GEMEENTEPOLITIE

sittard

INLICHTINGENDIENST

860121 018

nummer:

2/86

datum :

1D-1-19B6

2 3 JAN. 1986

A. Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Datum bericht:

Evaluatie :

10-1-1 986

Bijlage(n) :5.

Betreft: Qndarzoak aktiviteitan Centrum Partij in Zuid-limburg.

Da resultaten van hat onderzoek zijn in de afgalopan parloda
gepublieaard In hat Limburgs Dagblad* Gablakan ia, dat da contacten binnen
da Partij vrij Moeilijk ta leggen zijn. nat neme da provinciale lijattrekker Harria van dar Heijden bleek weinig animo te tonen om uitvoerige gesprakken mat de pers te voeren.
Tevena ia gebleken, dat de in de gemeente Sittard geen eigen
afdeling is opgericht en dat da Partij aan de gemeenteraadsverkiezingen
alhier niet meedoet.
Omtrent de gehouden bijeenkomst d.d. 3-1-19B6 in valkenburg
heeft men zeer geheimzinnig gedaan en is het niet gelukt om de lokaliteit,
alwaar deze bijeenkomst zou worden gehouden, op te sporen. Het vermoeden
bestaat, dat men niet in Valkenburg doch in een lokatie in de omgeving van
Valkenburg haaCt vergaderd.

I.D. Sittard.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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!:. ifjü?-.-Van'onze verslaggever^''.
•, GELEEN 4 Vier Limburgse afdei gingen van de Centrumpartij ver' gadërën vanavond op een nog onbekend adres in Valkenburg om de
kandidatenlijsten voor de komende v -'•'~ gemeenteraadsverkiezingen
.vast te stellen. Voorzitter H. van
der Heijden van het provinciaal
CP-bestnur kon en wilde gisteren
nog niet. zeggen op wetk adres dat
zal gebeuren.
.. , :
'•i-V f . '-V '
• :
•'• • •
^W|j kiezen pas vandaag definitief
.voor een van de vier horeca-exploitanten bij wie we in principe welkom zijn. Bovendien hebben we de
pers niet uitgenodigc^hWat we ons
één congres van de-J2^(itrumparty
In 1983 in Boekei nög^foed herinneren. : Die bijeenkopidt werd toen
door tegenstanders-hardhandig verstoord", aldus V^g/der Heiden gis-

.
^'^^^

'

De leden^v^gte CP-afdeltngen Geleen, KerkraHBs, Heerlen en Roer.mond zullen vandaag in Valkenburg hun stem uitbrengen op een
van de door het provinciaal bestuur
voorgedragen kandidaten. Volgens
l .Van der Heijden zou.de CP 19 maart
in* tal van andere Limburgse ge, meenten jrpldoend.e stemmen hebI ben kunnen halen., jpnaar heeft de
rpartyjzich'daar Kiet laten registre1 ren omdat' er' geen betrouwbare
kandidaten voorhanden zijn.
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van onze verslaggever '
grieft de PvdA vooral
GELEEN - „De deelname van de juist die gemeente in de Westelijk J
Centrumpartij aan de raadsver- ke Mijnstreek de afgelopen 641 ,
kiezingen in Geleen is een provo- jaar groot is gemaakt door menj ^~
catie en een regelrechte beledi- sen die werkelijk uit heel Nederf £*• l
ging aan het adres van de bur- land en vele andere landen naaf."'.N'
gers van Geleen". Dat zegt voor- Limburg kwamen om er te wer"
Dpf^e Staatsmijn Mauri
zitter Henk de Jong van de Partij
(feilde chemische bedrijven??;;
van de Arbeid in Geleen in een
brief aan het gemeentebestuur
.
-r
van Geleen. Daarin verzoe^knïL) lgens de PvdA past de
tevens de Geleense beyojkmjr,pir trumparty niet m de Geleense tra]t ?$.*',
geen enkele wijze mee ttów«rken ditie van verdraagzaamheid. „Gej'
leen is altijd een schoolvoorbeeld. *%•'.
aan de deelname van de CP.
• i1 • '
. . • • • • geweest van het uitstekend mèf g-*Boyendien vraagt De Jong het ge- elkaar omgaan van mensen^vanj,' -v.
meentebestuur nauwlettend toe allerlei komaf. Echte en duidelfö v.,
te zien op eventueel rascistisch of ke rascistische opvattingen
provocerend optreden van de CP, • men in Geleen niet voor. lede
in woord en geschrift Daartegen hier is er aan gewend met mensen^
moet volgens hem zonder aarze- van een andere afkomst goed_sag»j.
ling tegen worden opgetreden. >•' • men te leven", aldus de Jongi „
Geleen zal voortgaan op die
Juist hier in Geleen is-voor
Centrumpartij absoluut
De deelname van de CP in Geleen plaats". , ' " •

