarden scheppen voor
een voortdurende technologische vernieuwing van produkten en
produktieprocessen. De vernieuwing zelf is de verantwoordelijkheid
van de ondernemingen. Met betrekking tot het voorwaardenscheppende beleid valt allereerst te denken aan een stimulering van
het onderzoek, zowel door versterking van de infrastructuur
(universiteit en instituten) als door fiscale maatregelen ten behoeve
de onderneming zelf. Daarnaast is met name een consistent RO- en
milieubeleid, dat in zijn effecten op werkgelegenheid niet ongunstig
afsteekt bij andere Europese landen, een noodzakelijkheid.
Regionaal beleid
1.14. Het regionaal beleid moet de regionale economische structuur
versterken en de regionale werkgelegenheid vergroten. Het gaat
daarbij in de eerste plaats om het versterken van de marktsector.
Consumentenbeleid
1.15. De rechtspositie van de consument moet worden versterkt. Het
consumentenbeleid moet worden gericht op betere
informatieverschaffing om de consument in staat te stellen in
vrijheid zijn beslissingen te nemen.

Energie
1.16. Het energiebeleid blijft gericht op het waarborgen van de
voorzieningszekerheid met een minimale milieubelasting. Daartoe is
allereerst bevordering van de toepassing van energiebesparende
technieken nodig. De brandstofinzet dient te bestaan uit
verschillende energiedragers, derhalve moet ook (mede ten behoeve
van de bijdrage aan het milieu) de optie voor de toepassing van
kernenergie in veilige vorm opengehouden worden, mits er sprake is
van veilige opslag en duurzame verwerking van het afval en de
afbraak van centrales is gewaarborgd. Verder moet voortgang
worden gemaakt met onderzoek en ontwikkeling van een schonere
inzet van steenkool en duurzame energiebronnen.
Landbouw en Visserij
1.17. Waar in het Kernprogramma wordt gesproken over marktregulering
in de landbouw, wordt voor de granen daarmede onder verstaan
een combinatie van hectaretoeslaen, garantieprijsvorming en
produktiebeperking via braaklegging. Voor een evenwichtig
gemeenschappelijk landbouwbeleid is deze combinatie zodanig dat
er sprake kan zijn van een rendabele graanteelt op goede bedrijven,
zodat ongewenste prdduktieverschuivingen achterwege blijven.
1.18. Een aanvullend beleid blijft nodig om bedrijfsbeëindiging van nietlevensvatbare bedrijven te vergemakkeljlfhn.
1.19. Bij een evenwichtig landbouwbeleid pas ook aandacht voor natuur,
milieu en landschap. Aandacht voor de consument betekent het
verder ontwikkelen van kwaliteitscriteria. Internationale afspraken,
bijvoorbeeld over een Europees keurmerk, moeten worden
nagestreefd. Overheidsbeleid ten aanzien van de agrarische sector
mag niet leiden tot concurrentievervalsing tussen de verschillende
lidstaten. Naast producenten van agrarische produkten zijn boeren
en tuinders ook beheerders van landschap en natuur. Zij dragen bij
aan de vorming van het landschap. Het particuliere initiatief van
boeren en tuinders bij dit beheer van landschap en natuur moet
worden gestimuleerd en gewaardeerd. Het verder aantasten van
gebruiks- en eigendomsrechten dient te worden tegengegaan.
1.20. Het visserijbeleid dient erop gericht te zijn de concurrentiepositie
van de visserijsector te handhaven binnen de kaders die een
verantwoord visstandbeheer stellen.

Midden- en Kleinbedrijf
1.21. Het Midden- en Kleinbedrijf is, als motor voor nieuwe
werkgelegenheid, gebaat bij een goede kennis- en
vervoersinfrastructuur. Meer specifiek bestaat er voor het MKB de
noodzaak van een adequate financiële (vermogens)structuur. De
VVD bepleit met het oog op deze financiële structuur afschaffing
van de vermogensbelsting en een aanpassing van het
successierecht, waardoor de overdracht van de onderneming binnen
de familie wordt vergemakkelijkt.
1.22. De winkelsluitingswet wordt verder geliberaliseerd.
1.23. De overheid dient faciliteiten te scheppen voor verkenningen van de
expQrtkansen voor kleine bedrijven. Bij de Europese markt van
overheidsaanbestedingen dient ook het Midden- en Kleinbedrijf
betrokken te worden. Het Nederlandse MKB moet ook als
toeleverancier mee kunnen doen met grote projecten in het
buitenland. De procedures voor het verwerven van internationale
merk- en patentrechten dient te worden vereenvoudigd.
1.24. Door de veelheid aan overheidsregelingen zijn de administratieve
lasten voor de onderneming zeer groot. De VVD bepleit een
vermindering van de administratieve lasten voor de ondernemer. De
bestaande bedrijventoets moet worden geïntensiveerd.

HOOFDSTUK 2. EFFECTIEF BESTUUR
2.1.

De VVD maakt zich zorgen over een toenemend gebrek aan
democratisch gehalte van de besluitvorming. De partij verzet zich
tegen:
het door functionele decentralisatie doen ontstaan van te
veel bestuursorganen met bevoegdheden die verder gaan dan
die welke samenhangen met de uitvoering van beleid en die
niet, of in te geringe mate, democratisch gecontroleerd
worden;
het proces van sectorale regionalisatie. De VVD vindt dat
functionele regio's moeten opgaan in integraal bestuur, dat
rechtstreeks wordt gekozen;
het ontstaan van een democratisch tekort met betrekking tot
de besluitvorming op Europees niveau vanwege een gebrek
aan bevoegdheden van het Europees Parlement;
het verschijnsel dat de rechter noodgedwongen bij zijn
taakuitoefening uitspraken moet doen die een politiek
karakter hebben. Hiervan is sprake indien de wetgever te
traag veranderingen in de maatschappelijke opvattingen over
wat wenselijk en nuttig is, in de nieuwe wetgeving tot
uitdrukking brengt. De rechtsonzekerheid wordt zo vergroot.
Ook daarom wordt rechterlijke toetsing van de wet aan de
grondwet afgewezen.
-

