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NEDERLAND MOET WEER AAN DE SLAG
WD-Kernprogramma 1994 1998 in tien punten
-

De VVD wil de grote problemen daadkrachtig aanpakken, met duidelijke
oplossingen en waar nodig krachtige maatregelen.

De VVD vindt dat:
Wie wil werken moet worden beloond
*
Wie niet wil werken moet zelf voor de kosten opdraaien
*
Wie niet kan werken mag rekenen op onze hulp
*
Wie een leven lang hard heeft gewerkt, heeft recht op een AOWuitkering, waarop niet kan worden gekort.
*

Een veilige wereld, een veilig land, maar ook een veilige straat.
Dat kan. Met meer politie op straat en werkloze burgers als hulpkrachten, met
meer cellen, meer geld voor de rechterlijke macht en meer aandacht voor hulp
aan slachtoffers. Een bijdrage aan een veilige wereld leveren wij met een
krachtig leger en actieve deelname aan internationale vredesoperaties.
Ook de overheid moet aan de slag.
Nederland is een overlegland. Patstellingen hebben tot besluiteloosheid geleid.
We moetel3 weer knopen durven doorhakken. De overheid moet terug naar
haar kerntaken. De rest moeten we weer aan de burgers en hun organisaties
overlaten. Projecten met topprioriteit moeten krachtig worden aangepakt door
projectministers.
Dc VVD wil verder:
dat we ophouden met subsidies die leiden tot het zinloos rondpompen
van geld;
*
dat migranten een kans krijgen om aan de slag te gaan;
*
dat Nederland zijn eigen identiteit in Europa behoudt;
*
dat meer milieuhulp naar Oost-Europa gaat.
*

De VVD is de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1994 ingegaan met een
kernprogramma van tien punten:
1.

*
*
*
*

*
*
*

WERK EN INKOMEN: PRESTATIES BELONEN

Prestaties moeten beter worden beloond.
Het verschil tussen lonen en uitkeringen moet groter worden.
Uitkeringen naar beneden -> sociale premies naar beneden -> meer
werkgelegenheid.
Beperking van de sociale uitkeringen voor nieuwe gevallen tot een
basisniveau. Resterende risico's kunnen burgers en organisaties zelf
bijverzekeren; wel meer mogelijkheden om bij te verdienen zonder
verlies van uitkering.
AOW blijft intact.
Meer ruimte voor ondernemersinitiatieven, lastenverlichting voor
bedrijven en burgers.
Het voortbestaan van goed gestructureerde land- en tuinbouwbedrijven
moet gegarandeerd zijn.

2.

*
*

*
*
*
*

3.

OVERHEID: TERUG NAAR KERNTAKEN EN AFSLANKEN

Globale besturing in plaats van fijnmazige wetgeving en bemoeienis.
Rijkstaken, waar mogelijk, privatiseren, verzelfstandigen,
decentraliseren of afstoten -> kerndepartementen ontwikkelen -> naar
een kleinere overheid.
Projectministers aanstellen voor projecten van topprioriteit.
Wildgroei in inspraakmogelijkheden aanpakken.
Meer directe invloed van de burger op de politiek door voorkeurstem
een grotere rol te geven.
Collectieve lastendruk (het totaal aan belastingen en premies dat door
bedrijven en burgers wordt betaald) moet terug naar ten hoogste 50%
van het netto nationaal inkomen (het totaal aan inkomsten door de
burgers verdiend) door invoering van het basisstelsel in de sociale
zekerheid, door vergroting van de doelmatigheid bij de overheid en
door ondoelmatige subsidies te beperken.
VEILIGHEID VERGROTEN DOOR HARDE CRIMINALITEITSBESTRIJDING

*
*
*
*

Meer middelen voor meer politie op straat.
Inschakelen van werkloze burgers als hulpkrachten
Uitbreiding aantal cellen.
Meer geld voor openbaar ministerie en rechterlijke macht.

4.

INVESTEREN IN DE MENS

Minderhedenbeleid: voorwaarden aan migranten
*
Stimulering van integratie door middel van een inburgeringscontract,
door het leren van de Nederlandse taal, het volgen van onderwijs en het
actief deelnemen aan het arbeidsproces.
*
Economische vluchtelingen geen toegang tot Nederland. Hulp aan het
land van herkomst.
Gezondheidszorg: geen volksverzekering
Uitsluitend algemene verzekeringen tegen onverzekerbare risico's;
overige risico's individueel onderbrengen bij particuliere verzekeraars.
Wel een verzekeringsplicht voor een basispakket.

