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I. INLEIDING 
44 Liberalen verenigd in de VVD hechten grate waarde aan de vrijheid van het 
45 individu. Een vrijheid die wordt gebruikt voor individuele ontplooiing. Vrij-
46 heid die mogelijk is indien mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun 
47 welzijn, maar ook voor dat van anderen. Vrijheid en verantwoordelijkheid 
48 zijn aan elkaar gekoppeld. Mensen die keuzevrijheid hebben kunnen ter ver-
49 antwoording worden geroepen. Verantwoordelijke mensen verdienen vrij-
50 heid. Dit besef vormt de grondslag van de liberale mens- en maatschappij-
51 beschouwing. Die grondslag is ook de leidraad van het hier voorliggende 
52 programma. 
53 

54 De laatste Troonrede, de Rijksbegroting en de Miljoenennota weerspiegelen 
55 de sterk verbeterde conditie waarin Nederland in financieel-economisch en 
56 sociaal opzicht verkeert. Er is een sterke werkgelegenheidsgroei. Ook de 
57 staatsschuld als percentage van het nationaal inkomen daalt. Een en ander 
58 betekent dat Nederland kan toetreden tot de Europese muntunie (EMU). 
59 
60 Er is vee! bereikt. In de afgelopen regeerperiode heeft zich duidelijk een 
61 omslag gemanifesteerd. Het economisch beleid dat zo duidelijk het stempel 
62 droeg van het vorige verkieziogsprogram van de VVD, is een succes. 
63 Omvangrijke besparingen op overheidsuitgaven maakten een aanzienlijke 
64 lastenverlichting voor de burgers mogelijk. Hierdoor is een gedifferentieerde 
65 loonmatiging gerealiseerd. Steeds meer mensen die kunnen en willen werken, 
66 staan hierdoor niet !anger aan de kant. Er ontstaat zo weer een perspectief 
67 voor rnensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun bestaan en die deze 
68 verantwoordelijkheid waar willen maken door zelf een inkomen te verdie-
69 nen. 
70 
71 Er is vee! bereikt de afgelopen jaren. En er is aile reden om op de ingeslagen 
72 weg verder te gaan. Sanering van overheidsfinancien, versterking van de acti-
73 verende werking van de sociale zekerheid gericht op toenemende participa-
74 tie, flexibilisering van markten voor producten, diensten en arbeid en lasten-
75 verlichting zijn wederom de kenmerken van een toekomstig beleid waarvoor 
76 de VVD verantwoordelijk wil zijn. Wij moeten dit beleid doorzetten omdat, 
77 ondanks haar prestaties, de Nederlandse economie nog een aantal oneven-
78 wichtigheden kent. De inactiviteit aan de onderkant van de arbeidsmarkt is 
79 nog altijd zorgwekkend. Met name laaggeschoolden en migranten zijn hier-
80 van de dupe. Dit is onaanvaardbaar omdat het kan leiden tot maatschappe-
81 lijke desintegratie. Verder blijkt het voor ouderen die nog lang niet aan hun 
82 pensioen toe zijn, steeds moeilijker een positie op de arbeidsmarkt te 
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83 behouden. Dit verschijnsel gekoppeld aan de gestage vergrijzing van de 
84 Nederlandse bevolking baart zorgen. Wij moeten ons inspannen om de posi-
85 tie van deze groepen verder te versterken. 
86 
87 Oak de vergrijzing zelf brengt problemen met zich, waarvan de oplossing 
88 een duurzame economische groei vergt. Het basispensioen, de AOW, dat 
89 welvaartsvast moet zijn, moet betaalbaar blijven. De gezondheidszorg moet 
90 van voldoende kwaliteit blijven en dar betekent dat er meer geld nodig is. 
91 Immers door de vergrijzing neemt de vraag naar deze zorg toe. 
92 
93 Besparingen op overheidsuitgaven onder meer door verbetering van de doel-
94 matigheid zijn niet alleen vanzelfsprekend maar oak broodnodig. De econo-
95 mische groei geeft ons namelijk onvoldoende financide middelen voor de 
96 noodzakelijke beleidsintensiveringen. 
97 Meer geld is nodig voor gezondheidszorg, voor de veiligheid, voor het onder-
98 wijs, voor het milieu en voor onze infrastructuur. Dat geld is nodig omdat de 
99 VVD wenst te investeren in de toekomst. Te investeren in de toekomst van 
100 de huidige en toekomstige generaties. 
101 
102 Onze uitgangspunten, uitgedrukt door de verbinding van vrijheid met ver-
103 antwoordelijkheid, hebben als conseguentie dar de burgers in de open libera-
104 le samenleving in eerste instantie met elkaar hun problemen oplossen. Daar-
105 naast is er een efficient functionerende overheid nodig ter vervulling van een 
106 aantal essentiele kerntaken. De overheid is er ook om de voorwaarden te 
107 scheppen, waardoor her probleemoplossend vermogen van de samenleving 
108 zo groat mogelijk is. Daarvoor is een beleid nodig dat investeert ten behoeve 
109 van dit vermogen voor nu en in de toekomst. In dit programma wordt helder 
110 uiteengezet war de inhoud van een dergelijk beleid moet zijn voor de komen-
111 de regeerperiode. 
112 
113 
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114 II. DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT 
115 
116 De VVD kiest voor een effectieve en slagvaardige overheid. De overheid client 
117 de burger bij zijn streven naar individuele en maatscbappelijke ontplooiing. 
118 De overheid schept de voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling gericht 
119 op de groei van welvaart en welzijn. In Nederland functioneert de overheid 
120 binnen een democratie en een rechtsstaat. Dit betekent dat het overheidsbe-
121 stuur op de verschillende niveaus democratisch gelegitimeerd moet zijn. 
122 Wat betreft de vergroting van de slagvaardigheid van de overheid is er reeds 
123 vee! bereikt. Doeltreffend handelen wordt bevorderd door duidelijke priori-
124 teitsstelling en een besluitvormingscultuur waardoor knopen kunnen worden 
125 doorgehakt. De politiek moet zich daarbij doelen stellen die waargemaakt 
126 kunnen worden. 
127 Onderstaande wensen zijn gericht op kwaliteitsverbetering van overheids-
128 bestuur en democratie binnen het kader van de rechtsstaat. 
129 
130 1. 
131 
132 
133 
134 
135 2. 
136 
137 
138 
139 3. 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 4. 
152 
153 
154 

Met het oog op het democratisch gehalte van de besluitvorming moe
ten de zogenoemde functionele regia's (ontstaan door een proces van 
sectorale regionalisatie) opgaan in democratisch gelegitimeerd inte
graal bestuur. 

Functionele decentralisatie is ongewenst indien hierdoor bestuursorga
nen ontstaan met bevoegdheden die verder gaan dan de uitvoering van 
beleid en die niet of nauwelijks democratisch gecontroleerd worden. 

Bij de bestuurlijke organisatie moet de afstand tussen beslissen, beta
len en genieten verder worden verkleind. Met andere woorden: het 
bestuur zo dicht mogelijk bij de burger. Dit decentralisatieprincipe 
betekent dat overheidstaken aileen naar een hoger niveau mogen wor
den gecentraliseerd indien dit met het oog op doeltreffendheid 
gewenst is. Centralisatie van beleid naar het Europese niveau moet 
aileen plaatsvinden als duidelijk is dat problemen slechts effectief op 
Europese schaal kunnen worden opgelost. Ze moet worden nagelaten 
ingeval hierdoor de democratische controle verdwijnt. Decentralisatie 
moet gepaard gaan met de overdracht van de financide middelen ten 
behoeve van dit beleid aan de lagere overheid. 

In de afgelopen regeerperiode heeft de VVD zich in het nationale par
lement sterk gemaakt voor dualistische verhoudingen tussen regering 
en parlement. Op deze weg moet worden voortgegaan. 
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Met betrekking tot de verhouding tussen gemeenteraad en het college 
van burgemeesters en wethouders moet de mogelijkheid van een 
dualistisch stelsel worden onderzocht. 

De werkingssfeer van het referendum client zich niet verder uit te 
strekken dan tot het correctief referendum. 

Het onder Thorbecke ontwikkelde stelsel van drie volwaardige 
bestuurslagen (Rijk, provincies en gemeenten) is het uitgangspunt van 
de bestuurlijke organisatie van de binnenlandse overheid. 

Samenwerking tussen decentrale (lagere) overheden via gemeenschap
pelijke regelingen client beperkt te blijven tot de voorbereiding en uit
voering van beleid. 

Meer rijkstaken moeten worden toegedeeld aan de provincies. Bier
door kan het provinciaal bestuur als volwaardige bestuurslaag naast 
Rijk en gemeenten functioneren. 

Het bestuur moet zo dicht mogelijk bij de burger blijven. Dit betekent 
dat steeds weer moet worden nagegaan of Rijkstaken en taken van de 
provincies niet beter kunnen worden toegedeeld aan de gemeenten. 

Het instrument van de gemeentelijke herindeling moet met de nodige 
voorzichtigheid worden gebruikt om knelpunten van financiele, 
bestuurlijke en organisatorische aard op te lassen. 

Een kwalitatief hoogwaardig en flexibel ambtelijk apparaat is van 
groot belang. Dit vergt adequate marktconforme arbeidsvoorwaarden 
en een helder carrif:reperspectief. 

De kwaliteit van overheidsorganisaties verdient systematisch 
aandacht. De organisatie moet daartoe transparant en de prestaties 
zoveel mogelijk meetbaar zijn. Voor schaarstefuncties wordt de moge
lijkheid geopend om een 40-urige in plaats van een 36-urige werk
week toe te passen met bijbehorende beloning. 

De overheid kan als gebruiker van informatietechnologie de ontwik
keling van deze technologie stimuleren. De overheid zal bij de uitvoe
ring van haar taken, waaronder het verstrekken van informatie aan 
burgers en bedrijfsleven, gebruik maken van geavanceerde 
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196 informatietechnieken. Hierdoor realiseert men een stijging van de 
197 arbeidsproductiviteit binnen de overheidssector. 
198 
199 15. 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 16. 
209 
210 
211 
212 
213 
214 17. 
215 
216 
217 
218 18. 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 

Politieke partijen zijn de belangrijkste schakel tussen het overheidsbe
stuur en de burgers. Het (financiele) draagvlak van de partijen ver
zwakt door her tanen van de traditionele binding van burgers aan de 
partijen. Steeds minder burgers zijn lid van een politieke partij. Van
wege het fundamentele belang van de politieke partijen voor her func
tioneren van onze democratie is deze ontwikkeling zorgwekkend. 
Samen met de overheid zullen de politieke partijen moeten nagaan hoe 
de vitaliteit van het partijwezen kan worden versterkt. 

Een verdere ontwikkeling en vervolmaking van de Algemene Bestuurs
dienst (ABD) is nodig om een doelmatige inzet van ambtenaren te 
realiseren. Meer ambtelijke rangen dan tot nu toe moeten deel uitma
ken van de ABD. De ABD moet meer dan tot nu toe werven buiten de 
kring van rijksambtenaren. 

De inhoud van de wet- en regelgeving vergt steeds vaker een interpre
tatie ervan door de rechter (juridisering). Dit is ongewenst. Vermeden 
moet worden dat wetten en regels multi-interpretabel zijn. 

De arbeidsvoorwaarden van toepassing op topambtenaren met de 
hoogste ambtelijke rangen moeten zodanig worden aangepast dat een 
ontslag uit de functie bij niet adequaat functioneren gemakkelijker 
wordt. Het is ongewenst dar in dit geval inkomenssuppleties worden 
verstrekt. Voorts is een grotere differentiatie in de beloning van 
ambtenaren gewenst. 