-

-

-

2.2. Hoewel aan delegatie van wetgeving vaak niet valt te ontkomen,
verdient het aanbeveling dat de wetgever bij toedeling van
regelgevende bevoegdheden terughoudendheid betracht.
2.3. Rechtszekerheid voor de burger is een belangrijk element van
democratie. Veranderingen in overheidsbeleid moeten daarom tijdig
bekend zijn. Dit noopt naast de openbaarheid van bestuur, tot een
actieve voorlichting over het overheidsbeleid. Maatregelen mogen
de rechten van burgers niet met terugwerkende kracht beknotten.
2.4. De wetgever dient niet als vanzelfsprekend steeds te kiezen voor de
strafrechterlijke handhaving van regelgeving.
2.5. De ministeriële verantwoordelijkheid (en die van de staatssecretaris)
sterkt zich uit tot het ambtelijk handelen van ambtenaren.
Tussentijdse wisseling van ministers/staatssecretarissen moet
mogelijk zijn zonder dat een kabinetscrisis het gevolg is.
2.6. Een doelmatig en democratisch functioneren van het staatsbestel
vereist een duidelijke scheiding van de bevoegdheden tussen StatenGeneraal en Regering (dualisme). Dit betekent ook dat
regeerakkoorden korf en globaal moeten zijn.
2.7. De positie de Sociaal-Economische Raad verdient heroverweging.
Het is ongewenst dat de regering over vrijwel alle aangelegenheden
van sociaal-economisch beleid advies aan de SER waagt.

2.8. De noodzakelijke procedures die burger en bedrijven moeten
doorlopen dienen in zo kort mogelijk tijd te worden afgewerkt.
Onzekerheid gedureMe lange tijd is fnuikend voor initiatieven en
kweekt frustratie. Als besluiten door het desbetreffende
democratische orgaan (Parlement, Staten, Gemeenteraad) zijn
genomen, mag de uitvoering ervan niet overmatig worden
opgehouden door bezwaar- en beroepsprocedures.
2.9. De VVD wil vasthouden aan de praktijk van de door de Kroon
benoemde burgemeester.
2.10. In het algemeen wenst de VVD zoveel als mogelijk de
overheidstaken territoriaal te decentraliseren. Indien
gedecentraliseerde taken en bevoegdheden door een lagere
overheid goedkoper zijn uit te voeren, dan dienen de daaruit
voortvloeiende besparingen ten goede te komen aan die lagere
overheid,
2.11. Een grotere autonomie van provincies en gemeenten wordt
verkregen door overheveling van een aanmerkelijk bedrag aan
specifieke uitkeringen naar de algemene uitkeringen uit het
Provincie- en Gemeentefonds en door een vermindering van de
centrale regelgeving. Dit leidt tot bestuurlijke differentiatie in die
zin, dat de lokale of provinciale voorzieningen niet overal gelijk
behoeven te zijn.
2.12. Flexibilisering van de huidige beloningssystemen voor ambtenaren
dient te worden gerealiseerd, opdat verschillen in individueel
functioneren en arbeidsmarktpositie meer dan thans tot hun recht
kunnen komen.
2.13. Bij de benoeming vaij topambtenaren dient niet de politieke
voorkeur, maar de bekwaamheid en geschiktheid maatstaf te zijn.
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HOOFDSTUK 3.. EEN

VEILIGE OMGEVING

3.1. In haar Kernprogramma bepleit de VVD een zichtbare versterking
van de politie. Dat wil zeggen dat het gaat om meer politieagenten
op straat en niet om begrotingsposten die vervolgens bureaucratisch
omgezet worden in meer bureaus, auto's en computers.
3.2. Verwaarlozing van criminaliteitsbestrijding en zorg voor de
veiligheid van de burger leiden niet alleen tot een ontoelaatbare
aantasting van (het gevoel van) veiligheid, maar brengt mensen er
ook toe zichzelf de middelen te verschaffen om voor hun eigen
veiligheid te zorgen. De toepassing van geweld moet echter
voorbehouden zijn aan een democratisch gecontroleerde overheid.
Daarom moeten voor de hier bedoelde overheidstaken meer
middelen worden vrijgemaakt.
3.3. Om het strafrecht met zijn beperkte capaciteit minder te belasten,
moet de wetgever niet als vanzelfsprekend steeds kiezen voor
strafrechtelijke handhaving van regelgeving. Overtredingen van
ordeningsregels (regels met een instrumenteel karakter) moeten
zoveel mogelijk langs bestuurlijke weg worden aangepakt, voor
zover een civielrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure niet tot een
bevredigende oplossing kan leiden.
3.4. Door budgetfinanciering wordt het politiemanagement in staat
gesteld meer differentiaties in beloningssystematiek en
promotiebeleid door te voeren. Een decentralisatie van het
arbeidsvoorwaardenbeleid kan zo worden gerealiseerd.

3.5.

Bij de bepaling van de sterkte(toedeling) van de politie moeten,
naast inwonersaantal en bevolkingssamenstelling, de omvang en de
aard van de criminaliteit ter plaatste worden meegewogen. Een en
ander mag echter niet leiden tot verkleining van politiekorpsen in
die regio's waar juist door preventief beleid en optreden de omvang
en aard der criminaliteit resp. is gedaald of ten gunste is
veranderend.