*

Onderwijs: accent op kwaliteit boven kwantiteit
Betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
Salariëring onderwijsgevenden optrekken, maar ook verschillen
inbouwen.
*
Studiefinancieringssysteem veranderen in een stelsel met een
prestatiebeurs en met door de overheid gegarandeerde leningen.
*
Selectie aan de poort van de universiteit.
*
*

5.

*
*
*

HULP EN ZORG

Oplossing knelpunten zorgsector.
Aanpak wachtlijstproblematiek.
Hulp gericht op bevordering zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid.

INFRASTRUCTUUR: BETER OPENBAAR VERVOER EN MINDER AUTO'S

Randstad: omvangrijke investeringen in het openbaar vervoer. De auto
pas extra belasten voor het gebruik van de weg in de regio als het
openbaar vervoer een goed alternatief is.
Overig Nederland: opheffing van knelpunten.
7.

*

MILIEU: MEER GULDENS NAAR OOST-EUROPA

*

Duizend kilometer ten oosten van Nederland kan onze milieugulden
aanzienlijk beter besteed worden dan in eigen land.
Nationale accenten op afvalpreventie, het tegengaan van de verspreiding
van gevaarlijke stoffen en verontreiniging van grondwater.
Vermindering van het broeikaseffect door beperking van
energieverbruik.
Snellere uitbreiding van bos- en natuurgebieden.

8.

VREDE EN VEILIGHEID: INTERNATIONAAL ACTIEF EN ALERT

*
*

*
*

Actieve deelname aan internationale vredesoperaties.
Adequate defensiekrachten, ook na afschaffing opkomstplicht in 1998.

9.

EUROPA: GEZAMENLIJK NAAR BUITEN TREDEN MET RESPECT VOOR
EIGEN NATIONALE IDENTITEIT

*
*
*
*

Alleen landen met een stabiele democratie en economie worden
toegelaten als lid van de EU.
Om de democratische controle te versterken: meer bevoegdheden voor
het Europees Parlement.
Een EU die gemeenschappelijke problemen aanpakt,
handelsbelemmeringen afbreekt en schaalvoordelen benut.
Onderwijs, volksgezondsheid, cultuurpolitiek en sociale zekerheid
blijven het primaat van de lidstaten.

10.

ONTWIKKELINGSHULP: MEER GELD VOOR OOST-EUROPA

*

1.5% van het netto nationaal inkomen blijft de norm.
Besteding conform de internationale norm voor hulp aan de armste
landen.
Meer hulp aan Oost-Europa en meer internationale milieuhulp.

*
*

De VVD is nu regeringspartij in een coalitie met PvdA en D66. Het
zogenaamde "Paarse kabinet" werkt op basis van een regeerakkoord, waarin
alle drie de partijen zich kunnen vinden. De VVD zal natuurlijk trachten
zoveel mogelijk punten uit haar kernprogramma in het regeringsbeleid te
verwezenlijken.

Hieronder vindt u de 'paarse wapenfeiten"; de onderwerpen waarop de VVD in
het regeringsbeleid haar stempel heeft kunnen zetten.

1.

VERKEER EN WATERSTAAT

Onder de huidige minister van V&W wordt actief gezocht naar een oplossing
voor de congestieproblematiek (files, openbaar vervoer, etc.).
Diverse projectgroepen van de overheid, het bedrijfsleven en belangengroepen
onderzoeken hoe de bereikbaarheid in Nederland kan worden vergroot door
bijvoorbeeld de huidige infrastructuur te optimaliseren, nieuwe technologiën te
stimuleren en daar waar nodig bestaande infrastructuur uit te breiden.

2.

JUSTITIE

Op verzoek van VVD-politiewoordvoerder Korthals heeft de minister van
Binnenlandse Zaken toegezegd dat hij al in 1996, in plaats van aan het eind
van de kabinetsperiode, een overzicht van knelpunten van de nieuwe Politiewet
maakt. Deze toezegging is belangrijk, omdat centrale sturingsmogelijkheden
om de politiecapaciteit te vergroten, zoals op aandrang van de VVD in het
regeerakkoord is afgesproken, onvoldoende zijn. De VVD heeft indertijd tegen
deze wet gestemd.