II 
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Ill. ECDNDMIE EN WELVAART 
Alorn wordt Nederland geprezen vanwege een succesvol economisch beleid 
gericht op herstel van economische groei en werkgelegenheid. Dit beleid, dat 
wordt gekenmerkt door sanering van de overheidsfinancien, lastenverlich
ting, flexibilisering van markten voor producten, diensten en arbeid en loon
matiging werpt zijn vrucbten a£. AI jarenlang beeft de VVD dit beleid voor
gestaan en aanbevolen. Het beeft enige tijd geduurd voordat de noodzaak 
van de door de VVD bepleite ombuigingen is ingezien. Mede door dit alom 
groeiende inzicht en de mogelijkheid die hierdoor werd geschapen om een 
regeringscoalitie van liberalen en sociaal-democraten tot stand te brengen, is 
het gewenste beleid gerealiseerd. 
Door dit beleid is bet financieringstekort teruggebracbt tot onder 3% van 
bet Bruto Binnenlands Product (BBP) (de zogenoemde EMU-norm). Het bui
dige percentage voor 1998 ligt zelfs ruim onder de 2%. Het zittende kabinet 
beeft voorts een omvangrijke lastenverlicbting (van 17 miljard gulden) gerea
liseerd. Hierdoor krijgt onze nationale economie meer ruimte voor groei. 
Deze lastenverlicbting vergemakkelijkte bet tot stand brengen van een gedif
ferentieerde loonmatiging ten bate van werkgelegenbeidsberstel. Een ber
ijking van bet stelsel van sociale zekerbeid werd door de zittende regerings
ploeg doorgezet met bet oog op de versterking van de activerende werking 
van dit stelsel. Mede bierdoor steeg het aantal actieven. Voor bet eerst sinds 
tientallen jaren nam bet aantal uitkeringsgerecbtigden beneden de 65 jaar af. 
Het succes van het met name door de VVD voorgestane beleid geeft zeker 
reden tot tevredenheid. Tach is het economisch evenwicht nog niet hersteld. 
Nog steeds worden we geconfronteerd met werklozen en gedeeltelijk of tijde
lijk arbeidsongeschikten die a! bee! lang geen perspectief op werk bebben. 
Het gaat daarbij vooral om mensen die vanwege onder meer een laag oplei
dingsniveau een te !age productiviteit bebben. Door deze !age productiviteit 
en bet relatief boge niveau van de laagste lonen in de CAO-scbalen ontstaan 
voor deze groep te weinig banen. Ook is het aantal oudere inactieve werkne
mers onrustbarend groot. AI voor mensen die de 50-jarige leeftijd zijn gepas
seerd is bet vaak moeilijk een positie op de arbeidsmarkt te bebouden, ter
wijl de routes om uit te treden met het vorderen van de leeftijd steeds aan
trekkelijker worden. 

262 Ondanks een evenwichtigere overheidsrekening moet er voor overheidsuitga-
263 ven nog steeds worden geleend. De staatsschuld neemt hierdoor in absolute 
264 zin toe, de lastenafwenteling op de toekomstige generaties is niet gestopt. 
265 Nog steeds heeft Nederland een bovenmatige staatsschuld (de EMU-norm 
266 van 60% BBP wordt vooralsnog niet gehaald). Nog steeds is ook de 
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267 collectieve lastendruk te hoog. 
268 Gezien de tot dusver bereikte resultaten is er aile reden voort te gaan op de 
269 ingeslagen weg. De hiernavolgende beleidsaanbevelingen sporen met die 
270 opvatting. 
271 
272 De openbare financien 
273 
274 1. 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 2. 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 3. 
305 
306 
307 
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In de afgelopen jaren is de huidige regeringscoalitie er in geslaagd het 
financieringstekort, als percentage van het Bruto Binnenlands Product, 
terug te brengen tot een niveau zodanig, dat toetreding tot de Econo
mische en Monetaire Unie mogelijk is. Oak de staatsschuldquote heeft 
zich ontwikkeld in neerwaartse richting. Het is noodzakelijk dat het 
financieringstekort verder wordt beperkt. In de komende regeerperio
de moet ernaar worden gestreefd dit tekort te reduceren tot hooguit 
1 procent. Dit maakt het mogelijk de schuldquote binnen een redelijke 
termijn te beperken tot het niveau van 60% (het EMU-criterium). Uit
eindelijk geldt voor de VVD een tekort van nul procent als norm. 

De beperking van het financieringstekort betekent dat de investerings
uitgaven van de overheid in de komende jaren voor een deel uit de 
lopende middelen rnoeten worden gefinancierd. De staatsschuld als 
percentage van het nationaal inkomen moet verder dalen. Ruimte 
voor investeringsuitgaven moet, behalve door economische groei, ont
staan door verdere bezuinigingen op de consumptieve uitgaven van de 
overheid. Op iets langere termijn moet worden gestreefd naar een 
tekort van nul procent. Indien de staatsschuldquote tot acceptabele 
properties is teruggebracht, is het verantwoord te lenen ten behoeve 
van investeringsuitgaven. Vanaf dat moment wordt het regime van de 
publieke financien bepaald door de zogenoemde gulden financierings
regel. Onder dit regime wordt de overheidsconsumptie betaald uit de 
lopende middelen (gewone dienst) en mag er ten behoeve van de over
heidsinvesteringen worden geleend op de kapitaalmarkt (kapitaal
dienst). Met betrekking tot de onttrekking van rniddelen aan de kapi
taalrnarkt bestaat er een plafond, dat wordt bepaald door het EMU
criterium en door de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het 
stabiliteitspact. 

Voor een aantal kerntaken van de overheid moet meer geld worden 
uitgetrokken. De burger moet zich weer veilig kunnen voelen. Mis
daadbestrijding vergt daarorn rneer geld. Datzelfde geldt voor de 
handhaving van het milieubeleid. Een toekomstgericht beleid, gericht 
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op een duurzame economische groei, betekent ook dat wij meer geld 
moeten steken in het onderwijs. Voorts brengt de vergrijzing van de 
bevolking met zich dat er meer middelen nodig zijn voor (gezond
heids-)zorg voor ouderen. Meer geld is er nodig voor verbetering van 
de kwaliteit van de (gezondheids-)zorg in het algemeen. De noodzake
lijke verbetering van de infrastructuur vergt meer overheidsinvesterin
gen .Voor deze beleidsintensiveringen zijn herschikkingen nood
zakelijk. Besparingen zijn mogelijk indien de overheid datgene nalaat 
wat beter in de particuliere sector kan worden gedaan. 
De gewenste beleidsintensiveringen kosten ruim 6 miljard, de reductie 
van het financieringstekort vergt circa 5,5 miljard gulden, voor lasten
verlichting wordt 7,5 miljard gulden uitgetrokken. Door economische 
groei ontstaat er voor de overheidssector een additionele ruimte van 
circa 7 miljard gulden. Dit betekent dater ombuigingen nodig zijn ten 
bedrage van ruim 12 miljard gulden. 

Zoals gesteld moet er in de komende vier jaar tenminste een reductie 
van de tekortquote tot 1% worden gerealiseerd. Bij de becijfering van 
de consequenties van deze optie gaan wij uit van een economische 
groei van 2%. Mocht de groei hoger zijn dan moe ten meevallers aan 
de inkomstenkant allereerst worden aangewend voor een verdere 
reductie van het tekort tot nul procent en daarna voor meer lastenver
lichting. Meevallers binnen het uitgavenkader worden gebruikt ten 
behoeve van meer geld voor de gewenste beleidsintensiveringen (zie 
onder punt 3 ). 

Mede door toedoen van de VVD heeft de particuliere sector in de 
afgelopen jaren meer ruimte gekregen. Door lastenverlichting wordt 
loonmatiging mogelijk. Hierdoor zijn er in de particuliere sector vele 
banen geschapen. Er is alle reden om op deze weg verder te gaan. In 
de komende regeringsperiode is een verdere lastenverlichting van 7,5 
miljard gulden mogelijk. Voor een dee! kan dit het gevolg zijn van een 
beperking van de progressie in de inkomstenbelasting. Hiertoe client 
een verlenging van de eerste schijf. Naast een eenmalige verlenging 
van de eerste schijf moet de lengte van de schijf automatisch worden 
aangepast aan de loonindex. Extra inspanningen worden op die 
manier beter beloond. Dit heeft gunstige gevolgen voor de groei van 
de economie en daarmee ook voor de belastingontvangsten. Hier 
manifesteert zich een paradox: hoe minder belastingprogressie, des te 
meer belastingontvangsten. 
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Niet aileen een vermindering van de belastingprogressie, maar ook een 
verschuiving van de directe naar de indirecte belastingen is gewenst. 
Onder de huidige verhoudingen drukt de belasting te vee! op de 
arbeidsinkomsten. Hierdoor ontstaat er een opwaartse druk op 
arbeidskosten waardoor de groei van de werkgelegenheid wordt 
geremd. Voorts willen wij een gefaseerde afschaffing van de vermo
gensbelasting, de overdrachtsbelasting en de kapitaalbelasting. Dit om 
respectievelijk de vermogensvorming, de mobiliteit en de investeringen 
te bevorderen. Nodig is een zodanige mix van belastingmaatregelen 
dat de daaruit voortvloeiende positieve werkgelegenheidseffecten 
maximaal zijn; vergroting van het fiscale voordeel bij werken past 
daarbij. Nagegaan moet worden welke additionele fiscale maatregelen 
genomen kunnen worden waardoor met name de arbeidsmarktpositie 
van oudere werknemers kan worden versterkt. De introductie van ver-

363 mogenswinstbelasting moet worden nagdaten. 
364 
365 7. 
366 
367 
368 
369 
370 
371 8. 
372 
373 
374 
375 9. 
376 
377 

Bij een verdergaande ecologisering van de belasting moet worden 
bedacht dat indien het heffen van de belasting op milieuschadelijke 
activiteiten leidt tot een milieuvriendelijker gedrag, de grondslag voor 
deze belasting erodeert. Verdere ecologisering moet in Europees ver
band plaatsvinden. 

In de publieke financien moet de afstand tussen 'beslissen, betalen en 
genieten' zo klein mogelijk zijn. Vandaar een pleidooi voor een inten
sievere toepassing van het profijtbeginsel. 

Middelen kunnen worden vrijgemaakt door extra verkopen van 
Domeinen. 

378 Economische Zaken 
379 
380 10. De economische groei en daarmee de werkgelegenheid worden bevor-
381 derd door gezonde overheidsfinancien. Maar sanering van die finan-
382 cien is niet voldoende. Met her oog op de werkgelegenheid moet de 
383 samenleving ook investeren in de infrastructuur. Daarbij gaat het niet 
384 aileen om een fysieke infrastructuur ((vaar-)wegen, (lucht-)havens, 
385 spoorwegen, etcetera), maar ook om voorzieningen ten behoeve van 
386 het transport van informatie (informatietechnologie, elektronische 
387 snelweg) en om de investeringen in menselijk kapitaal (onderwijs). Op 
388 al deze terreinen heeft de overheid een taak. Soms ligt de verantwoor-
3 89 delijkheid geheel en al bij de overheid, soms kan de overheid zich 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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beperken tot een voorwaardenscheppend beleid. 

Het belang van een moderne en adequate fysieke infrastructuur voor 
het Nederlandse bedrijfsleven is evident. De mobiliteit en het trans
port mogen niet te veel worden gehinderd door vertragingen ten 
gevolge van een gebrek aan capaciteit. Uitbreiding en modernisering 
van de infrastructuur client evenwel te geschieden met inachtneming 
van wettelijk vastgelegde milieunormen. 

De verdere ontwikkeling van de informatietechnologie is van groat 
belang voor onze econornie. Achterstanden ten opzichte van het bui
tenland benadelen onze concurrentiepositie. De overheid client de 
regelgeving zodanig aan te passen, dat de hier bedoelde kostenbespa
rende technologische vooruitgang niet wordt gehinderd maar wordt 
gestimuleerd. Het Nederlandse bedrijfsleven moet beter gebruik 
maken van de faciliteiten die er op Europees niveau ten behoeve van 
de ontwikkelingen op dit gebied worden geschapen. 

Onderzoek en ontwikkeling (R. en D.) op allerlei terreinen is een nood
zakelijke voorwaarde om op lange termijn te kunnen concurreren op 
de internationale markten. Naast de grate technologische instituten 
(TNO, etcetera) is hier oak een belangrijke rol weggelegd voor de 
Nederlandse universiteiten. Daarbij gaat het naast toegepast onderzoek 
vooral om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Door de finan
cieringsstructuur van het universitaire onderzoek is het toegepaste 
onderzoek (gefinancierd uit de derde geldstroom) te zeer gaan prevale
ren hoven het fundamentele grensverleggende onderzoek (tweede geld
stroom). Deze ontwikkeling is ongewenst en er moeten derhalve meer 
middelen via de eerste en de tweede geldstroom worden toegewezen, 
waardoor de afhankelijkheid van de derde geldstroom vermindert. 

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven ontstaat er 
oak door privatisering van overheidsactiviteiten. Door privatisering 
beeindigt de overheid bepaalde activiteiten en wordt de productie en 
dienstverlening overgelaten aan de particuliere sector, die te maken 
heeft met concurrentie en de tucht van de markt. De privatisering mag 
niet de vorm krijgen van het verschaffen van monopolieposities aan 
verzelfstandigde overheidsdiensten. Monopolies zijn niet in het belang 
van de afnemers en leiden niet tot kostenbesparende innovaties. 