3.6. Ten behoeve van de bestrijding van bovenlokale (zware)
criminaliteit is de instelling van regionale en interregionale
politieteams noodzakelijk.
3.7. De automatisering van het landelijk informatienetwerk voor
uitwisseling van gegevens over criminele activiteiten dient met spoed
te worden voltooid.
3.8. Gezien de geavanceerde technische uitrusting van criminele
organisaties dient de politie over betere technische hulpmiddelen te
beschikken. De politie moet de beschikking krijgen over de
modernste hulpmiddelen voor efficiëntere misdaadbestrijding.
3.9. Snelrechtprocedures bij vandalisme alsmede bij criminaliteit tijdens
sportwedstrijden moeten vaker worden toegepast. Daarbij moet er
naar worden gestreefd de daders de aangebrachte schade zoveel
mogelijk te laten vergoeden.
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3.10. Een deel van de veel voorkomende eugd)criminaliteit hangt nauw
samen met de problematiek van het druggebruik. De bestrijding van
handel in verdovende middelen verdient hoge prioriteit. De
voorlichting omtrent de schadelijke gevolgen van druggebruik en de
mogelijkheden voor medische behandeling en begeleiding van
druggebruikers worden versterkt.
3.11. lii gevangenissen moeten handel in drugs en druggebruik onmogelijk
worden gemaakt.
3.12. Internationale samenwerking ter bestrijding van criminaliteit, in het
bijzonder binnen de Europese Gemeenschap (Europol), is nodig
vanwege het feit dat de zware criminaliteit in toenemende mate een
internationaal karakter krijgt. Deze samenwerking is te meer
noodzakelijk vanwege het wegvallen van de binnengrenzen in de
Europese Gemeenschap. Het binnenlands vreemdelingentoezicht
dient aan de gewijzigde situatie te worden aangepast. Afspraken in
Europees verband zijn noodzakelijk met betrekking tot de
voorwaarden waaronder opsporings- een aanhoudingsbevoegdheden
buiten de nationale landsgrenzen, onder gezag van de ter plaatste
bevoegde autoriteiten, kunnen worden uitgeoefend.
3.13. De bestrijding van criminaliteit en onveiligheid mag niet worden
gehinderd door een te beperkte identificatieplicht.
3.14. In haar Kernprogramma bepleit de VVD een grotere inzet van
hulpagenten en toezichthouders. Bij de selectie en. opleiding van
deze functionarissen moet nadrukkelijk rekening worden gehouden
met de te stellen kwaliteitseisen in relatie tot de te verrichten taken.
Voorkomen moet worden dat het voor de burger onduidelijk is,
welke de taken en bevoegdheden van de verschillende
functionarissen zijn.
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HOOFDSTUK 4. INVESTEREN IN DE TOEKOMST
Milieubeleid
4.1. Menselijke activiteiten zijn in onze Westerse samenleving vrijwel
onlosmakelijk verbonden met milieuproblemen als verontreiniging,
uitputting en aantasting. Bij het streven naar een duurzame
samenleving mogen die problemen niet afgewenteld worden op
volgende generaties. Problemen die in de huidige tijd ontstaan,
moeten wij ook in deze tijd oplossen en niet doorschuiven naar de
toekomst. Dat kan maar op één manier. Nieuwe vervuiling moet
zoveel mogelijk worden voorkomen en milieuschade, die in het
verleden is veroorzaakt, moet ongedaan worden gemaakt. Wanneer
er op korte termijn geen ingrijpende maatregelen worden genomen,
zullen er problemen ontstaan die voor toekomstige generaties
onaanvaardbare (o.a. financiële) offers zullen vragen.
4.2. Uitgangspunt van liberaal milieubeleid vormt de individuele
verantwoordelijkheid ,naast de collectieve verantwoordelijkheid voor
de uitvoering van het milieubeleid. Speciale aandacht vergt de eigen
verantwoordelijkheid van bedrijven. De overheid moet minder
regels en voorschriften produceren en zich meer richten op
voorlichting en op zelfregulering' en "zelfcontrole". Bedrijven en
burgers kunnen hun verantwoordelijkheid alleen dan waarmaken
indien het optreden van de overheid berekenbaar is. Normstelling
en beleidsconsequenties moeten voor de (middel)lange termijn
helder zijn.
4.3. Bi) de toepassing van vivisectie is terughoudendheid gewenst.
Vivisectie is slechts toegestaan ingeval de noodzaak ervan kan
worden aangetoond.
4.4. Methoden moeten worden ontwikkeld die zowel het milieu
verbeteren als de economie versterken. Het gaat erom processen zo
te ontwikkelen dat met minder grondstoffen, minder energie en
minder schadelijke emissies in lucht, bodem en water, nuttige
produkten worden gemaakt. De overheid moet een
voorwaardenscheppend beleid voeren ten behoeve van de
ontwikkeling van milieutechnologie, die pas op langere termijn
(mogelijk) rendabel zal zijn. Gedacht kan worden aan verbetering
van conversie-processen in de landbouw, industrie, energie-sector en
vervoer. Stimulering kan onder sneer in de vorm van subsidies en/of
gunstige fiscale regelingen plaatsvinden.
4.5. Veel milieumaatregelen doen een beroep op de medewerking van
de samenleving. De doelstellingen die men wil bereiken moeten dan
ook gedragen worden door die samenleving; de zin moet ervan
kunnen worden ingezien. Milieudoelstellingen moeten daarom
realistisch, consistent,a toetsbaar en onderbouwd zijn. Referentiepunt
vormt daarbij de uitgangsstelling dat het milieu niet boven zijn
natuurlijke draagkracht belast wordt (duurzaamheidsprincipe).
Gesloten overeenkomsten (bijv. convenanten) dienen door
wetgeving te worden gewaarborgd.
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4.6. Iedere milieumaatregel dient kritisch te worden bezien op zijn
uitvoerbaarheid. De te verwachten druk op het controlerend
apparaat dient te worden aangegeven. Hetzelfde geldt voor de
consequenties voor het opsporings- en vervolgingsapparaat.
4.7. Milieuvervuiling kan lokaal, regionaal en/of (inter)nationaal
plaatsvinden. Maatregelen moeten dan ook op de geëigende niveaus
en in onderlinge samenhang worden genomen. Zij dienen gebaseerd
te zijn op objectieve criteria zoals milieu-kengetallen.
Milieuvervuiling kent geen grenzen. Het stimuleren van een degelijk
Europees milieubeleid en de eenduidige uitvoering en handhaving
daarvan hebben hoge prioriteit.
4.8. De VVD ondersteunt de gedachte dat de vervuiler/veroorzaker
betaalt. Goed milieugedrag dient door de marktwerking beloond te
worden. Emissie-rechten dienen verhandelbaar te zijn.
Bestemmingsheffingen moeten bestemd zijn voor het desbetreffende
milieudoel en mogen niet devalueren tot een ordinaire belasting. Zij
moeten onderworpen zijn aan parlementaire controle.
4.9. Landbouwkundige ontwikkelingen en bedrijfsvoering dienen gericht
te zijn op verduurzaming.
4.10. Het natuurgebied moet worden uitgebreid. Hierdoor wordt een
bijdrage geleverd tot het behoud van bedreigde soorten (zowel
fauna als flora).
4.11. Bij uitbreiding van de fysieke infrastructuur dient belasting van
milieu en natuur zo veel als mogelijk worden beperkt. In belaste
gebieden moet de aanleg van fysieke infrastructuur ondergronds
worden overwogen.
Ruimtelijke ordening/Volkshuisvesting
4.12. Bij de beslissingen oiVtrent overheidsinvesteringen in infrastructuur
ten behoeve van vervoer moet worden ingespeeld op nieuwe
technieken die ons verder helpen bij de oplossing van de
mobiliteitsproblemen in dit dichtbevolkte land.
4.13. De VVD wil meer aandacht besteden aan het voorkomen en
verspreiden van verkeersbewegingen door:
thuis-/telewerken, carpooling en bedrijfsvervoersplannen;
door een betere etmaal-spreiding van werk-, winkel-,
onderwijs- en recreatie-activiteiten.
-