Maurits
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Lijsttrekker Centrumpartij
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„Ik heb zelf een Trofee
burgs Dagblad afgelopen zaterdag zijn Hanssen in het verkeer*
GELEEN - „PvdA-raadslid de keelgat geschoten. Mooijman
Hans Mooijman heeft de Ge- zei daar toen: „Je moet wel hardleense kiezers beledigd door ze stikke gek en idioot zijn om op
voor gek en idioot uit te ma-j de Ujst van de CP in Geleen te
ken". Dat schrijft Jan Hanssenf gaan staan, en ook nog zo stom
lijsttrekker van de Geleense om erop te gaan stemmen".
Centrumpartij, in een brief aan Hanssen vindt dat dergelijke uitburgemeester Lurvink. Die ont- latingen niet door de beugel kunving verleden week ook een nen. „In Geleen moet de kiezer
schrijven van de Geleense democratisch en zonder intimi-,
PvdA-voorrittcr Henk de Jong, datie van anderen zijn stem kundie er bij het college op aan- nen uitbrengen op welke partij
drong meteen op te -treden in- dan ook. Die moeten elkaar niet
dien de Centrumpartij zich in op deze manier bestrijden. Het
woord of geschrift racistisch of gaat tussen de partijen tenslotte
provocerend zou uitlaten. Ver» meestal niet om fundamentele-,
der riep De Jong alle Geleende- maar om meningsverschillen.
naren op de CP-ltjst tijdens de Juist wat Mooijman heeft gedaan,
verkiezingen te negeren.
noem ik provoceren".
**
v'
Jan Hanssen werd afgelopen
vrijdag in Valkenburg gekozen
tot CP-lijsttrekker in Geleen.
Hoewel het programma van de
CP. nog niet bekend is, wil hij
Hanssen vindt dat niet de juiste
manier om de verkiezingen tegemoet te gaan. Vooral de uitlatingen van Hans Mooijman in de rubriek 'politiek café' van het Lim-

mand van wedde «tont) hot Ganse raadslid Hans. Mooijman
•.leien aan de tapkast van ons po-

best kwijt welke zaken hem ih
Geleen bezighouden.
;
Het project Gl&nerbrook wijst hij • Uit het LD van zaterdag 4\i jl. j
af omdat dat niet in de eerste
plaats is gericht op de Geleende'
• -zföt .''-!""$•.•+
naren, maar op bezoekers vanuit :'? ••','£
andere gemeenten in de regio hand zal toesteken' als te hem'.,
„Die moeten dan ook maar een daarom vragen. „Waarom niet. ,
steen bijdragen", vindt hij. Verder vreest hij dat de entreeprij- Ik heb' niets tegen buitenlanzen straks veel hoge^tSÜen uit- ders. Integendeel, ik heb zelf
vallen.
een Turkse zwager en ook in
\n detfkt^tiCaat typische mijn omgeving heb ik regelmatig contact met niet-Nederlanders. Ze komen nu ook veel bij
me informeren naar wat ik in de,
raad wil gaan doen",
kenmerkïfn^yjtö het landelijk
CP-beleldpèeh stempel op zijn
raadswerk zullen drukken. Wat
in steden als Amsterdam of Rotterdam speelt kom je volgens
hem in Geleen nauwelijks tegen. Wat hij daarmee precies bedoelt maakt hij niet met zoveel
woorden duidelijk, maar wel
verzekert Hanssen uit eigen beweging dat hij de buitenlanders
In Geleen enkel de helpende