Bij de financiering en exploitatie van grate investeringsprojecten moet 
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431 steeds worden nagegaan of 'public private partnership' mogelijk is. 
432 
433 16. Het Nederlandse bedrijfsleven richt zich steeds meer op dienstverlening. 
434 Het relatieve belang van de industrie neemt af. Dit is een algemene ten-
435 dens in alle ontwikkelde Ianden. Het mag echter niet leiden tot veron-
436 achtzarning van de industrie vanwege de complementariteit van allerlei 
437 vormen van economische activiteit (waaronder de dienstverlening) met 
438 de industriele activiteit. Een gezonde industrie is essentieel voor een 
439 bloeiende econornie. Oak al is het directe effect van industriele activiteit 
440 op de werkgelegenheid gering, vanwege de genoemde complementariteit 
441 is de industrie voor de werkgelegenheid in arbeidsintensieve sectoren van 
44 2 groat belang. Een generiek voorwaardenscheppend beleid met het oog 
443 op een investeringsklimaat ter bevordering van de industrie is dus nodig. 
444 
445 17. De betekenis van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) voor onze eco-
446 nomie blijkt onder meer uit het feit dat een groat dee! van de werkge-
447 legenheid ontstaat in deze sector. Het huidige kabinet heeft vee! 
448 gedaan om de positie van het MKB te verbeteren. Het overheidsbeleid 
449 met betrekking tot het MKB moet zich oak in de toekomst richten op: 
450 - lastenverlichting; 
451 vermindering van regelgeving; 
452 verbetering van de positie van de starters in het MKB; 
453 verbetering van de toegang van het MKB tot ontwikkelingskredieten 
454 en subsidies voor technologisch hoogwaardige projecten; 
455 verbetering van om-, her- en bijscholingsvoorzieningen voor onder-
456 nemers en werknemers in het Midden- en Kleinbedrijf; 
457 exportbevordering. 
458 
459 Landbouw in Europa 
460 
461 18. Hoofddoel van het beleid client te blijven het handhaven en versterken 
462 van een concurrerende, marktgerichte, Iand-en tuinbouw in Europa. 
463 Bij een verdere aanpassing van het Gemeenschappelijk Landbouw-
464 beleid dienen de volgende voorwaarden in acht genomen te worden: 
465 een verbetering van de netto-positie van Nederland; het saldo van 
466 lasten en lusten client meer in overeenstemming te worden gebracht 
467 met de welvaart van de lidstaten; 
468 een grotere ruimte voor lidstaten om aan vormen van inkomens-
469 steun voorwaarden te verbinden inzake milieu-, natuur-, landschaps-
4 70 bescherming en het welzijn van dieren; 
471 gelijke behandeling van alle sectoren, bedrijfstypen en 
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472 bedrijfsgrootteklassen in Europa. 
473 
474 Voorts client te worden gestreefd naar; 
475 verdere harmonisatie op fiscaal, veterinair en fytosanitair gebied en 
476 op dat van kwaliteitsnormen; 
4 77 het beperken van de structuurfondsen en het accentueren van 
478 scholingsprogramma's daarbinnen; 
479 een geconcentreerde actie tot versterking van de (rurale) economieen 
480 van de Ianden in Midden- en Oost-Europa. 
481 
482 19. Voorts moeten volumerestricties in de export geelimineerd worden en 
483 client er ruimte te komen voor nationale inkomensondersteuning van 
484 de landbouw. 
485 
486 Nationaallandbouwbeleid 
487 
488 20. Land- en tuinbouw zijn niet de enige economische dragers in het lan-
489 delijk gebied. De agrarische wereld speelt in op maatschappelijke ver-
490 anderingen en wensen. Diversificatie speelt in toei:temende mate een 
491 rol. Het gaat hierbij onder meer om nieuwe producten, om de biologi-
492 sche landbouw, om nieuwe vormen van natuur- en landschapsbeheer, 
493 nieuwe vormen van recreatie en toerisme, alsmede om het in deeltijd 
494 bedrijven van agrarische activiteiten. 
495 
496 21. Het door dit kabinet ingezette beleid gericht op particulier natuurbe-
497 heer behoeft verdere uitwerking. Hiervoor dienen meer middelen vrij 
498 gemaakt te worden. 
499 
500 22. 
501 
502 

De herstructurering in de intensieve veehouderij en glastuinbouw 
client te worden voortgezet. 

503 23. 
504 
505 
506 

De totstandkoming van Kenniscentrum Wageningen zal voortvarend 
worden voortgezet. Ten behoeve van het onderzoek draagt de over
heid zorg voor een adequate kennisinfrastructuur en voor die vormen 
van onderzoek die niet direct door belanghebbenden kunnen worden 

507 vormgegeven. 
508 
509 24. Het subsidiebeleid moet worden toegespitst op innovatie-stimulering 
510 in de Nederlandse land- en tuinbouw, de versterking van de interna-
511 tionale concurrentiekracht en de bevordering van de export. 
512 
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Visserij 

25. Inzet voor het te wijzigen Gemeenschappelijk Visserijbeleid per 2002 
is het bereiken van een evenwicht tussen economische en ecologische 
duurzaamheid. 
Vormgeving hiervan client te geschieden middels inzet van de op de 
praktijk gerichte, flexibele managementinstrumenten. 
De eigen verantwoordelijkbeid van het bedrijfsleven zal worden 
bevorderd. 

Onze economie en de Europese Unie 

26. Onze economie profiteert van de uitbreiding van de markt die het 
gevolg is van de Europese economische integratie. Ook de totstand
koming van een Economische en Monetaire Unie en de introductie 
van de Euro moeten positief worden beoordeeld indien: 

slechts die Ianden toetreden tot de EMU die op duurzame wijze vol
doen aan de convergentiecriteria (ten aanzien van financierings
tekort, staatsschuld, inflatie, wisselkoers en rente); 
de normen van het stabiliteitspact strikt worden gehandhaafd; 
de Europese Centrale Bank autonoom kan opereren en niet wordt 
gestuurd door de politieke besluitvormers. 

27. Wilde EMU een succes worden dan is het nodig dat in het bijzonder 
de arbeidsmarkt in de aan de EMU deelnemende Ianden beter gaat 
functioneren. Dat geldt zeer zeker ook voor Nederland. Deregulering 
met het oog hierop is gewenst. 

28. Harmonisatie van regelgeving door centralisatie ervan op Europees 
niveau is veelal ondoelmatig en ongewenst. Wat met harmonisatie 
wordt beoogd, kan, indien wenselijk, vaak het resultaat zijn van 
beleidsconcurrentie tussen de lidstaten van de EU. Wei dienen uitwas
sen op het gebied van belastingconcurrentie te worden tegengegaan en 
grensoverschrijdende problemen via een gecoordineerd beleid te wor
den aangepakt. 

De arbeidsmarkt 

29. Een beleid dat erin slaagt de economische groei te bevorderen is een 
noodzakelijke voorwaarde voor bestrijding van de werkloosheid. Hier
mee zijn we er echter niet. Een noodzakelijke voorwaarde is ook een 
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554 goed functionerende arbeidsmarkt. Zander een goed functionerende 
555 arbeidsmarkt schept groei te weinig werk. In Nederland wordt de wer-
556 king van de arbeidsmarkt nog steeds gehinderd door allerlei regelgeving 
557 ten aanzien van de arbeidsvomwaarden. Deregulering is hier gewenst. 
558 
559 30. Het adequaat functioneren van de arbeidsmarkt is onder meer gediend 
560 met: 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 31. 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 

de individualisering van het wettelijk minimumloon. Daarmee komt 
dit wettelijk minimum te liggen op 70% van het huidige wettelijk 
minimumloon. Indien het inkomen hierdoor lager is dan het sociaal 
minimum, worden inkomenssuppleties gegeven zodanig dat het 
inkomen per saldo niet lager is dan het sociaal minimum; 
flexibilisering van arbeidsvoorwaarden; 
het nalaten van het automatisch algerneen verbindend verklaren van 
CAO's indien deze in strijd zijn met het algemeen belang; 
een versoepeling van het ontslagrecht; 
een betere afstemming van het beroepsonderwijs op de behoeften 
van het bedrijfsleven. 

In de afgelopen regeerperiode zijn buiten de marktsector en de collec
tieve sector in enge zin enkele tienduizenden arbeidsplaatsen geschapen 
ten behoeve van werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte burgers. 
De op deze arbeidsplaatsen ten behoeve van de samenleving verrichte 
activiteiten behoren niet te leiden tot concurrentievervalsing. De op 
deze wijze geschapen werkgelegenheid moet in stand blijven. Voorts is 
het wenselijk dat burgers die deze arbeidsplaatsen bezetten op termijn 
doorstromen naar de collectieve sector en de non-profitsector (waaron
der de zorgsector). Hierbij wordt uitgegaan van 20.000 doorstromers. 

583 32. Ondanks een succesvol werkgelegenheidsbeleid zullen sommige werklo-
584 zen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten om uiteenlopende redenen geen 
585 werk kunnen vinden. Voor deze groep moet worden gezocht naar moge-
586 lijkheden om maatschappelijk nuttige activiteiten te ontplooien (vrijwil-
587 ligerswerk). Deze activiteiten moeten voor een deel worden betaald uit 
588 de middelen die nu worden gebruikt om deze groep van inactieven een 
589 bestaan te verschaffen. De beloning voor het hier bedoelde werk is 
590 dezelfde als voor het werk omschreven in punt 31 hierboven. 
591 
592 33. Overheidsvoorlichting over de fiscale faciliteiten die betaald werken 
593 voor vrouwen aantrekkelijker maken, behoeft verbetering. 
594 
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597 Met het beleid ter herijking van het stelsel van sociale verzekeringen en 
598 sociale voorzieningen is de nodige voortgang geboekt. De WAO is hervormd 
599 ten einde de activerende werking ervan te vergroten. Ook andere verzekerin-
600 gen (ZW en AWW) zijn met het oog op kostenbeheersing, activerende wer-
601 king en bevordering van eigen verantwoordelijkheid herzien. Vee! is bereikt 
602 op de weg die de VVD wenste te gaan. Toch zijn ook in de komende regeer-
603 perioden een aantal ingrepen in het vigerende stelsel nodig. Daarbij gaat het 
604 vooral ook om maatregelen, waardoor de kans op werk voor oudere werk-
605 nemers (50+) toeneemt. Arbeid en scholing moeten fiscaal worden begun-
606 stigd. Voorkomen moet worden dat de WW als een route voor uittreding 
607 voor ouderen wordt misbruikt. Hiertoe dienen de aanbevelingen 34,35 en 
608 36. 
609 
610 34. De duur van de WW-uitkering moet worden beperkt tot maximaal 
611 drie jaar. 
612 
613 35. De vervolguitkering voor WW-gerechtigden onder de 57,5 jaar moet 
614 worden afgeschaft. 
615 
616 36. Bij de bepaling van WW-uitkeringen moeten de inkomenssuppleties, 
617 verstrekt door werkgevers bij beeindiging van het dienstverband, wor-
618 den verrekend. 
619 
620 37. Bij de bepaling van de duur van de WW-uitkering moet worden uitge-
621 gaan van het feitelijke arbeidsverleden in plaats van het fictieve 
622 arbeidsverleden. 
623 
624 38. Wetswijzigingen, waardoor een vermijdbaar beroep op de WW wordt 
625 voorkomen, zijn nodig. 
626 
627 39. Het aantal WAO uitkeringen kan worden beperkt door objectivering 
628 en centralisatie van de keuringsbeslissingen. 
629 
630 40. Vut-regelingen worden door de overheid niet meer opgelegd aan een 
631 bedrijfstak. 
632 
633 41. De AOW moet welvaartsvast zijn; ook in economisch slechte tijden 
634 moet deze zekerheid aan AOW-ontvangers worden gegeven. Dit vergt 
635 een aanpassing van de Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheden 
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(WKA, de vigerende koppelingswet). 

Door doelmatiger werken zijn er bij de uitvoeringsinstanties van de 
sociale zekerheid aanzienlijke besparingen te realiseren. De samenwer
king tussen de uitvoeringsinstanties zoals de gemeentelijke sociale 
diensten, uitvoeringsinstellingen en arbeidsbureaus laat te wensen 
over. De privatisering op dit terrein kan veel verder gaan. Er moet een 
einde komen aan de verplichte winkelnering. 