-

4.14. Van de door de automobilist opgebrachte overheidsmiddelen dient
een groter deel te worden aangewend voor de
verkeersinfrastructuur, inclusief het openbaar vervoer.
4.15. Ruimte is schaars in Nederland. We zullen de komende jaren
bijzonder kritisch de invulling van die ruimte beleidsmatig moeten
aansturen. Fouten kunnen we ons slecht veroorloven. Speciaal
aandachtspunt hierbij is het dichterbij elkaar plannen van woon- en
werkfuncties en het situeren van woon/werklocaties nabij openbaar
vervoer-voorzieningen.
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4.16. De VVD bepleit herstel van de marktwerking op het terrein van de
huren. De huurliberalisatie moet verder worden uitgebreid.
Hierdoor wordt ook de doorstroming bevorderd. Een beleid gericht
op doorstroming moet zodanig zijn, dat de keuzevrijheid blijft
gewaarborgd. In dit verband dient in het woningbouwprogramma
hoge prioriteit te worden gegeven aan de bouw van voor ouderen
aantrekkelijke woningen met een centrale ligging ten opzichte van
de voorzieningen.
4.17. Huurders van sociale huurwoningen moeten worden gestimuleerd
hun woning te kopen.
4.18. De wet op de stads- en dorpsvernieuwing blijft een belangrijk
instrument om steden en dorpen leefbaar te houden en het
woongenot te verbeteren.
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HOOFDSTUK 5. INVESTEREN IN DE MENS
Onderwijs
5.1. Een belangrijke kerntaak van de overheid heeft betrekking op haar
verantwoordelijkheid voor het aanbod van kwalitatief hoogwaardig
onderwijs. Dit wil echter nog niet zeggen dat de overheid ook altijd
moet fungeren als leverancier van het onderwijs. Zo veel als dat
gaat moeten onderwijsinstellingen worden verzelfstandigd en op
grotere afstand van de politiek worden gebracht. De financiële
bijdrage van de onderwijsvraenden, na de leerplichtige periode,
moet meer in overeenstemming zijn met het profijtbeginsel.

5.2.

Gezien de snelheid van met name technologische ontwikkelingen,
raakt kennis snel verouderd. Meer aandacht moet daarom worden
geschonken aan permanente educatie.

5.3. Vanwege de negatieve effecten van een snelle opeenvolging van
veranderingen in het onderwijs, moet terughoudendheid worden
betracht met verder gaande vernieuwingen en veranderingen.

5.4.

Vanwege de toenemende internationalisering en het verdwijnen van
de grenzen in Europa is een grotere aandacht voor het aanleren van
meerdere moderne vreemde talen broodnodig.

5.5.

De openbare school moet autonomer worden als het gaat om
aangelegenheden die de betrokken school zelf betreffen. Openbare
scholen moeten daartoe worden verzelfstandigd. Het openbare
karakter van deze school moet echter behouden blijven.

5.6. Het onderwijs aan pedagogische academies voor basisonderwijs
(PABO) behoeft op alle terreinen kwalitatieve versterking.

5.7.

In het basisonderwijs zal met het oog op vergroting van de
doelmatigheid een schaalvergrotinsbeleid moeten worden
ontwikkeld. Differentiatie daarbij is nodig met het oog op de
bijzondere problematiek van de dunbevolkte plattelandsgebieden.

5.8.

Duidelijke eindtermen voor het basisonderwijs moeten worden
geformuleerd. Deze eindtermen moeten worden afgestemd op de
ingangsniveaus bij het voortgezet onderwijs. Voorts moet in het
onderwijs meer aandacht worden gegeven aan het beginsel dat bij
elk individu ook een verantwoordelijkheid voor de samenleving
berust.

5.9. Er moet één wettelijke regeling komen voor het basis- en
speciaalonderwijs.
5.10. De veelzijdigheid van ons stelsel van voortgezet onderwijs moet
behouden blijven. Er is geen enkele reden om het bestaansrecht van
het zelfstandig gymnasium ter discussie te stellen. Hoog begaafden
dienen in het onderwijs extra aandacht te krijgen.
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5.11. Voor de verschillende vormen van voortgezet onderwijs moeten
duidelijke eindtermen worden geformuleerd. Deze eindtermen
moeten beter worden afgestemd op de ingangsniveaus bij de
volgende stadia van het onderwijs. Voor het VWO betekent dit dat
het aantal eindexamenvakken moet worden vergroot.

5.12. In het beroepsonderwijs moet bij het opstellen van leerplannen en
het formuleren van examen-eisen meer rekening worden gehouden
met de eisen van het ebedrijfsieven. Het VBO verdient extra
aandacht. Brede scholengemeenschappen AVO/VBO zijn een
middel om het beroepsonderwijs te versterken.