Hanssen' Is overigens wel tegenstander van het kiesrecht voor
buitenlanders. Hij vindt dat
zoiets, alleen in groter, liefst
Europees verband kan. De reden: „als een Nederlander in het
buitenland vertoeft heeft hij politiek ook niets te vertellen".
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„-geven na controle en door
plaatsen zeker de gémeei
Jel van de methode om de inraad', zei gisteren PR-n
rSITTARD - De Centrumpar. Zeegers van de Centrumpar- formatiezoeker terug .te bellen.
; tij bereidt zich voor op een tij in Zuid-Nederland.
'Wij kannen niet voorzichtig ge-1
'massale intocht in Limburg.
noeg zijn', deelt Zeegers mee, die
\n Heerlen, Kerkrade, Sit- Geruchten : >> -^vg^ voorlopig geen adressen van plaatftard, Geleen, Roermond,
selijke vertegenwoordigers in J
j Maastricht en Weert staan Geruchten over een gerichte cam- Limburg wil prijsgeven.
! plaatselijke afdelingen klaar pagne van de Centrumpartij op wat;
i om de verkiezingscampagnes intern 'wingewest Limburg' wordt
gingen al geruime tijd, Resultaten ^
t te starten in een poging genoemd
bevestiging daarvan was
(straks op 19 maart een raads- maar
moeilijk te krijgen. Volgens Zeegers
Centrumpartij-afdelingen zullen
.'zetel te veroveren. 'Wij zijn zijn er in alle grote Limburgse plaat*. De
nog vóór Kerstmis in de openbaarl er van overtuigd dat wij In sen eigen afdelingen, die uit veilig- heid komen met plaatselijke kies'Limburg goed gaan scoren. heidsoverwegingen voorlopig in het lys ten. 'Wy. wachten voorlopig-de
, .,-....
resultaten van tussentijdse verkieDat wijzen alle verkiezings- geheim opereren..
in. Leerdam af. Dan is een
prognoses uit. Ook plaatselij- Pogingen'om binnen te dringen In zingen
mooi
beeld
van de moke afdelingen . zijn optimis- die afdelingen worden resoluut af- gelijkheden tein schetsen
gelijksoortige plaattisch. Wij halen op enkele geschermd. Informatie wordt al- sen in Limburg', meent de Cen-

*.

trumpartij PR-ctief. •.

Jij gemeentelijke instanties'bleek
|men gisteren nog onkundig van de
<omst van de Centrumpartij voor
je komende verkiezingen.
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,, /insinuaties voorzitter PvdA "

Lic! Centr
zorgen
van onze verslaggever
GELEEN - Geleendenaar Jan
Hanssen, onlangs in Valkenburg
gekozen tot lijsttrekker van de
Centrumpartij in zijn woonplaats,
zegt zich in een brief aan burgemeester en wethouder van Geleen
bezorgd te maken'. Zijn zorg geldt
de uitlatingen van raadslid Hans
Mooijman (PvdA) en de brief die
PvdA-voorzitter Henk de Jong
naar het gemeentebestuur heeft geschreven inzake de deelname van
de CP aan de komende raadsverkiezingen. Mooijman kwalificeerde in het Limburgs Dablad CP-kandidaten als „hartstikke gek en
idioot".
De Jong heeft bü B en W geadviseerd nauwlettend toe te zien op
mogelijk racistisch of provocerend
optreden van CP-zijde. Indien .dit
gebeurt dan moet daar, aldus De
Jong, zonder aarzeling tegen worden opgetreden.
Hanssen noemt de brief van De
Jong 'insinuerend'. Het CP-lid:
„Hier kan het groot gevaar ontstaan dat bepaalde personen menen het recht te hebben om door intimidatie of zelfs geweld kiezers
onder druk te zetten, waardoor
deze kiezers niet op democratische
wijze hun stem kunnen uitbrengen. Dit is in strijd met de grondwet en ik adviseer dan ook elke
kiezer die met intimidatie of geweld geconfronteerd wordt direct
hierover een klacht neer té leggen
bij de politie".
Ook burgemeester Lurvink, wordt
door Hanssen geadviseerd ervoor te
waken dat de kiezer op een democratische wijze zjjn stem kan uitbrengen zonder dat er, aldus de
Centrumpartij, „intimidatie" aan
vooraf gaat. Ten slotte wordt Hans
Mooijman aangeraden zich zowel
schriftelijk als mondeling bij de kiezer te verontschuldigen voor zijn
uitlatingen in het Limburgs Dagblad.
Mooijman denkt daar desgevraagd
niet aan. Hij houdt zijn woorden
aan het adres van de Centrumpartij staande. „Het doet me verder
een groot genoegen dat de leden, vergadering van de Partij van de
Arbeid de in Tunesië geboren
Aicha Brini twee plaatsen hoger
heeft gezet op de detlnltieve kandidatenlijst voor de PvdA", meldt
een tevreden Mooijman. Brini