Bij de taak die de Arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft ten aanzien 
van het verzorgen van trajecten ten behoeve van moeilijk plaatsbare 
werkzoekenden en moeilijk vervulbare vacatures moet concurrentie 
worden toegelaten. Het budget ten behoeve van deze taak zal worden 
overgeheveld naar de huidige uitvoerders van de werkloosheidsrege
lingen. Door concurrentie ontstaan efficientiewinsten. 

Door cumulatie van allerlei financiele regelingen en subsidies ten behoeve 
van burgers met weinig draagkracht ontstaat de zogenoemde armoede
val. Een verbetering van de positie op de arbeidsmarkt leidt dan per sal
do tot een achteruitgang in het besteedbare inkomen. Om dit te voorko
men en de doorzichtigheid van de regelingen te vergroten is de totstand
korning van een Voorzieningenwet nodig. In die Voorzieningenwet wor
den de bijzondere bijstand, de individuele huursubsidie en de zorgsubsi
die (nodig bij de invoering van nominale premies in het ziekenfonds) 
geintegreerd. Hierdoor wordt de doelmatigheid vergroot en zijn bespa
ringen te realiseren. Daarnaast wordt de aantrekkelijkheid van werken 
vergroot door de invoering van een arbeidsaftrek in de belasting- en pre
mieheffing, die aanzienlijk grater is dan het huidige arbeidskostenforfait. 

In plaats van het volledig declareren bij het Rijk van de bijstandsuitga
ven door gemeenten wordt het bestaande bijstandsbudget als normuit
kering toegekend. Aanvankelijk op basis van historische uitgaven, op 
den duur op basis van een objectieve verdeelsleutel. Het budget wordt 
jaarlijks bijgesteld voor de loon- en prijsstijging en de werkloosheids
ontwikkeling (conform de voorstellen van de werkgroep Etty). 

Een betere afstemming van de pensioenregelingen op de wensen van 
werknemers (individualisering en flexibilisering) is gewenst. De ruimte 
voor een eigen individuele invulling van de pensioenregeling moet 
worden vergroot. 
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677 47. Bij de toekenning van kinderbijslag ten behoeve van kinderen woon-
678 achtig in het buitenland, wordt her woonlandbeginsel toegepast. 
679 
680 

i 

I 

' 
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681 
682 

IV. WELZIJN, ZORG en OUDERENBELEID 
683 De gezondheidszorg wordt in onze cultuur gezien als een belangrijk goed. 
684 Gezondheid staat a! decennia op de eerste plaats van de wensen van de bur-
685 ger. Het niveau van zorg en de toegankelijkheid ervan staan in ons land in 
686 vergelijking met de andere westerse Ianden op een hoog peil, terwijl de kos-
687 ten hier niet hager zijn dan elders. 
688 Zowel nu als in de toekomst worden wij geconfronteerd met toenemende 
689 problemen. De wachtlijsten, de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en 
690 de betaalbaarheid staan onder druk. 
691 Waarborgen zijn nodig voor kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. 
692 Naast de kwaliteit staan de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de 
693 zorg voorop. Bevordering van de kwaliteit en de toegankelijkheid alsmede de 
694 planning en de garantie voor de materiele infrastructuur van de gezondheids-
695 zorg blijven de taak van de overheid. Dit neemt niet weg dat op dit terrein 
696 een grotere eigen verantwoordelijkheid van de burger mag worden verwacht. 
697 Bij de becijfering van de kosten van de zorgsector gaan wij uit van een volu-
698 meontwikkeling van ruim 2 procent per jaar. Deze uitgangspunten zijn ver-
699 der uitgewerkt in onderstaande beleidspunten. 
700 
701 1. 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 2. 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 3. 
718 
719 
720 
721 

Op termijn moet worden gestreefd naar convergentie van het zieken
fonds en het stelsel van particuliere ziektekostenverzekeringen. Daar
toe moeten twee wegen worden bewandeld. In de eerste plaats moeten 
de inkomensafhankelijke premies in het ziekenfonds gaandeweg toe
groeien naar nominale kostendekkende premies. In de tweede plaats 
moet de ziekenfondsgrens nominaal worden bevroren. De introductie 
van het eigen risico in het ziekenfonds is gewenst. Zodoende gaan zie
kenfondsen op termijn als normale verzekeraars functioneren. 

Een ieder moet worden verplicht zich te verzekeren tegen de kosten 
van medisch noodzakelijke verstrekkingen uit een opgeschoond zie
kenfondspakket. Andere, minder noodzakelijke en persoonlijk gerich
te voorzieningen kunnen in een vrijwillig aanvullend pakket worden 
verzekerd. Met betrekking tot het verplicht verzekerde basispakket 
geldt een acceptatieplicht voor verzekeraars. 

Indien de introductie van nominale kostendekkende premies leidt tot 
niet acceptabele individuele financiele problemen, kan een beroep 
worden gedaan op een zorgverzekeringssubsidie. Deze subsidie is een 
onderdeel van de inkomenssubsidie conform de bepleite Voorzienin
genwet (zie oak de paragraaf over de sociale zekerheid). 
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Teneinde voldoende middelen vrij te maken voor de kwaliteitsverbetering 
in de zorgsector, is het noodzakelijk de efficientie en doelmatigheid in de 
zorgsector te vergroten. Hierbij wordt onder meer gedacht aan be perking 
van de bureaucratie en aan doelmatige concurrentie bij de niet-medische 
verstrekkingen in de thuiszorg. De besparingen door meer doelmatigheid 
kunnen worden omgezet in meer zorg. Met betrekking tot de thuiszorg 
moet er een functiescheiding plaatsvinden tussen de medische en de niet
medische verstrekkingen. Ten aanzien van de niet-medische zorg is meer 
keuzevrijheid voor de patient en meer concurrentie gewenst. Voorts 
bepleiten wij een beperking van de receptregelvergoedingen. 

Een voortgaand herstel van de AWBZ als verzekering voor alleen de 
onverzekerbare risico's is nodig. Nagegaan moet worden of de eigen 
bijdragen voor onderdelen van de door de AWBZ gefinancierde ver
strekkingen niet kunnen worden verhoogd. Voorts moet het verhaals
recht in de AWBZ worden ingevoerd. 

De gezondheidszorg behoort tot de beleidsterreinen waar de VVD 
beleidsintensiveringen voorstaat. Wij denken hierbij met name aan 
bekorting van de wachtlijsten, verbetering van de kwaliteit van de 
directe patientenzorg en van de verpleeghuizen (vergroting van de pri
vacy). Voor de intensiveringen in de volksgezondheid moet 2 miljard 
gulden extra worden uitgetrokken. 

Voor de prestaties in de zorgsector moeten (kwaliteits)normen worden 
ontwikkeld die mede bepalend zijn voor de toewijzing van budgetten 
aan de instellingen. Bureaucratie moet hier worden vermeden en bij de 
vaststelling van de norrnen moeten niet-cornmerciele reguliere aanbie
ders van zorg niet in de knel komen. 

De huisarts is als 'poortwachter' in de gezondheidszorg van groat 
belang. Zijn honorering moet worden bepaald door zowel een abon
nemententarief als een verrichtingentarief voor ziekenfonds en parti
culiere verzekeringen. Een verrichtingentarief is hier van belang omdat 
hierdoor een verwijzing door de huisarts naar de duurdere specialisti
sche zorg wordt beperkt. 

Voor de thuiszorg moet een standaardpakket worden gedefinieerd. De 
samenstelling van dit pakket garandeert voldoende zorg van goede 
kwaliteit. 
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763 10. Op korte termijn moet de inkomenspositie van medisch specialisten, 
764 zowel in het vrije beroep als van die in dienstverband van een instel-
765 ling, worden geregeld. Het uitgangspunt hierbij client te zijn "loon 
766 naar werk" waarbij in redelijkheid de opleidingstijd, de werkweek en 
767 de inconvenienten verdisconteerd zijn. 
768 
769 11. Het recht op zelfbeschikking moet worden erkend. Maar ook de 
770 plicht van de overheid het Ieven te beschermen. Euthanasie en hulp bij 
771 zelfdoding kunnen derhalve aileen straffeloos blijven, als daarbij een 
772 arts is betrokken. Tevens moet er sprake zijn van een weloverwogen 
773 en dringend verzoek van de betrokkene in een situatie waarin dit ver-
774 zoek een schulduitsluitingsgrond oplevert. Bovendien moet de arts 
775 hebben voldaan aan de in de jurisprudentie en literatuur ontwikkelen-
776 de zorgvuldigheidseisen, die zijn handelen toetsbaar maken. Dit houdt 
777 in dat de bestaande praktijk vooralsnog wordt voortgezet en op ter-
778 mijn wordt gecodificeerd. 
779 
780 12. De wettelijke mogelijkheden tot gedwongen behandeling van mensen 
781 met ernstige psychiatrische stoornissen, met name psychotische men-
782 sen zonder ziekteinzicht, dienen te worden verruimd om het beloop 
783 van hun ziekte zo gunstig mogelijk te maken. 
784 
785 Mensen met een handicap 
786 
787 13. De VVD is in beginsel voor een algemeen beleid ten bate van mensen met 
788 een handicap. In uitzonderlijke gevallen is een categoriaal beleid gewenst. 
789 
790 14. Een doeltreffend beleid op bet terrein van de volksgezondheid moet 
791 leiden tot en vroegtijdige onderkenning en behandeling van lichamelij-
792 ke, zintuiglijke en verstandelijke handicaps. 
793 
794 15. Collectieve voorzieningen zoals onderwijs, openbaar vervoer, etcetera, 
795 moeten toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. 
796 
797 16. Het Persoonsgebonden Budget als keuze moet, naast zorg in natura, 
798 uitgebouwd worden. 
799 
800 Ouderenbeleid 
801 
802 17. Het ouderenbeleid moet zijn gebaseerd op keuzevrijheid, zelfstandig-
803 heid, zelfredzaamheid, medezeggenschap en participatie van ouderen 
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in het maatschappelijk Ieven. 

806 18. De uitkeringen krachtens de AOW dienen welvaartsvast te zijn. Het 
807 AOW-pensioen is een basispensioen. Iedere burger moet in beginsel zelf 
808 zorgen voor additionele pensioenvoorzieningen. Het heffen van de 
809 AOW-premie over de aanvullende pensioenen is onaanvaardbaar. In 
810 uitzonderlijke gevallen is extra ondersteuning van de overheid nodig 
811 voor ouderen die moeten rondkomen van aileen AOW. Dit geldt met 
812 name voor alleenstaande ouderen. Een en ander moet worden geregeld 
813 in de Voorzieningenwet. Teneinde de betaalbaarheid van de AOW te 
814 waarborgen komt er een AOW-fonds tot stand conform de reeds hier· 
815 over gemaakte afspraken. De starting van 1 'h miljard gulden die door 
816 het huidige kabinet is voorzien, wordt in de loop van de volgende kabi· 
817 netsperiode geleidelijk opgevoerd tot 4'/, miljard gulden. 
818 
819 19. Niet-functionele leeftijdsgrenzen die ouderen discrimineren en hun 
820 deelname aan de samenleving beperken, moeten worden afgeschaft. 
821 
822 20. 
823 
824 
825 

Ouderen moeten in staat worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig 
te wonen. Dit heeft consequenties voor het bouwbeleid, voor het zorg
beleid en voor het verkeers-en vervoersbeleid. 

826 21. Mogelijkheden voor flexibele pensionering moeten worden bevorderd. 
827 Voorts moet de keuzevrijheid van individuele werknemers ten aanzien 
828 van de voor hen geldende pensioenovereenkomsten worden vergroot. 
829 Gepensioneerden hebben recht op een vertegenwoordiging in de 
830 besturen van de pensioenfondsen. 
831 
832 22. Bewoners van verpleeg· en verzorgingshuizen hebben recht op privacy 
833 en afbakening van de persoonlijke levenssfeer. Met name in het bouw· 
834 programma voor verpleegtehuizen moet het vigerende beleid met het 
835 oog hierop worden voortgezet. 
836 
837 Migrantenbeleid 
838 
839 23. In het migrantenbeleid wordt een drieluik gehanteerd: 
840 · Bevordering van de integratie van hier verblijvende minderheden; 
841 · beperking van immigratie; 
842 ·· bestrijding van discriminatie. 
843 
844 24. Migranten hebben binnen de Nederlandse democratie en rechtsorde 
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recht op het beleven van hun eigen cultuur. Dit vindt echter zijn 
begrenzing waar sprake is van strijdigheid met de Nederlandse wetten. 
De Nederlandse cultuur moet het bindend element van onze samen
leving zijn. Migranten moeten zich dan ook zo veel mogelijk van onze 
cultuur eigen maken. 