5.13. De grenzen tussen het WO en het HBO zijn vervaagd. De VVD
verzet zich tegen deze ontwikkeling. In het WO dient het weer
primair te gaan om:
kennismaking met de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek;
analytisch denken;
het aanleren van vaardigheden om zelfstandig onderzoek te
doen.
In het HBO moet de beroepsmatige inrichting worden versterkt.
-

-

-

5.14. In het onderzoek op universiteiten ligt het accent op fundamenteel
onderzoek vanuit het beginsel van de academische vrijheid.
Daarnaast moet er ruimte zijn voor een marktgericht onderzoek.
Cultuur

5.15. Kunst en cultuur verdienen een voorwaardenscheppend en
activerend beleid, nationaal zowel als internationaal.

5.16. Het huidige beleid om niet te bezuinigen op de scheppende kunsten
moet worden voortgezet.
5.17. In gebouwen, geschriften en afbeeldingen is de geschiedenis en de
ontwikkeling van ons land en volk zichtbaar geworden. Zij vormen
onze culturele erfenis, maken deel uit van onze nationale identiteit.
Dc VVD kiest voor Ieheer en behoud van onze erfenis (wat
verloren is gegaan of gaat, komt nooit meer terug).

5.18. Culturele ontwikkeling en kunstzinnige vorming van de jeugd

voortbouwend op het verleden, werken aan de toekomst. Het
ontwikkelen van cultuurbesef en het bevorderen van actieve en
passieve deelname aan de cultuur in haar vele kunstzinnige
uitingsvormen is van het grootste belang voor ontplooiing van de
individuele burger en voor de samenleving als geheel.

5.19 Aandacht voor de ontwikkeling en het gebruik van de Nederlandse
taal, cultuurdrager bij uitstek, is onder de maat. Zij vormt het
samenbindend element. Niet voor niets is het gezegde ontstaan: 'De
Taal is gansch het volk". In het onderwijs, maar ook op andere
terreinen, moet er daarom meer aandacht komen voor de
Nederlandse taal en cultuur. De samenwerking tussen Nederland en
Vlaanderen op het gebied van taal en cultuur moet worden
bevorderd.
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Media
5.20. In het omroepbestel moet er naast een publieke omroep (via
omroepbijdragen gefinancierde netten) ook plaats zijn voor
commercieel geëxploiteerde netten. In dit bestel vervult een
onafhankelijke en neutrale NOS de functie van publieke Omroep.
De Hilversumse omroepverenigingen krijgen dezelfde
mogelijkheden als de commerciële omroep. Voor de (afgeslankte)
publieke omroep moeten voldoende middelen beschikbaar zijn
teneinde de kwaliteit ervan te waarborgen.
5.21 De nieuwe media (informatiespreiding langs elektronische weg)
zullen de bestaande media (krant, radio, televisie) niet onberoerd
laten. Er is echter seen enkele reden om door overheidsingrijpen de
positie van de traditionele media ten opzichte van de nieuwe media
blijvend te beschermen.

5.22. Aan de verspreiding van televisieprogramma's met behulp van

kabels, straalzenders en satellieten mogen geen belemmeringen in
de weg worden gelegd.

Sport
5.23. De groei van de sport in de afgelopen decennia trekt een zware
wissel op (het op peil houden van) de organisatorische
infrastructuur (kwaliteit van leiding en begeleiding). Daarnaast ziet
deze sector zich geplaatst voor een toenemend aantal
maatschappelijke taken, welke slechts vanuit een goede
organisatiestructuur structureel en met effect kunnen worden
uitgevoerd. Op het sportbudget op de begroting van WVC mag dan
ook met worden gekort.
5.24. De VVD heeft met anderen met succes gepleit voor het Fonds voor
de Topsporter. Vergroting van dit Fonds door terugploeging van
overdrachtsuitgaven (Sociale Zaken, Onderwijs) is gewenst.
Recreatie
5.25. De instandhouding en ontwikkeling van basisvoorzieningen op het
gebied van openluchtrecreatie, zoals bijvoorbeeld van vrij
toegankelijke bossen, watergebieden en stranden, en de specifieke
recreatieve infrastructuren zoals wandel-, vaar- en fietsroutes,
moeten bij voorkeur door wettelijke regelingen worden veilig
gesteld. Eigenaren van bossen en natuurgebieden ontvangen voor
deze publieke functie een (beperkte) tegemoetkoming. Dit betekent
een aanmerkelijke bezuiniging vergeleken met het thans gevoerde
beleid, waar deze terreinen met overheidsgeld van de particulieren
worden verworven.

5.26. Er moet gestreefd worden naar een doelmatige en daadkrachtige

coördinatie van het rijksbeleid ten aanzien van de
openluchtrecreatie en het toerisme onder verantwoordelijkheid van
een daartoe aangewezen bewindspersoon. Integratie van het beleid
op deze terreinen en die van landbouw en natuurbehoud is
noodzakelijk.
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Gezondheidszorg
5.27. De gezondheidszorg moet voor elke ingezetene toegankelijk en
betaalbaar zijn, met vrije keuze van zorgaanbieder en verzekeraar.
Dat betekent echter niet dat ieder te allen tijde een onbeperkt
beroep op de gezondheidszorg mag doen. Van de burger mag een
grotere eigen verantwoordelijkheid worden verwacht, zowel in zijn
leefstijl als in de kosten van gezondheidszorg die hij veroorzaakt.
Dit betekent dat de gezondheidszorg minder op collectieve basis
moet worden gefinantierd en georganiseerd dan thans het geval is.
5.28. De VVD wenst een sociale verzekering voor de zorg voor chronisch
zieken waaronder psychiatrische zorg, verpleeghuiszorg en
zwakzinnigenzorg, met premies die inkomensafhankelijk zijn en met
nominale eigen bijdragen in verband met besparingen thuis.
Vermogensafhankelijke eigen bijdragen wijst de VVD af.
5.29. Er moet een verplichting tot verzekering komen voor een breed,
doch ondiep, pakket (afgeslankt ziekenfondspakket) met een
acceptatieplicht voor de verzekeraars. De te betalen premies zijn
nominaal. Naast eigen bijdragen is er een eigen risico aan de voet.
5.30. De bevordering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg, alsmede de planning en de garantie voor de
materiële infrastructuur van de gezondheidszorg, blijft de taak van
de overheid.
5.31. Minder noodzakelijke, meer persoonlijk gerichte
gezondheidsvoorzieningen en zelfzorgartikelen kunnen in een
vrijwillig aanvullend pakket worden verzekerd.