stond eerst op de tiende plaats, nu
prijkt zij op de achtste. De Centrumpartij viel na een interview
met Brini in deze krant ful naar
haar uit. Overigens staat Hanssens
brief vanmiddag op de agenda van j
de collegevergadering in Geleen. B l
en W xvillen hem „voor kcnnisge-l
ving aannemen":
|

ld
4

l

'B!dz>^£." 'Het-'Dagê'lfjRs Bestuur

,Bt dz: 'C

De TV-tfi tzfertdln^en

,-813z. - 4. Het - CéhÉriOmn f euws.
: 4. De'Middenweg
,'^ 'De Jonge Geus.

-1Inleiding:
Het jaar 1984; werd gekeftmgfkt als eiën -stormachtig jaar voor de Centrumpartij. Het-was' het jaar 'van fret eerste'grote congres te BöékeV,het was
ook het jaar van"een-nièaw, Dagelijks Bestuur-, maar'het was ook hét jaar
van onrust, twist-en sptijjting,
De Centrumpartij Jing-diobr^een diep 'dal, maar wist alle -problemen'die-hét
voortbestaan bedreigden "h'a'ndlg te omzei'len, en "<jing zich voorbereiden op
de dingen die'komen gingen s
Het 'nieuwbakken Dagelijks' B££tuur besloot tot een permanente kperswijziging, die het'negatieve' .inföge van de partij om moest'buigen,-Er kwam
een uitgebreider partijprogram* bestaande uit yoprlopig een groot aantal
speerpunten, waarop.de.tènfrrtim'p.artïj fi?far activiteiten ging richten.
De verwoording van-het partijprogram'en de speerpunten werd,ook- onder de
loep genomen, ert .zo kwam er een genuanceerdere uitleg, dan-voorheen het
gevat was..
Evenals het jffa> 1983-was'opk de grc^ in Tetierf duidelijk aanwezig. Er
was een moment van-stil s tand, dit'-mras- toen, er "grote, on-enigheid ontstond
en de 'adspirant-leden'-een- afwachtende houding aannamen-, doch na enige
tijd, begon de ledenstroom* weer toe të'ïjemen.
Het was geen gemakkelijk.jaar, er moeèten indringende besVissingèn wór den genomen. Het nieuw verkozen Dagéli jks Bestuur kreeg niets-voor; niets
en op alle mogelijke manieren,werd er druk uitgeoefend,.maar het Dagelijks
bestuur wist van geervwijken ért ging door. Oe uiteindelijke successen kunnen dan ook niet uitblijven.
In 1984 nam de-Centrumpartij ook dèei ^aa:n"dp ''Europese Verkiezingen 1 -en
scoorde net niet. Oe les dié hieruit ^1% geleerd is duidelijk. Wat in de
steden aanslaat, slaat niet altijd in- 'den lande' aan. Een aantal -pro vincies, vóoVal de Noord-Opstëtijke'proyih>ies-bleven duidelijk-achter
en waren mede bepalend--voor de te lage store van de Centrumpartij.
Uit de signalen, komende ui.t de samen1,fevt«gL is'4üidé1-,ijk te vernemen, dat
de Centrumpartij een* h'podz/alc is geworde'n voor gefieé! Nede'rland-, en dat
Neder! and deze 'Centrumpartij al s''politieke kata'Visatbr' dringend nodig
heeft.
Ook de pers ging een andere houding,aannemen.en-'hefeft begrepe'n, dat hoe
men ook over' de Centrumpartij .schrijft'; dit oe Centrumpartij steeds ten
góéde komt. Men bedacht,een nieuwe .taktiék n!, die van doodzwijgen. Steeds
wanneer men 'negatief' kon/berichten,over de"Centrumpartij was de media
er als de KippenJnJ» maar de,positieve"zaken'werden zóveel moge!ijk "uit
de pers gehouden.
:

Ondanks de tegenwerking wan'Velfe-kairiten^ heeJft,het, Dagelijks'Be,stuür een
behoorlijk beleid op korte-.zowel ,op".fangere tepoijn-weten uit te stip pelerr, waarvan de resuftafew z'ich weldra zullen aankondigen.
In eendracht en samenwerking naaR één "VEILIG EN LEEFBAAR NEDERCAND".
maart; 1985.