De verplichting tot het leren van de Nederlandse taal, als onderdeel 
van de inburgeringscontracten, geldt niet aileen voor nieuwkorners, 
maar oak voor degenen die reeds Ianger in Nederland verblijven voor 
zover kennis van het Nederlands onontbeerlijk is voor het verwerven 
van een positie op de arbeidsmarkt. 

Het vinden van een arbeidsplaats is van groat belang voor het integra
tiebeleid. Een beleid gericht op de groei van de werkgelegenheid is dus 
essentieel. Voorts moeten arbeidsrnarktbelemmeringen die zijn ingege
ven door discriminatie worden weggenomen. 

Beperking van irnmigratie is nodig orndat bij een sterke stijging van 
het rnigratiesaldo het rnigrantenbeleid rninder effectief wordt. Uit
gangspunt bij het asielbeleid blijft dat politieke vluchtelingen in aan
merking komen voor de vluchtelingenstatus. Economische vluchtelin
gen krijgen geen toegang tot Nederland. Illegalen die in Nederland 
verblijven, moeten het land verlaten. 

Gezinshereniging rnoet aileen rnogelijk zijn als degene die zijn partner 
willaten overkomen beschikt over een eigen inkomen dat tenminste 
gelijk is aan de bijstandsnorrn voor gehuwden. 

Erkende vluchtelingen moeten naar evenredigheid over de lidstaten 
van de EU worden verspreid. Harmonisatie van asielwetgeving en uit
voering van beleid in de EU is noodzakelijk. 

Landen die niet willen meewerken aan de terugkeer van hun onderda
nen komen niet in aanmerking voor financiele hulp uit Nederland 

De laatste rechterlijke beslissing in het kader van de asielprocedure 
moet ook de laatste feitelijke beslissing zijn. De Algernene Wet 
Bestuursrecht (AWB) frustreert een vlotte uitvoering van de vreernde
lingenwet. Vele juridische procedures zijn hiervan het gevolg. De A WB 
moet niet Ianger van toepassing zijn op asielprocedures. 
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Bij de bestrijding van discriminatie is voor de overheid een belangrijke 
taak weggelegd. Discriminatie en racisme zijn belangrijke oorzaken 
van de achterstandspositie van vele migranten. Discriminatie en racis
me moeten via voorlichting en onderwijs worden bestreden. 

In principe rnoeten alle asielzoekers die beschikken over de juiste 
documenten, worden toegelaten tot de asielprocedure. 

Een nauwere samenwerking tussen de ministeries van Justitie (Immi
gratie- en Naturalisatiedienst), Binnenlandse Zaken (vreemdelingen
wet), Buitenlandse Zaken (ambassades en ontwikkelingssamenwer
king) en Defensie (Koninklijke Marechaussee) is noodzakelijk om een 
betere aansturing en beheersing van het migrantenvraagstuk te krij
gen. 
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VEILIGHEID 
904 Her verzekeren van de veiligheid van de burger behoort tot de kerntaken van 
905 de overheid. Zorg voor veiligheid door de overheid blijft een aanvulling op 
906 de eigen zorg voor veiligheid door individuen, hun organisaties en bedrijven. 
907 Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren is de kwaliteit van de 
908 rechtshandhaving nog onvoldoende gebleken. Her gevoel van veiligheid van 
909 de burger is hierdoor verminderd. Nodig is daarom een nog grater accent op 
910 de preventie van criminaliteit, een grotere zichtbare presentie van politie en 
911 toezichthouders (waaronder politie ter opsporing van milieudelicten) en een 
912 voortgaande reorganisatie van het openbaar ministerie. 
913 
914 1. 
915 
916 
917 
918 
919 
920 

In de eerste plaats moet de politiesterkte met 5000 personen executief 
personeel worden uitgebreid. Met deze uitbreiding client de politie 
zodanig te worden ingezet, dat de zichtbare aanwezigheid van de poll
tie op straat een preventieve werking heeft. Daarnaast moeten bur
gers, bedrijven en openbare instellingen worden aangesproken op hun 
eigen verantwoordelijkheid voor misdaadpreventie. Het preventief 
overheidstoezicht kan worden versterkt door middel van stadswach-

921 ten en toezichthouders, zo nodig onder coOrdinatie door de politie. 
922 Gewaakt moet worden voor kwaliteitsbederf en vermindering van 
923 integriteit. 
924 
925 2. 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 3. 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 

Laat de overheid na de wetten en normen te handhaven, dan grijpt 
normoverschrijding steeds verder om zich heen. De overheid verliest 
zo haar geloofwaardigheid. Vergroting van de pakkans bij normover
schrijding is dan ook van groot belang. Hierdoor wordt de preventie 
van criminaliteit versterkt en neemt het gevoel van veiligheid en zeker
heid toe. 

Daar een ingrijpende reorganisatie van de politie zou leiden tot min
der aandacht voor de dagelijkse politiezorg, verdient een geleidelijke 
ontwikkeling van de regionale politie naar een gedeconcentreerde 
Rijksdienst de voorkeur. De verantwoordelijkheid van de minister van 
Binnenlandse Zaken voor het beheer moet worden versterkt. Dit bete
kent dat de Minister over meer bevoegdheden moet beschikken om 
het beleid van de Korpsbeheerders te sturen. Hij is daarvoor verant
woording schuldig aan de Staten-Generaal. Het gezag over de politie 
blijft wat de openbare orde betreft bij de burgemeester en wat de 
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving betreft bij het 
Openbaar Ministerie. Ter zake legt de burgemeester verantwoording 
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af aan de Gemeenteraad en de minister van Justitie aan de Staten
Generaal. De zeggenschap van de politieministers wordt vergroot, 
onder andere inzake de verdeling van middelen tussen personeel en 
materieel. 

De politie moet in de eerste plaats preventief optreden. Hierdoor ver
mindert niet alleen de criminaliteit, maar oak het beslag op de capaci
teit in de justitiele keten: opsporing, vervolging, berechting en execu-

951 tie. 
952 
953 5. 
954 
955 
956 
957 6. 
958 
959 
960 
961 
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963 
964 7. 
965 
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969 
970 
971 8. 
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973 
974 9. 
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978 
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980 
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Handhaving van regels waarvan de overtreding niet een misdrijf ople
vert moet zoveel mogelijk, op dezelfde wijze als in het verkeer gebrui
kelijk is, langs bestuursrechtelijke weg plaatsvinden. 

Bij de lichtere vormen van enkele veel voorkomende misdrijven, moet 
de transactie die door het openbaar ministerie pleegt te worden opge
legd, bij niet-betaling automatisch overgaan in een te executeren boe
te, tenzij de betrokken verdachte intussen beroep bij de rechter heeft 
ingesteld. Ook moet het openbaar ministerie in die gevallen een alter
natieve taakstraf kunnen overeenkomen. 

Bij de strafoplegging client beschikt te kunnen worden over een flexi
bel instrumentarium van financiele sancties, taakstraffen en partiele 
vrijheidsbeneming. Zo wordt de celcapaciteit niet onnodig en in elk 
geval zo effectief rnogelijk aangewend. De ontneming van het weder
rechtelijk verkregen voordeel aan plegers van misdrijven wordt vaste 
regel. 

Besparingen zijn mogelijk door een verdere aanscherping van het 
beleid gericht op de verso bering van het regime in gevangenissen. 

Het openbaar ministerie heeft door een minder succesvol beleid met 
betrekking tot de vervolging van de georganiseerde handel in drugs 
aan gezag ingeboet. Alleen die opsporingsmethoden mogen worden 
gebruikt die bij wet zijn toegelaten. Zoals ook bij andere juridische 
beroepen met hoge kwaliteitseisen, zullen ook de ambtenaren van het 
openbaar ministerie zich verdergaand moeten specialiseren. Bij de aan 
de ambtenaren van het openbaar ministerie opgedragen justitiele 
taken client gespecialiseerd te worden op deelterreinen, zoals milieude
licten, georganiseerde misdaad, geweldsdelicten, fraude- en belasting
zaken, zedendelicten enz. Bij de reorganisatie zal oak een specialisme 
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in het leven geroepen moeten worden ten behoeve van de bestuurs
rechtelijke handhaving. 

Aileen indien de professionaliteit, de kwaliteit en de verantwoordelijk
heid voor het resultaat aanzienlijk worden versterkt, kan het Open
baar Ministerie weer overwicht krijgen op criminelen en hun profes
sionele dienstverleners. 

De rechter moet meer aan termijnen voor afhandeling van zaken wor
den gebonden. Daar zou een in te stellen Raad voor de Rechterlijke 
Macht op moeten toezien. Deze Raad zal voorts bevoegd moeten zijn 
tot onderzoek naar gedragingen van !eden van de rechterlijke macht 
en tot het nemen van maatregelen tegen individuele rechters. Uiter
aard rnoet een dergelijke commissie uit leden van de rechterlijke 
macht bestaan. 

Bij de reorganisatie van de zittende magistratuur zal de onafhankelijk
heid van de rechterlijke macht geeerbiedigd moeten worden. Dit bete
kent dat in een stuurgroep die de modernisering van de werkwijzen en 
de vergroting van de effectiviteit van de voorhanden capaciteit moet 
begeleiden, de tot de rechterlijke macht behorende !eden van die 
stuurgroep een doorslaggevende stem hebben. 

Managementtaken die voortvloeien uit het werk van de zittende en 
staande magistratuur moeten worden uitgevoerd door professionals. 
Voor de magistratuur ontstaat hierdoor meer ruimte voor de eigenlijke 
taken. 
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VI. HEY &EBRUIK VAN DNZE RUIMTE 
1015 Ruimte is in Nederland een schaars goed. Het is daarom van belang deze 
1016 ruimte zo doelmatig mogelijk te gebruiken. Onze ruimte wordt gebruikt 
1017 voor economische activiteiten (industrie, dienstverlening, landbouw), ten 
1018 behoeve van de natuur, om te recreeren, voor goederen- en personenverkeer 
1019 en om te wonen. De verdeling van de ruimte over de verschillende functies 
1020 (het ruimtegebruik) heeft belangrijke externe effecten waardoor overheids-
1021 interventie bij het gebruik en de verdeling van de ruimte onontbeerlijk is. 
1022 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en de bescherming van milieu en 
1023 natuur zijn daarmee een publieke aangelegenheid. Het ordeningsbeleid in 
1024 ruime zin is een belangrijk onderdeel van het overheidsbeleid. Onze opvat-
1025 tingen ten aanzien van dit beleid worden hieronder weergegeven. 
1026 
1027 De fysieke infrastructuur 
1028 
1029 1. 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 2. 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 3. 
1051 
1052 
1053 

Het is van vitaal (economisch) belang dat Nederland bescbikt over een 
hoogwaardig netwerk van transportwegen en (lucht-)havens. Het gaat 
daarbij om fysiek transport via autowegen, vaarwegen, luchtroutes en 
spoorbanen, maar ook om transport van informatie via kabels en de 
elektronische media (de elektronische snelweg). Vergroting van de 
capaciteit van dit netwerk is een voorwaarde voor economische groei 
en daarmee voor de groei van welvaart en welzijn. De uitbreiding van 
de capaciteit is voor een deel een verantwoordelijkheid van de particu
liere sector, voor een deelligt hier een verantwoordelijkheid bij de 
overheid. De capaciteit van een deel van het netwerk wordt direct 
bepaald door de overheid terwijl de overheid de voorwaarden moet 
scheppen voor de groei van de capaciteit van het andere deel van het 
netwerk. In de komende regeerperiode is hiervoor structured 1 mil
jard gulden extra nodig. 

De overheid moet de mogelijkheid scheppen tot capaciteitsuitbreiding 
van onze 'mainports' (lucht- en zeehavens). De hiervoor benodigde 
investeringen moeten door de particuliere sector worden gefinancierd. 
De publieke investeringen die met de capaciteitsuitbreiding gepaard 
gaan, komen voor rekening van de overheid. 

De capaciteit van het netwerk van autowegen is met name in de rand
stad volstrekt onvoldoende. Dit leidt tot ernstige congestieproblemen. 
Deze congestie moet worden teruggedrongen door enerzijds capaci
teitsuitbreiding en anderzijds door een afname van de groei van de 
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automobiliteit. 