5.32. Voor de VVD zijn belangrijke randvoorwaarden, dat met het stelsel
geen inkomenspolitiek wordt bedreven, dat er een voldoende
draagvlak is voor de veranderingen, en dat er voldoende
waarborgen zijn voor kostenbeheersing.
5.33. Tot een actief gezondheidsbeleid behoren:
voorschriften en passende controles die leiden tot een schoon
leefmilieu;
bevordering vqn arbeidsomstandigheden die de gezondheid
niet bedreigen;
het weren van de voor de gezondheid gevaarlijke of
schadelijke stoffen in voedingsmiddelen;
voorlichting.ter bevordering van gezond gedrag en beperking
van voor de gezondheid schadelijk gedrag (preventie);
internationaal gecoördineerd onderzoek naar voorkoming en
bestrijding van levensbedreigende ziekten.
-

-

-

-

-

5.34. Belangrijke onderdelen van een op preventie gericht beleid
betreffen de voorlichting:
gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van
AIDS;
over de effecten van het gebruik van drugs, alcohol en tabak;
over de relatie tussen leefwijze en gezondheid.
-

-

-

20

5.35. Reallocatie van de middelen is ondermeer gewenst vanwege de
"vergrijzing" van de bevolking. Meer geld moet beschikbaar komen
voor de ouderenzorg en de verpleegtehuizen.
5.36. Meer middelen moeten ook beschikbaar komen voor de
zwakzinnigenzorg en de psychiatrie. De overheid heeft tot taak het
functioneren van voorzieningen voor geestelijk gehandicapten bij
voortduring nauwgezet te controleren.
5.37. De verzekeringsarrangementen moeten zodanig zijn dat wanneer
adequate verpleging thuis de voorkeur verdient, er geen formele of
bureaucratische belemmeringen bestaan voor deze thuiszorg. De
keuzevrijheid kan hier worden bevorderd door een systeem van
geldelijke doeluitkeringen (cliënt-gebonden budget). Slechts in geval
dit budget volstrekt ontoereikend is voor verpleging thuis, valt niet
te ontkomen aan intramurale verpleging.
5.38. De VVD staat een beleid voor, waarin geleidelijk de
bejaardenoorden en de verpleegtehuizen voor somatische patiënten
bektuurljk en organisatorisch zullen samensmelten tot een nieuw
soort "zorghuizen". De verpleegtehuizen dienen zich vooral toe te
leggen op de verpleging van psycho-geriatrische patiënten, op de
zorg voor chronisch bedlegerige patiënten en op kortdurende
revalidatie.
Ouderen
5.39. Het ouderenbeleid dient een zo lang mogelijke deelname van
ouderen aan de samenleving te bevorderen. De huidige en
toekomstige generatie senioren wordt aanzienlijk ouder. Liberalen
wensen dat de ouderen, zolang zij dat kunnen en willen, onbeperkt
aan onze samenleving deelnemen. Leeftijdsgrenzen die ouderen
discrimineren moeten uit, bij of krachtens wet gestelde, bepalingen
verdwijnen.
5.40. Mogelijkheden voor flexibele pensionering moeten worden
bevorderd.
5.41. Ouderen moeten in staat zijn zo lang mogelijk zelfstandig te wonen
door de bouw van passende woningen, aanpassing van bestaande
woningen, goede eerste-lijnszorg en flankerend beleid. Ouderen die
om praktische en sociale redenen niet langer zelfstandig kunnen
wonen, moet de mogelijkheid van opname in een bejaardentehuis
worden geboden.
Jongeren
5.42. Daar waar het gaat om bevordering van maatschappelijke
participatie en integratie, vormen de jongeren een belangrijke
groep. Jongeren zijn immers de toekomst van de samenleving.
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5.43. De basis voor onvoldoende maatschappelijke participatie en
integratie ontstaat vaak op jonge leeftijd. Daardoor ontstaan
toekomstige problemen. Verslaving aan drank, drugs of gokken en
het gebrek aan een goede afgeronde opleiding, leiden tot
werkloosheid. In toenemende mate gaat de groei naar zelfstandigheid gepaard met problemen. Sommige jongeren bereiken
daardoor niet het gewenste niveau van zelfstandigheid. De groep
jongeren die in aanraking komt met de jeugdhulpverlening groeit,
het aantal zwerfjongeren stijgt, evenals het aantal vroegtijdige
schoolverlaters. De samenleving kan zich om economische redenen
(verhouding actieven/inactieven) en sociale redenen (sociale onrust)
niet permitteren om aan deze problemen voorbij te gaan.
5.44. Met het oog op de maatschappelijke integratie en participatie van
jongeren, bepleit de VVD de volgende aanpak:
vroegtijdige signalering van jongeren die in de problemen
dreigen te raken moet op school gebeuren.
Schoolmaatschappelijk werk is daarvoor noodzakelijk;
de controle op de leerplicht dient te worden verbeterd,
tegelijk met aansluitend een aanpak van vroegtijdige
schoolverlaters;
de aanpak via het JWG dient sluitend te zijn, waarbij ook de
profit-sector betrokken moet worden;
er dient een sluitende aanpak in de jeugdhulpverlening en
jeugdbescherming te komen;
de afstemming van het beroepsonderwijs moet worden
verbeterd.
-

-

-

-

-

Gehandicapten
5.45. De VVD is tegenstander van een beleid dat mensen met een
handicap in een hokje plaatst met het etiket "gehandicapt' erop.
Daarom wijst de VVD in beginsel een categoriaal beleid voor
gehandicapten af.
5.46. Vroegtijdige onderkenning en behandeling van lichamelijke en
verstandelijke handicaps moeten het resultaat zijn van een
doeltreffend beleid op het terrein van de volksgezondheid.
5.47. Thuiszorg van gehandicapten, indien gewenst, moet zo min mogelijk
worden belemmerd vtnwege financiële motieven.
5.48. Het reguliere onderwijs moet meer mogelijkheden bieden om
gehandicapten een opleiding te geven.
5.49. Openbaar vervoer en voor het publiek toegankelijke gebouwen
moeten bruikbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers,
dus ook voor mensen met een handicap. De VVD verzet zich tegen
de afbraak van gemeenschapsvoorzieningen die met name van
belang zijn voor de zelfredzaamheid van gehandicapten.
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Migranten
5.50. De overheid moet illegale immigratie krachtiger bestrijden. Tevens
dient zij de aantrekkelijkheid van remigratie te vergroten door een
terugkeer-optie in te voeren.
5.51. Beleidsmakers dienen de, doorgaans jonge en gezonde, immigranten
meer te zien als human resources die een belangrijke rol kunnen
spelen bij het ontwikkelen van een economisch draagvlak in
Nederland, dan als probleemgevallen die louter komen profiteren
van onze sociale voorzieningen, meer als een mogelijke aanwinst
dan als een mogelijke last dus. Om dit potentieel tot ontplooiing te
brengen is een betere opvang noodzakelijk.