3.

BINNENLANDSE ZAKEN

Per I januari 1997 worden de meer dan 100 externe adviesorganen van het
Rijk (m.u.v. SER, WRR en de Raad van State) vervangen door 10 a 15
kleinere veelal tijdelijke adviesorganen. Tevens wordt een scheiding
aangebracht tussen advies (deskundigheid) en overleg (belangenbehartiging).
Zo wordt het primaat van de politiek hersteld en de stroperigheid in de
besluitvorming minder. Ook is de regering niet meer verplicht advies aan de
SER te vragen.

4.

ECONOMISCHE ZAKEN

Met de winkeltijdenwet is bereikt, dat winkeliers hun zaak tot tien uur
's avonds open mogen houden. Daarnaast mogen de winkels nu ook 12
zondagen per jaar open zijn. De VVD had liever gezien, dat de bepaling van
minister Wijers was overgenomen, waarin het aan de Gemeenten wordt
overgelaten hoeveel zondagen de winkels open mogen zijn. Door middel van
twee moties is de openstelling van overheidsinstellingen verruimd en mogen
ondernemers van benzinestations buiten het regime van de Winkeltijdenwet een
volledig assortiment verkopen.

5.

FINANCIEN

Doordat de VVD-fractie de verhoging van de Europese Eigen Middelen ter
discussie heeft gesteld, is bereikt dat de relatief veel te hoge bijdrage van
Nederland aan de Europese begroting door de regering wordt erkend en dat
financiële hervormingen die de Europese uitgaven moeten beteugelen, op de
nationale en Europese agenda zijn geplaatst.

6.

BUITENLANDSE ZAKEN

In het herjkingsdebat is onder meer besloten, dat het Buitenlands beleid
explicieter dan tot nu toe zal worden ingezet om de Nederlandse belangen
waaronder ook de economische te dienen. In het Europabeleid wordt door de
regering steeds meer erkend, dat Europa zich tot kerntaken moet beperken en
dat sanering in de Europese financiën noodzakelijk is.
-

-

7.

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

In juli is de Wet op de Orgaandonatie aangenomen. Het merendeel van de
Tweede Kamer koos, ten aanzien van de orgaandonatie, voor het 'Geen
bezwaar'-systeem. Dit betekent dat een persoon altijd donor is, tenzij hij of zij
expliciet heeft aangegeven dit niet te willen zijn.
Door grote inspanning van de VVD-fractie is uiteindelijk gekozen voor het
'Toekennings-systeem'. Nu moet iemand expliciet toestemming geven zijn
organen, na overlijden, te gebruiken.
8.

LANDBOUW

In december werd overeenstemming bereikt over het mest- en amoniakbeleid.
Hiermee is een handhaafbaar en betaalbaar beleid tot stand gekomen, dat
aanzienlijk boervriendelijker is dan het beleidsvoornemen van het vorige
kabinet. In dit mestbeleid is het de vervuiler die betaalt.

9.

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN
MILIEU

In juni van dit jaar heeft de Kamer een akkoord bereikt over de uitbreiding van
Schiphol. Deze uitbreiding is een prima actueel voorbeeld van de grondslag
van ons milieubeleid: er is een balans gevonden tussen economische- en
milieu-belangen. Een 'èn-èn'-situatie, waarin een combinatie mogelijk was van
een goed economisch- en een goed milieu-beleid.

10.

ONDERWIJS

Aanvaarding van de Wet Educatie Beroepsonderwijs door de Tweede en Eerste
Kamer: introductie van één landelijke kwalificatiestructuur en regionale
opleidingencentra voor het middelbaar beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie. De wet treedt op 1januari 1996 in werking.

11.

SOCIALE ZAKEN

Met de privatisering van de Ziektewet wordt de huidige Ziektewet voor een
belangrijk deel afgeschaft.
Werkgevers zijn verplicht bij ziekte van de werknemer gedurende 52 weken
minstens 70 % van het loon door te betalen. Werkgevers kunnen het door hen
gelopen risico van loondoorbetaling bij ziekte goed op de particuliere markt
verzekeren.