Als uitgangspunt geldt dat de burger zich snel en veilig moet kunnen 
verplaatsen. Daarbij staat de keuzevrijheid ten aanzien van het te 
gebruiken vervoermiddel voorop. Dit neemt niet weg dat de groei van 
de automobiliteit moet worden beperkt door een aantal in samenhang 
te nemen maatregelen te weten: 

variabilisatie van autokosten; 
het stimuleren van telewerken (de afstand tussen de woonplek en de 
werkplek wordt daarmee gereduceerd); 
het stimuleren van bedrijfsvervoerplannen; 
het stimuleren van collectief personenvervoer; 
het aanleggen van een randstadrail (onder meer via ondergrondse 
netten); 
de verbetering van de voorzieningen voor openbaar vervoer (onder 
rneer door de verbetering van de efficiency); 
de aanleg van rijbanen voor specifieke groepen en 'pay-lanes' als 
alternatief voor bestaande drukke routes; 
de toepassing van informatietechnologie ten behoeve van verkeers
geleiding; 
het verbeteren van de aansluiting van verschillende vervoersvormen 
(bevorderen van 'ketenmobiliteit'). 

In geval variabilisatie van autokosten de vorm krijgt van rekeningrij
den mag dit vraag-regulerend systeem niet verworden tot een verkapte 
lastenverzwaring. Dit is het geval indien er geen reeel alternatief is 
voor het gebruik van de weg waarvoor moet worden betaald. 

Een doelmatiger gebruik van de ruimte kan worden bevorderd door 
het reallseren van combinaties van gebruiksfuncties (landbouw/natuur, 
waterwinning/natuur, natuur/ recreatie). 

De kwaliteit van de omgeving (waaronder de aanwezigheid van groen
voorzieningen, natuur en recreatiemogelijkheden) bevordert het 
woon- en werkgenot in steden en in het buitengebied . Hiermee wordt 
ook het vestigingsklirnaat voor het bedrijfsleven beter. Een gelijkmati
ger spreiding van economische activiteiten over het gehele land ter 
bevordering van het leefklimaat is dan ook gewenst. Deze wens tot 
spreiding van activiteiten mag geen reden zijn om de broodnodige 
investeringen in de infrastructuur van de Randstad na te laten. 
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Via aanbesteding kan de doelmatigheid van het openbaar vervoer 
worden vergroot. Hierdoor kunnen besparingen worden gerealiseerd. 

1098 Volkshuisvesting 
1099 
1100 9. 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 10. 
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1110 
1111 
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In de stad en daarbuiten neemt de behoefte aan meer passende en 
kwalitatief hoogwaardige woningen snel toe. De oorzaken hiervoor 
zijn demografische ontwikkelingen (vergrijzing, grotere gezinnen) en 
een verdere toename van de welvaart. Hierin kan het beste worden 
voorzien door meer marktwerking. Hoogwaardige woonwijken leve
ren de beste economische en sociale toekomstwaarde. Hiervoor is in 
het overgrote deel van ons land voldoende ruimte beschikbaar. 

De kwaliteit van het wonen in de oude stadswijken van de grote ste
den moet sterk worden verbeterd. Gettovorming moet worden tegen
gaan door de concentratie van burgers zonder werk, met e-en uitkering 
en zonder adequate scholing te beperken. Beperking van gettovorming 
is mogelijk door een volkshuisvestingsbeleid waarbij in wijken sociale 
woningbouw wordt gecombineerd met een aanbod van duurdere 
woningen in de huur- en koopsector. 

De individuele huursubsidie wordt gei'ntegreerd in de Voorzieningen
wet (zie artikel 44 van de paragraaf Sociale Zekerheid) en de band 
tussen wat de bewoner zelf betaalt en de kwaliteit van de waning 
wordt versterkt. 

Het eigen woningbezit moet worden gestimuleerd. De vigerende fisca
le faciliteiten moeten blijven bestaan. Overwogen moet worden de 
overdrachtsbelasting af te schaffen. 

Bevordering van het eigen woningbezit is bevorderlijk voor het 
beschikbaar zijn van voldoende woningen met een !age huurprijs. 

De marktwerking op het terrein van de huren moet worden hersteld. 
Hierdoor wordt de doorstroming bevorderd. 

Huurders van sociale huurwoningen moeten worden gestimuleerd hun 
waning te kopen. Verhuurders van sociale woningen worden gestimu
leerd om hun bezit te verkopen. 

1135 16. Ouderen moeten in staat worden gesteld om zo lang mogelijk 
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1136 zelfstandig te blijven wonen. Dit heeft consequenties voor het bouw-
1137 beleid. Dat wil zeggen dat bij de bouw zowel rekening gehouden moet 
1138 worden met voor ouderen relevante eigenschappen van woningen als 
1139 met de locatie van de woningen. 
1140 
1141 Milieu 
1142 
1143 17. Economische groei kan zeer wei gepaard gaan met het verbeteren en 
1144 bewaren van voldoende milieukwaliteit. Duurzame economische groei 
1145 verschaft ons namelijk de middelen om te investeren in milieuvriende-
1146 lijke productietechnieken en om rnilieuschade te herstellen. 
1147 
1148 18. 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 19. 
1158 
1159 
1160 
1161 20. 
1162 
1163 
1164 
1165 21. 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 22. 
1174 
1175 
1176 
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Liberalen zijn voorstanders van een marktconform milieubeleid. Dat 
wil zeggen dat producenten en consumenten door financiele prikkels 
worden aangemoedigd tot milieuvriendelijk gedrag. Als een dergelijk 
beleid niet effectief is en het gedrag van producenten en consumenten 
ernstige milieuschade veroorzaakt, moet door het stellen van wettelij
ke regels schade worden voorkomen. Strikte handhaving van deze 
regels is noodzakelijk. Daartoe is een uitbreiding van de milieupolitie 
onontbeerlijk. 

Een marktconform milieubeleid moet er voor zorgen dat innovaties 
worden gestimuleerd die leiden tot gebruik van schonere en zuinigere 
technologie, en tot efficienter gebruik van infrastructuur. 

Een voorbeeld van een marktconform milieu beleid is de introductie 
van verhandelbare emissierechten. Het gebruik van dit instrument ver
dient nadere overweging en studie. 

Voor een succesvol milieubeleid is het nodig om: 
periodiek de resultaten van het beleid te evalueren en zo nodig bij te 
stellen; 
te streven naar een grotere spreiding van verantwoordelijkheden 
over relevante actoren; 
te !etten op de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid; 
de milieucriminaliteit krachtig aan te pakken. 

Ontkoppeling van economische groei en de groei van het energie
gebruik is noodzakelijk. Een overgang client te worden gerealiseerd 
naar een energievoorziening die beter aansluit op de vereisten van een 
duurzame samenleving en zo een bijdrage Ievert aan de vermindering 
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van het broeikaseffect. Ten behoeve van een beperking van de emissie 
van kooldioxide moet een toename van het gebruik van veilige kern
energie worden opengehouden. Voorwaarden voor gebruik van kern-

. energie zijn een veilige opslag en duurzame verwerking van kernafval. 
Voorts moet worden voortgegaan met onderzoek naar en ontwikke
ling van duurzame energiebronnen. 

Een verhoging van de heffingen op energie kan worden toegepast 
mits: 

de internationale concurrentiepositie niet wordt aangetast; 
opbrengsten volledig worden teruggesluisd; 
en grenseffecten worden vermeden. 

1190 24. Door middel van overheidsvoorlichting moet de bewustwording van 
1191 de betekenis van milieuvriendelijk gedrag verder worden gestimuleerd. 
1192 Gedragsverandering is de basis voor duurzame economische ontwik-
1193 keling. 
1194 
1195 25. 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 

Milieubeleid is kostbaar en de 'milieugulden' kan op vele manieren 
worden ingezet. Van elke ingezette gulden moet een zo groot mogelijk 
rendement ten behoeve van het milieu worden verkregen. Vaak is het 
rendement hoger bij een besteding van de middelen ter bestrijding van 
milieuvernietiging in het buitenland (Oost-Europa). Het gaat dan om 
grensoverschrijdende milieuvervuiling 
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INFDRMATIE- EN COMMUNICATIETECHNDLO&IE 
1205 De Informatie" en Communicatietechnologie (ICT) vormt een van de uitda-
1206 gingen voor de komende regeerperiode. Een goed inspelen op de mogelijk-
1207 heden die ICT biedt, kan een scala aan nieuwe ontwikkelingen inleiden. 
1208 Deze zullen effect hebben op ons democratisch bestel, op de effectiviteit van 
1209 ons bedrijfsleven en op her functioneren van onze overheid. Deze ontwikke-
1210 ling wordt positief tegemoet getreden zonder de ermee gepaard gaande risi-
1211 co's te onderschatten. Juist daarom client de overheid actief betrokken te zijn 
1212 bij de invoering van ICT in onze samenleving. 
1213 
1214 1. 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 2. 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
1230 
1231 3. 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 4. 
1240 
1241 
1242 
1243 

ICT zal in de komende jaren een steeds grotere invloed hebben op her 
functioneren van onze democratie en dus ook van de overheid. De 
informatievoorziening aan en het raadplegen van de burger zal met 
behulp van de traditionele middelen, maar oak met digitale media 
plaatsvinden. Hier zijn mogelijkheden om de nationale, de provinciale 
en de gemeentelijke dernocratie te verbeteren, zonder dat daarbij het 
principe van de representatieve democratie wordt losgelaten. Een opti
male toegankelijkheid van deze nieuwe technieken moet daarbij gega
randeerd worden, bijvoorbeeld via bibliotheken, wijkcentra en scholen. 

De beschikbaarheid van een goede ICT infrastructuur is voorwaarde 
voor een verdere groei van de economie. Het gaat daarbij om de 
beschikbaarheid van netwerken van hoge technische kwaliteit en vol
doende capaciteit, en om de ontwikkeling van de juiste programma
tuur en interessante toepassingen. Nieuwe werkgelegenheid zal in toe
nemende mate aan ICT zijn gelieerd. 

In een geliberaliseerde markteconomie is de totstandkoming van een 
adequate infrastructuur primair de verantwoordelijkheid van de 
marktpartijen, waartoe overigens ook de overheid (als belangrijke 
afnemer van diensten) behoort. De overheid client de vereiste voor
waarden voor de gewenste ontwikkelingen te scheppen. Dit heeft 
gevolgen voor de verschillende aspecten van de wetgeving, zoals 
auteursrecht, privacy, beveiliging etcetera. 

Ten behoeve van de ontwikkeling van ICT moet meer aansluiting 
gezocht worden bij Europese regelingen en ontwikkelingen. Daar 
waar gewenst kan de overheid als grate afnemer van ICT bepaalde 
ontwikkelingen ondersteunen. 
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De ontwikkeling van het gebruik van ICT in de overheidssector ter 
vergroting van de doelmatigheid client zo integraal mogelijk te worden 
aangepakt en gebaseerd te zijn op een voor de gehele overheid gelden
de beleidsvisie. De VVD bepleit de totstandkoming van een ministerie
le commissie, die deze beleidsvisie formuleert in samenhang met de 
ontwikkelingen in Europa en in het (mondiale) bedrijfsleven. 

Het gebruik van informatietechnologie moet een onderdeel worden 
van alle fasen van het onderwijs. De opleiding en bijscholing van 
onderwijzend personeel client daarop te worden afgestemd. In samen
werking met het bedrijfsleven moet het volgen van ICT-studies op 
hoger en universitair niveau. gestimuleerd worden. Een en ander, in 
combinatie met hoogwaardig onderzoek op ICT-gebied, is nodig 
opdat Nederland in deze kennisintensieve wereldmarkt kan blijven 
concurreren. 
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1261 
1262 

VIII. DNDERWIJS EN CULTUUR 
1263 Onderwijs 
1264 
1265 Onderwijs is een van de belangrijkste instrumenten voor individuele ontplooi-
1266 ing en econornische en sociaal-culturele vooruitgang. Het is van belang dat het 
1267 onderwijs de burger een optimale toegang verschaft tot een schoolloopbaan 
1268 die overeenstemt met de individuele capaciteiten. Het onderwijs client ook het 
1269 aanleren van waarden en normen die van belang zijn voor het individu om te 
1270 functioneren als een burger met rnaatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. 
12 71 Een belangrijke kerntaak van de overheid betreft dan ook het garanderen 
1272 van het aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Daartoe formuleren 
1273 wij de volgende beleidspunten. 
1274 
1275 1. 
1276 
1277 
1278 
1279 2. 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 3. 
1285 
1286 
1287 
1288 4. 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 5. 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 6. 