5.52. Etnische apartheid belemmert de emancipatie van allochtonen.
Hoewel de overheid, gezien het grondwettelijk recht op eigen
organisaties, een eventuele verzuiling niet kan tegenhouden, dient
zij op dit punt een ontmoedigingsbeleid te voeren.

5.53. Het behoud van de culturele identiteit is een taak van de
betrokkenen zelf. De overheid dient zich te onthouden van het
subsidiëren van activiteiten op het gebied van de eigen taal en
cultuur; het 'Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur moet van het
reguliere lesprogramma worden geschrapt.
5.54. Bij het streven naar verbetering van de onderwijsprestaties van
allochtonen zijn de volgende maatregelen nuttig: het verplichten van
huiswerkklassen aan leerlingen die onvoldoende presteren, het
vergroten van het aantal opvangprojecten voor allochtone kinderen
van twee tot vier jaar, het krachtiger optreden tegen schoolverzuim,
het betrekken van de allochtone ouders bij het onderwijs en
(eventueel) het invoeren op basisscholen van aparte klassen waarin
allochtone kinderen in het Nederlands worden klaargestoomd voor
het onderwijs dat ze later samen met autochtone kinderen krijgen.

5.55. Wenselijk is de invoering van een basis-educatieplicht, die geldt
voor pas gearriveerde migranten en voor allochtonen die een
beroep doen op sociale voorzieningen. Om deze plicht, waaraan als'
sanctie een (aanzienlijke) korting op de uitkering zijn gekoppeld, in
te voeren is het eerst evenwel noodzakelijk de scholingsfaciliteiten
voor allochtonen sterk uit te breiden.

5.56. Het beste middel om voor allochtone (en autochtone) werklozen de
mogelijkheden om aan de slag te komen, te vergroten,is het
flexibeler maken van de arbeidsmarkt. Een gunstig effect op de
werkgelegenheid kan vooral uitgaan van een afschaffing van het
wettelijk minimum-loon en daaraan gekoppeld het niet langer
verbindend verklaren van CAO's.
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5.57. Bij een te sterke stijging van het migratiesaldo ontstaat het gevaar

dat het migrantenbeleid minder effectief wordt. Een samenhangend
migratiebeleid om dit te voorkomen, vergroot de
ontplooiingsmogelijkheden van de migranten. Een samenhangend
migratiebeleid moet stoelen op duidelijke criteria. Uitgangspunt bij
dit beleid blijft dat poli tieke vluchtelingen in aanmerkmg komen
voor de vluchtelingenstatus. De zogeheten economische
vluchtelingen krijgen geen toegang tot Nederland.

5.58. Discriminatie en racisme blijken belangrijke oorzaken te zijn van de
achterstandspositie van vele migranten. Discriminatie en racisme
dienen met kracht te worden bestreden via voorlichting en
onderwijs.