Het onderwijs client beter aan te sluiten op de behoeften van de 
arbeidsmarkt. Dit vergt een grater accent binnen het onderwijs op 
exacte, technische en economische vakken. 

Gezien de snelheid van met name technologische ontwikkelingen 
raakt kennis snel verouderd. Er bestaat dus de noodzaak tot perma
nente educatie (levenslang leren). Dit client via de fiscaliteit te worden 
bevorderd, in het bijzonder voor ouderen. 

Er is geen behoefte aan nieuwe structuurdiscussies in het onderwijs. 
Het is beter om uitgaande van de huidige structuur de inspanning te 
richten op kwaliteitsverbetering in het onderwijs. 

In het verleden was het beleid sterk gericht op doorstrorning in het 
onderwijs. K wantiteit ging vaak ten koste van kwaliteit. Het streven 
naar zoveel rnogelijk afgestudeerden leidde tot een verlaging van de 
prestatie-eisen en niveaus. Die ontwikkeling moet worden omgebogen 
door introductie en verzwaring van selectie bij het begin en aan het 
einde van de studie. 

Toepassing van informatietechnologie kan de kwaliteit van het onderwijs 
sterk verbeteren. lntensivering van het computergebruik op de scholen 
heeft gevolgen voor de inhoud van het onderwijs en voor de aan de lera
ren te stellen eisen. Aan de didactische en inhoudelijke consequenties van 
computergebruik op de scholen moet meer aandacht worden gegeven. 

In een kennissamenleving (Nederland 'brainport') ligt het voor de 
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hand dat de functie van leraar hoog maatschappelijk aanzien heeft. 
Dat is op dit moment niet het geval. Eerder is sprake van een afne
mende maatschappelijke waardering. Om deze ontwikkeling om te 
buigen zijn er inspanningen nodig om de kwaliteit van de onderwijs
gevenden te verbeteren en om vervolgens de arbeidsvoorwaarden 
daaraan aan te passen. Meer kwaliteit kan worden aangetrokken door 
een perspectief op betere arbeidsvoorwaarden. Differentiatie in de 
salarihing en de rechtspositie van leraren is geboden. Bijzondere aan
dacht is vereist voor leerkrachten die in moeilijke omstandigheden 
moeten werken (bijvoorbeeld in achterstandswijken). 

7. Het streven naar een grotere bestuurlijke, inhoudelijke autonomie van 
scholen moet worden ondersteund. Wel dienen er dan door de over
heid heldere eisen aan de deugdelijkheid te worden gesteld. 

8. In het onderwijs moet sprake zijn van een toereikende leerlingzorg. 
Deze zorg betreft niet alleen de leermotivatie en leerprestatie, maar 
ook verantwoord maatschappelijk gedrag, veiligheid en gezondheid. 

Primair Onderwijs 

9. Het accent in het primair onderwijs moet liggen op de instrumentele 
vaardigheden zoals lezen, rekenen en schrijven. Dit in een goede ver
houding tot de wereldorienterende vakken (geschiedenis, aardrijks
kunde en natuuronderwijs), de muzisch-expressieve vakken en de 
licharnelijke opvoeding. Gewaakt moet worden voor overladenheid 
van het onderwijsprogramma door de aandacht voor tal van maat
schappelijke actualiteiten en problemen. 

10. De integratie van delen van het speciaal onderwijs met het reguliere 
basisonderwijs vereist een voortdurende oplettendheid. De school en 
de leerkrachten moeten in staat worden gesteld te voldoen aan de 
eisen die voortvloeien uit het omgaan met de hier relevante verschillen 
tussen leerlingen. 

11. De groepsgrootte in met name de onde.rbouw van het basisonderwijs 
moet verder worden verldeind, teneinde leerlingen meer ontwikke
lingskansen te bieden. 

12. In het basisonderwijs moeten duidelijke gedifferentieerde eindterrnen 
worden geformuleerd die zijn afgestemd op de ingangsniveaus bij het 
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1343 voortgezet onderwijs. Er dienen afspraken gemaakt te worden tussen 
1344 scholen voor primair en secundair onderwijs over de normering van 
1345 de eindtermen. De onderwijsinspectie houdt hierop toezicht. 
1346 
134 7 Voortgezet onderwijs 
1348 
1349 13. 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 14. 
1359 
1360 
1361 

Bij de doorvoering van het studiehuis gaat het om een ingrijpende wij
ziging met effecten op de kwaliteit van het onderwijs. Op de kwali
teitsontwikkeling moet nauwlettend worden toegezien. Aan de ene 
kant is het van belang om de leerlingen in deze fase van het onderwijs 
te leren om zelfstandig te leren, anderzijds moeten de mogelijkheden 
van met name minder getalenteerde leerlingen hiertoe niet worden 
overschat. Doceren blijft derhalve in deze fase een noodzakelijke 
methode van kennisoverdracht. 

Er is geen reden om het bestaansrecht van het zelfstandig gymnasium 
ter discussie te stellen. Hoogbegaafden dienen in het onderwijs extra 
aandacht te krijgen. 

1362 Voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs 
1363 
1364 15. In het onderwijsbeleid client een herorientatie plaats te vinden op het 
1365 VBO/MBO gezien het grate economische belang van met name het 
1366 MKB en de behoeften van de arbeidsmarkt. Het beroepsonderwijs 
1367 client een praktische variant te krijgen binnen het bestaande VBO om 
1368 zo het 'drop-out' effect te verminderen. 
1369 
1370 Hoger onderwijs 
1371 
1372 16. 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 17. 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 18. 
1383 

Het HBO en het WO dienen behouden te blijven als onafhankelijke 
vormen van Hoger Onderwijs met een duidelijk eigen karakter. Bij het 
gebruik van de noodzakelijke voorzieningen moet wel zoveel mogelijk 
tussen HBO en WO worden samengewerkt. 

Terwijl op de universiteiten het onderzoek primair een grensverleg
gend karakter client te hebben (fundamenteel onderzoek) heeft in het 
hager beroepsonderwijs het toegepaste onderzoek een functie ten 
behoeve van het onderwijs 

Gaandeweg heeft de financiering van het onderzoek op universiteiten 
via de zogenoemde derde geldstroom een te groat gewicht gekregen. 
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Hierdoor is het aandeel van het toegepaste onderzoek op universitei
ten buiten proporties geraakt. Meer middelen dienen ter beschikking 
te komen via de eerste en de tweede geldstroom. 

19. Ten behoeve van de lerarenopleidingen (PABO en NLO) zullen krach
tige vernieuwingsimpulsen worden gegeven, mede met het oog op de 
versterking van de aantrekkingskracht van het beroep, gelet op de 
behoefte aan voldoende leraren. 

20. Een a! te grate reguleringsbehoefte bij de overheid ten aanzien van het 
wetenschappelijk onderzoek kan het proces van kennisproductie 
ontoelaatbaar verstoren. Terughoudendheid is hier dus gewenst. 
Wetenschappelijk onderzoek voltrekt zich in een creatief proces dat 
niet gehinderd moet worden door het hanteren van criteria gericht op 
bet directe maatscbappelijk belang op korte termijn. 

21. Gaandeweg zijn er op de universiteiten steeds meer afstudeerrichtin
gen ontstaan die beter passen in bet HBO. In bet WO client het weer 
primair te gaan om analytisch denken, kennismaking met de resulta
ten van wetenschappelijk onderzoek en om het aanleren van vaardig
beden om zelfstandig onderzoek te doen. In bet HBO daarentegen 
moet de beroepsmatige inrichting worden versterkt. 

Studiefinanciering 

Andere onderwijsvormen, differentiatie, internationalisering en combinaties 
van studeren en werken leiden tot nieuwe ontwikkelingen in het hager onder
wijs. De vele herzieningen die hebben geresulteerd in bet buidige stelsel van 
studiefinanciering vormen een belemmering voor de flexibiliteit en vernieu
wingen binnen dat hoger onderwijs. Zij komen niet tegemoet aan de grote 
verschillen tussen studenten en de uiteenlopende wensen van de arbeidsmarkt. 
In de komende kabinetsperiode moet her stelsel zodanig worden aangepast 
dat er sprake zal zijn van een stabiel systeem dat instellingen en studenten 
niet in een allesbepalend keurslij£ dwingt. 

22. Het stelsel van studiefinanciering moet de ontwikkelingen in bet boger 
onderwijs niet afremmen maar faciliteren. Handhaving van het huidi
ge leenstelsel in verband met ouderonafhankelijkbeid en toegankelijk
heid voor een ieder die daartoe de capaciteiten heeft, zijn daarbij uit
gangspunten. 
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Het stelsel van studiefinanciering zal ten minste aan de volgende crite
ria moeten voldoen: 

handhaving van de basisbeurs; 
afschaffing van de OV-jaarkaart en toevoeging van het vrijkomende 
bedrag aan de basisbeurs; 
opleidingsspecifieke studiefinanciering waarbij het leeftijdscriterium 
vervalt; 
verschuiving van de maximale leeftijdsgrens naar het begin van de 
stu die; 
geen verhoging van de prestatienorm voor de propedeuse; 
handhaving van het ouderonafhankelijke huidige leenstelsel; 
meer mogelijkheden tot afspraken tussen student en instelling over 
de inrichting en duur van de studie; 
cohortsgewijze invoering van nieuwe maatregelen. 

1440 Loting 
1441 
1442 Het huidige systeem van gewogen loting voldoet niet. Het houdt in onvol-
1443 doende mate rekening met de persoonlijke inzet van de student. Toekomstige 
1444 studenten moeten de mogelijkheid krijgen het lot meer in eigen hand te 
1445 nemen. Daarom moeten de relevante eindexamencijfers bij de toewijzing, in 
1446 geval van een beperkt aantal studieplaatsen, een belangrijke rol spelen. Het 
144 7 gemiddelde eindexamencijfer dat directe toegang tot de stu die garandeert 
1448 moet daarbij op een bereikbare hoogte gesteld worden. Goede cijfers moeten 
1449 worden gestimuleerd en beloond. 
1450 
14 51 Cultuur 
1452 
1453 24. 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 25. 
1464 
1465 

Het ontwikkelen van cultuurbesef en het bevorderen van actieve en 
passieve deelname aan cultuur in haar vele uitingsvormen is van het 
grootste belang voor de ontplooiing van het individu en voor de 
samenleving als geheel. Kennisnemen van ons cultureel erfgoed ver
sterkt de sociale cohesie. De geschiedenis van Nederland is zichtbaar 
in gebouwen, geschriften en afbeeldingen. Deze culturele erfenis, die 
deel uitmaakt van onze nationale identiteit, moet worden overgedra
gen van generatie op generatie. Hier ligt een duidelijke taak met name 
voor het onderwijs. 

Ons cultureel erfgoed en de verdere ontwikkeling van onze cultuur 
geven Nederland een eigen gezicht in Europa en de rest van de wereld. 
De overheid moet de voorwaarden scheppen voor behoud van het 
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erfgoed en moet nieuwe kwalitatief hoogstaande cultuuruitingen sti
muleren. Hiervoor is een verhoging van het cultuurbudget nodig. 
Voor monumenten is een financiele impuls nodig, die vanwege het 
bredere dan aileen culturele belang buiten het cultuurbudget moet 
worden gehouden. 

Kwaliteit is een belangrijk criterium in het kunstbeleid. Een toetsing 
van kunst aan dit criterium vindt plaats door externe deskundigen en 
niet door de overheid. Inhoudelijke keuzes moeten worden gemaakt 
teneinde versnippering te voorkomen. 

1477 27. Cultuuraspecten verdienen een grotere aandacht van de verschillende 
14 78 ministeries. 
1479 
1480 28. Meer aandacht voor de ontwikkeling en het gebruik van de Neder-
1481 landse taal, cultuurdrager bij uitstek, is gewenst. De samenwerking 
1482 tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van taal en cultuur 
1483 moet worden bevorderd. 
1484 
1485 Sport 
1486 
1487 Ruim 4,5 miljoen Nederlanders sporten in georganiseerd verband via 30.000 
1488 sportverenigingen. In de sportwereld zijn vele honderdduizenden mensen 
1489 actief als vrijwilliger. Sportbeoefening is daarmee niet aileen in sportief 
1490 opzicht belangrijk. Deze getallen geven aan dat sport een belangrijk dee! is 
1491 van het maatschappelijk Ieven. 
1492 Grote waarde heeft de sport als samenbindende factor in de maatschappij. 
1493 Sportbeoefening heeft verder een positieve invloed op de gezondheid. Om de 
1494 sportbeoefening verder te bevorderen wordt het volgende bepleit. 
1495 
1496 29 . 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 

In navolging van de instelling van het fonds voor de Topsport (40 mil
joen gulden) client er een fonds voor de breedtesport te worden opge
richt. Dit fonds client een belangrijke bijdrage te leveren aan de verde
re professionalisering van de georganiseerde breedtesport. Dit gebeurt 
door het financieren van opleidingen, van werkervaringsplaatsen en 
door de versterking van het algemene en sportieve kader, etcetera. Uit
gangspunt hierbij is, dat een kwalitatief sterk georganiseerde sport
wereld een hogere bijdrage Ievert aan de maatschappelijk nuttige 
effecten van de sport. 