021
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HOOFDSTUK 6. MONDIALE WELVAART, VREDE EN
VEILIGHEID
Internationale rechtsorde; mensenrechten
6.1. Handhaving van de grondregels van de internationale rechtsorde is
voor een ordelijk verloop van de betrekkingen tussen staten van het
grootste belang. Nederland moet zich hiervoor gezamenlijk met
andere landen inzetten.
6.2. De Verenigde Naties vormen een centraal instrument bij het
nastreven van een internationale rechtsorde. Nederland moet de
onpartijdigheid, het gezag en de doelmatigheid van de Verenigde
Naties bevorderen en, waar mogelijk, de vredesoperaties van deze
organisatie steunen, hetzij door de levering van
(politie)manschappen, hetzij door levering van materieel. Het
optreden van Nederland in de VN moet zoveel als mogelijk worden
gecoördineerd binnen de Europese Gemeenschap en met andere
Westerse landen.
6.3. Nederland dient bij te dragen tot de versterking van de controle- en
toetsingsmechanismen van de \'N met betrekking tot de rechten van
de mens. Hierbij gaat het om zowel de klassieke als de sociale
rechten van de mens. Tot die mensenrechten behoren politieke
rechten, waaronder vrijheid van meningsuiting door middel van een
vrije pers, en het recht van gevrijwaard te blijven van discriminatie,
maar ook economische, zoals het recht op een bestaansminimum in
een gezonde leefomgeving. Deze rechten blijken beter te
verwezenlijken naarmate de armoede in een samenleving afneemt.
Armoedebestrijding is dus een belangrijk afgeleid doel van het
buitenlands beleid van de VVD.
NAVO
6.4, De NAVO blijft onmisbaar als het belangrijkste forum voor overleg
binnen de Westerse wereld over veiligheidsvraagstukken. De NAVO
heeft ook een taak buiten het verdrasgebied. Een Europese rol
inzake vredeshandhaving out of area, bijvoorbeeld in de vorm van
militaire operaties in het verband van de West-Europese Unie
(WEU) mag niet strijden met de in NAVO-verband uitgezette
koers, doch dient daaraan complementair te zijn.
Europese Gemeenschap
6.5. De VVD wil een Europese Gemeenschap met één markt, één
munt, één handelsbeleid en één toelatingsbeleid voor
vreemdelingen. Ook op milieugebied en in de buitenlandse politiek
is één gezamenlijke aanpak dringend nodig.
6.6. De VVD bepleit een handelsbeleid in de Europese Gemeenschap
gericht op het wegnemen van handelsbelemmeringen en het
tegengaan van protectie.
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6.7. Bij de vormgeving van het verdere verloop van de Europese
integratie moet rekening worden gehouden met de soms en
vooralsnog prevalerende gevoelens van nationale en regionale
identiteit. Veronachtzaming van deze gerichtheid kan een afkeer
van het gehele integratieproces opwekken.
6.8. De VVD kan zich in de grote lijnen van het EMU-verdrag vinden.
Een onafhankelijke Europese Centrale Bank dient de prijsstabiliteit
te bewaken. Wij onderschrijven de noodzaak van het stellen van
eisen aan de toelating van een lidstaat tot het eindstadium van de
EMU Lidstaten die niet aan alle convergentie-criteria voldoen,
behoren niet tot de eindfase te worden toegelaten. Zolang de EMU
niet is gerealiseerd, is nauwe monetaire samenwerking met
Duitsland essentieel.
6.9. De openstelling van de binnengrenzen noodzaakt tot een
gemeenschappelijk visum- en immigratiebeleid aan de
buitengrenzen. Deze openstelling moet gepaard gaan met een
nauwere samenwerking tussen politie- en justitie-autoriteiten in de
Europese Gemeenschap bij misdaadbestrijding (terrorisme,
drugshandel, etc.).
6.10. Alle stabiele democratische landen in Europa met een
markteconomie die de verplichtingen van het EG-lidmaatschap
kunnen naleven, moeten lid kunnen worden van de EG. Dat geldt
in de eerste plaats voor de Scandinavische landen, Oostenrijk en
Zwitserland. Later moeten ook de meest gevorderde Oosteuropese
landen kunnen toetreden. Als tussenstap bepleit de VVD
verbetering van de Europa-akkoorden en een vrijhandelszone,
waarin de beperkingen op de handel met Oosteuropese landen
worden opgeheven. De Oosteuropese landen hebben groot belang
bij een ruimere toegang tot de EG-markt.
6.11. Het Europees Parlenient beschikt over onvoldoende bevoegdheden
om zijn democratische controletaken optimaal te kunnen uitvoeren.
Midden- en Oost-Europa
6.12. Het Nederlandse beleid ten aanzien van Midden- en Oost-Europa
moet zich richten op het ondersteunen van democratisering,
welvaartscreatie en veiligheid. Politieke stabiliteit en economische
groei in deze gebieden zijn in het belang van West-Europa.
6.13. Economische samenwerking is het beste middel om deze
doelstellingen te bereiken, waarbij voor het Westerse bedrijfsleven
een belangrijke rol is weggelegd. Het overheidsbeleid dient daarbij
voorwaardenscheppend, drempelverlagend en stimulerend te zijn.
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6.14. Oosteuropese landen die stabiele democratieën zijn dienen nauwer
bij de politieke consultaties in NAVO-kader te worden betrokken.
De NAVO kan hen voorts helpen bij de hervorming van hun
strijdkrachten. Zij kunnen samen met NAVO-landen VNvredesoperaties uitvoeren. Toetreding tot de NAVO kan pas
plaatsvinden als de NAVO-leden daarover consensus hebben
bereikt. Zo mogelijk dient dan ook afstemming met Rusland te
hebben plaatsgevonden over de veiligheidsstructuur van heel
Europa.
Internationale handel en ontwikkelingssamenwerking
6.15. Handel schept gemeenschappelijke belangen tussen landen en
volkeren, en draagt zo bij aan vredesbehoud. Handel is ook een
instrument ter bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden.
Handel draagt bovendien bij aan werk en inkomen in ons eisen
land. Zo vrij mogelijke handel, in Europa zowel als wereldwijd, is
voor de VVD een belangrijke doelstelling van buitenlands beleid.
6.16. Doel van de ontwikklingssamenwerking is de duurzame
armoedebestrijding en verzelfstandiging van de economieën van de
ontwikkelingslanden. Versterking van de infrastructuur, het
onderwijs, voorziening in basisbehoeften en werkgelegenheid zijn
belangrijke aspecten daarvan.
6.17. Ontwikkelingssamenwerking moet niet plaatsvinden met landen
waarin sprake is van een voortdurende en/of flagrante schending
van de mensenrechten, of met landen die een aperte agressie
tentoonspreiden. Aan dergelijke landen mag dan slechts die hulp
worden gegeven die, buiten de overheid om, rechtstreeks en
controleerbaar de bevolking ten goede komt.
6.18. De vrije ondernemingsgewijze produktie dient ook in
ontwikkelingslanden te worden gestimuleerd. Op het terrein van de
handelspolitiek bepleit de VVD de totstandkoming van die
overeenkomsten binnen het kader van de GAT!', waardoor het
marktmechanisme in de internationale economische betrekkingen
wordt versterkt.
6.19. Het beleid gericht op beperking van de bevolkingsgroei moet hoge
prioriteit krijgen. Daarbij wordt uitgegaan van het individuele recht
op de beslissing omtrent het al of niet krijgen van kinderen. Ook
het emancipatiebeleid is van direct belang voor het bewerkstellingen
van een betere gezinsplanning en een betere gezondheidssituatie
voor moeder en kind.
6.20. Ontwikkelingssamenwerking met Suriname wordt afhankelijk gesteld
van de inspanningen van de regering van Suriname ter verbetering
van de economische structuur en de mate waarin dat land de
mensenrechten eerbiedigt.
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De Nederlandse Antillen en Aruba
6.21. Nederland moet in het Koninkrijksbeleid de Nederlandse Antillen
en Aruba steunen op hun weg naar een perspectiefrijke toekomst.
De ontwikkelingshulp moet daarbij primair worden besteed aan
verzelfstandiging van de economie en vergroting van de werkgelegenheid. Voorwaarde voor hulp is een goede financiële
huishouding van de Antillen en Aruba. Er moet worden voorzien in
een adequate bestuursstructuur voor deze delen van het Koninkrijk.
Zuid-Afrika
6.22. De VVD ondersteunt van harte het op gang gekomen
democratiseringsproces in Zuid-Afrika. De politieke partijen die
zich aldaar hiervoor inzetten verdienen onze steun. Waar mogelijk,
dienen ook inspanningen binnen het kader van de
ontwikkelingssamenwerking gericht te worden op dit proces van
democratisering.
Midden-Oosten
6.23. Het vredesproces in het Midden-Oosten wordt door de VVD van
harte verwelkomd. Nederland dient als lid van de internationale
gemeenschap mee te werken aan het scheppen van condities om dit
proces tot een goed einde te brengen.