1506 30. Zowel de centrale overheid als de overige overheden dienen- vanuit 
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1508 
1509 
1510 
1511 
1512 31. 
1513 
1514 
1515 
1516 32. 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 Media 
1522 
1523 33. 
1524 
1525 
1526 34. 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 35. 
1533 
1534 
1535 
1536 36. 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 37. 
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1547 
1548 
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dezelfde maatschappelijke overwegingen, ieder op het eigen niveau
een aanzienlijk grotere samenhang te brengen tussen hun sportbeleid 
en het beleid op overige terreinen. Ook verticaal dient het beleid beter 
te worden afgestemd. 

Sport client in het voortgezet en hager onderwijs opgewaardeerd te 
worden. In het lager onderwijs moeten er weer leerkrachten voor 
licbamelijk onderwijs worden aangesteld. 

De overbeid dient meer aandacht te hebben voor landelijke maatrege
len die de sport op lokaal niveau benadelen. Zo moet er een landelijke 
OZB-vrijstelling komen voor buitensportaccomodaties van verenigin
gen. 

De overheid heeft een taak als het gaat om bet garanderen van een 
pluriform informatie-aanbod. 

Vergaande en grensoverschrijdende concentraties in de mediawereld 
bedreigen de pluriformiteit van bet aanbod. Een actief mededingings
beleid is daarom nodig. Voorkomen moet worden dat bet informatie
aanbod op termijn wordt gedomineerd door een gering aantal media
concerns. Europese regelgeving is hier nodig. 

Naast de commercieel geexploiteerde netten moet er een publieke 
omroep zijn. De publieke omroep client zorg te dragen voor een pluri
form aanbod van programma's van voldoende kwaliteit. 

Liberalen zijn voorstander van een open, centraal bestuurd, publiek 
bestel. Het bestaansrecht van de publieke omroep in verenigingsvorm 
in dit bestel wordt bepaald door bet maatscbappelijk draagvlak (aan
tal betalende leden). Bestaande omroepen kunnen verdwijnen, nieuwe 
omroepen kunnen toetreden. Mocht het draagvlak van de verenigings
omroepen in de toekomst verdwijnen dan is het voortbestaan van de 
publieke omroep gegarandeerd door de niet-leden gebonden omroe
pen (NOS, NPS, etcetera.). 

Een beperking van bet aantal publieke ornroepzenders is mogelijk en 
gewenst. De beperking is verantwoord omdat het aantal regionale 
zenders sterk wordt uitgebreid. 

49 



, I 

' 1

,, 

,, 

I I , 

50 



INVESTEREN IN DE TOEKOMST 

IX. ONZE WERELD 1550 
1551 
1552 1. 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 2. 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 3. 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 4. 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 5. 
1578 
1579 
1580 

In het buitenlands beleid moet de overheid niet aileen opkomen voor 
het nationaal belang en de versterking van de internationale rechts
orde, maar ook een actieve mensenrechtenpolitiek en een effectief 
beleid voor ontwikkelingssamenwerking voeren. 

Ons nationale belang bestaat in het verschaffen van veiligheid aan de 
burgers en verdediging van ons grondgebied, de bescherming van de 
fundamentele waarden van de samenleving en het bevorderen van de 
economische belangen van het land. 

Bij het veiligheidsbeleid blijft de NAVO de hoeksteen van de buiten
landse politiek. In dit beleid client de band met de Verenigde Staten 
stevig verankerd te blijven. Ook organisaties als de VN, de WEU en 
de OVSE leveren een bijdrage aan het realiseren van de doeleinden 
van het veiligheidsbeleid. 

Naast de bescherming van het gebied van het Koninkrijk en van dat 
van onze NAVO- bondgenoten heeft de krijgsmacht een taak bij de 
uitvoering van crisisbeheersingsoperaties (vredebewarende en vrede
afdwingende activiteiten) in internationaal samenwerkingsverband. 
Deelname aan acties van internationale organisaties moet aileen 
plaatsvinden bij voldoende duidelijkheid over de doelstellingen, de 
verantwoordelijkheden en over de toereikendheid van het verstrekte 
mandaat. 

Toetreding van nieuwe Ianden tot de NAVO is aileen mogelijk indien 
de stabiliteit van het bondgenootschap en die in Midden-en Oost
Europa hierdoor niet wordt aangetast. 

1581 Europese Integratie 
1582 
1583 6. 
1584 
1585 
1586 
1587 7. 
1588 
1589 
1590 

Nederland profiteert van bet binnen het kader van de EU afbreken 
van handelsbelemmeringen en van de gezamenlijke Europese aanpak 
van grensoverschrijdende problemen. 

Een verdere voltooiing van de interne markt is van vitaal belang voor 
werkgelegenheid en welvaart. Met het oog hierop is een goede start 
van de EMU gewenst. Dit betekent dat slechts die Ianden mogen deel
nemen aan de monetaire unie die voldoen aan de duurzame 
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1591 convergentiecriteria zoals geformuleerd in het verdrag van Maastricht. 
1592 Voorts moet na de start van de EMU strikt worden vastgehouden aan 
1593 het overeengekomen stabiliteitspact. 
1594 
1595 8. 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 9. 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 

In de opvatting van de VVD client werkgelegenheidsbeleid, anders dan 
het beleid gericht op de voltooiing van de interne markt, en het sociaal 
beleid overwegend nationaal beleid te blijven. In het algemeen blijven 
overheidstaken onderdeel van nationaal beleid indien er geen nood
zaak bestaat de taken over te hevelen naar het Europees niveau. 

Op een aantal terreinen is het gewenst om in de EU over te gaan tot 
meerderheidsbesluitvorming onder de conditie van een vergroting van 
de zeggingsmacht van het Europees Parlernent. Het gaat daarbij met 
name om de besluitvorming op het terrein van Binnenlandse Zaken en 
Justitie. Bedoeld wordt asielbeleid, imrnigratiebeleid en controle aan 
de buitengrenzen van de EU. De samenwerking binnen de EU ter 
bestrijding van internationale criminaliteit moet worden versterkt. 

1609 10. Slechts Ianden met een stabiele dernocratie kunnen toetreden tot de 
1610 EU. Voorts moeten zij de verplichtingen van het lidmaatschap kunnen 
1611 aanvaarden. Uitbreiding van de EU vergt nog de nodige institutionele 
1612 hervormingen. 
1613 
1614 11. 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 12. 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 

De VVD is voorstander van de invoering van een algemene netto
begrenzer. Hiermee wordt bedoeld een systeem om het verschil tussen 
de afdrachten van een lidstaat aan de EU-begroting en de EU-uitgaven 
die direct aan die lidstaat toegerekend kunnen worden, te begrenzen. 
Deze begrenzer client gerelateerd te zijn aan het inkornen per hoofd 
van de bevolking. Bij overschrijding van de grens in een bepaald jaar 
worden in het volgend jaar de afdrachten verminderd. 

Bij het verdere verloop van de Europese integratie moet rekening wor
den gehouden met nationale gevoelens en belangen. Veronachtzaming 
hiervan door daar te europeaniseren waar de burgers dit niet wensen 
of waar dat niet noodzakelijk is, kan een afkeer van het integratie
proces opwekken. 

1628 Ontwikkelingssamenwerking 
1629 
1630 13. Ontwikkelingslanden zijn gebaat bij een overbeidsbeleid dat zicb ken-
1631 merkt door een marktgerichte benadering. 
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1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
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1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
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1647 
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1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
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1667 
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1669 
1670 
1671 
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Ontwikkelingssamenwerking moet dan ook de orientatie op de rnarkt 
stimuleren (vrije prijsvorming, particulier initiatief, doorbreking van 
overheidsmonopolies, etcetera). 

14. Ontwikkelingssamenwerking moet gericht zijn op het scheppen van 
gunstige voorwaarden voor ontwikkeling. Dit zijn: een democratische 
rechtsorde, goede infrastructuur, stabiele monetaire verhoudingen, 
bestrijding van corruptie en bureaucratisering. 

15. De VVD wenst een uitgavenniveau voor internationale sarnenwerking 
conform de internationale norm hiervoor (0,7 o/o van het bruto bin
nenlands product) te realiseren. Die norm client zuiver gehouden te 
worden en niet- zoals in het verleden wei gebeurde- vervuild te wor
den door allerlei uitgaven aan Ontwikkelingssamenwerking toe te 
delen die daar volgens internationale maatstaven niet toe behoren. 

16. Ontwikkelingssamenwerking moet niet plaats vinden met regeringen 
van landen waarin sprake is van een voortdurende en/of flagrante 
schending van de mensenrechten of die een aperte agressie tentoon
spreiden. 

17. De democratische controle en de effectiviteit van het beleid wordt 
naar de opvatting van de VVD aangetast als publieke middelen ten 
behoeve van ontwikkelingshulp worden versnipperd over verzuilde 
organisaties in ons land. 

Antillen en Aruba 

18. De financiele relatie van Nederland met de Nederlandse Antillen en 
Aruba client ter verzelfstandiging van de economie onder de voorwaar
de van een goede financiele huishouding van de Antillen en Aruba. 

Mensenrechten 

19. Bemoeienissen met de interne politiek van andere Ianden kunnen hun 
oorzaak vinden in de ernstige en voortdurende schending van mensen
rechten. Met het oog op een positief effect van de inmenging is voor
zichtigheid geboden. Inmenging door een groep van staten verdient de 
voorkeur. 
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1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 

&lobale cijferopstelling bij het ontwerp 
verkiezingsprogramma 

RUIMTE 

1679 Ombuigingen in de collectieve sector: miljard 
1680 
1681 Internationale uitgaven 3,05 
1682 (Internationale samenwerking, begrenzing EU-afdrachten) 
1683 
1684 Efficiency/ financiele vernieuwing 3,10 
1685 (doelmatigheid SWI, nieuw verdeelmodel ABW, beper-
1686 king receptregelvergoeding apotbekers, beperking publie-
1687 ke omroepzenders, versobering regime gevangenissen, 
1688 verkoop domeinen, vermindering subsidies, doelmatig-
1689 heid openbaar vervoer). 
1690 
1691 Beperking aanspraak op collectieve voorzieningen 2,50 
1692 (kwaliteitskorting lliS, uitdunnen geneesmiddelpakket, 
1693 verhaalsrecht AWBZ, beperking uitkeringsduur WW, 
1694 verrekening uitkering werkgever met WW-uitkering, 
1695 opheffing 57,5-regime nieuwe gevallen, objectivering 
1696 keuring WAO, bestrijding misbruik WW door werkge-
1697 vers, woonlandbeginsel AKW, versnelling asielprocedure, 
1698 vervanging fictief arbeidsverleden door feitelijk). 
1699 
1700 Marktconformiteit arbeidsvoorwaarden 2,40 
1701 (bugettering incidenteel, efficiency rijksoverheid en 
1702 zorgsector). 
1703 
1704 Overige 1,60 
1705 
1706 Totaal aan ombuigingen 
1707 

12,65 -+ 12,65 

1708 Additionele ruimte door economische groei 
1709 (bij een economische groei van 2%) 
1710 
1711 
1712 Totale ruimte 
1713 

6,75 

19,40 
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AANWENDING RUIMTE 1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 

Tekortreductie (naar 1% BBP) 

1721 

spaarfonds AOW 2, 7 5 miljard 
rijksbegrotingstekort 2,75 rniljard 

1722 Lastenverlichting 
1723 
1724 
1725 Intensiveringen 
1726 
1727 Onderwijs en wetenschappen 
1728 Volksgezondheid 
1729 Banen voor laaggeschoolden 
1730 Politie en Justitie 
1731 Infrastructuur en natuur 
1732 Diversen 
1733 
1734 
1735 
1736 Totaal 
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1,25 
2,00 
0,40 
0,90 
1,00 
0,85 

miljard 

5,50 

7,50 

6,40.... 6,40 

19,40 
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