'f, .-55

HET DAGELIJXS'BESTUUR.

Het Dagel i j ks'Bestuur ^van de Centrumpartij bestond per l jartuarï 1984
uit de volgende-personen:
*

'

J

,

. /Janmaat,- , -bVs; Vil
.--EVv. Buurén,'
'-•
Drs'. N.'Ronst

'voorzitter , •
sèpfftarfs
penningmeester/
-vice-voorzitter

- L Bestuurslid -

H;- dé Wijer
• Drs/A jVier!i i
D„-5e,gers
'Bi.RÏtn'a
C. Zwalve -

- Bestuurslid- ' bestuurslid'
- bestuurslid
- •bes'tUutïs-Tid

Onder dit ijestuur-iferd'er 8'iriaaVreeW Dfr-vergadering bel'egd-en wel:

,
24;Ó1.1984
Ö9;£2.-I98416.'Ö2.19'8'4,
06.04.1904'
30.041,1984

-

- 'Öën Haag
\ Oen Haag
- Oen Haag
- ;'Den Haag,
-• Den Haag
- Oen Haag
-.-Den--Haag
' -' flen"Haag

Op 27„01.19^4'wegereen Weuwjaèrsjreceptië gehouden te "fimstèrdam.
i f

v

He;t congres werd gehouden ^öp "12,-05;fI9"64 te-Boekcl, Op' dit congres werd
een hieuw" OagéT-ij'kïT'Bestuur geko.zeri"bestaande-uit:
., -Drs, 'N. .Koost
.'£.'H.~*Jk Seg'ej"-s

--'voorzitter
-. secretaris

Dez'e twee'.jj'ersonen warden in'functie g'ekozea. Als vertere rieden van
net DB wefden ige'k'ozen:
"Mr. jA.Jrf, .Lle**
-- bestuurslid
'H.è.Ai-Vvd^efjden "bestuurslid
prs,/M.-&ieserr- - -bestuurslid
'„' H;-ife"HiJér'
- 'bestuurslid
•th.'P.'Teffltljn
- bestuurslid
verdeeld *.

De vertiere.,.fuijctiè,^weT>d€ni-aïs

' Mr> /ViWii /UeV
-H".'H^'.v'.d.:Héi»i;3den
D'fs^M;. Gidsen, H. de'*(tjeV
•Th;: P".' 'tëtinian: , -,

'penningmeester:
tweede penningmeester
ïbestuurslid
.vtce-vooriitter.
bestu urs-lid.

Het nieüwétiB vergadër,dé' -17 kjeér'gkrekèhd, vanaf het congrés'tè Boedel

en wél L
,

'

".

,

ïl%.05,1984 '~ •
- 17|,06V1984

. ,-'

- .Oen'Jiaaj
--,Den.Haa^

" (M&.1984

.

- Oen Haag

' '-06^.8;
^J08.
' '-15J98-J984/

Haamstede
-' Rpe.rmbnd
- Rotterdam.

r*-w
.*«•>'. A

ÜÜÉMi

t

^^•

i^ia£l!iillk^a^^^
-3-

28.08.1984
05.09.1984
17.09.1984
25.09.1984
15.10.1984
06.11.1984
06.12.1984
18.12.1984

-

Kranenburg
Boekei
Utrecht
Linden
Roermond
Kranenburg
Boekei
Linden.

Het DB hield voorts op 22.06.1984 een studieweek-end te Mook en op
24.11.1984-een studiedag te Den Haag.
Op 27.08.1984 ging een delegatie naar de Regeringscommissaris en op
30.11.1984 werd er te Den Haag een sociale bijeenkomst belegd.
'HET HOOFDBESTUUR:
Het HB van de Centrumpartij bestond per l januari 1984 uit 50 personen. Op de HB vergadering van 26 oktober 1984 werd voorlopig tot
31 mei 1985 de 2 % regeling aangenomen, waardoor er een evenredige vertegenwoordiging zou ontstaan.
Het HB vergaderde 7 maal en wel:
10.02.1984
06.04.1984
04.05.1984
15.06.1984
31.08.1984
28.09.1984
26.10.1984

-

Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Utrecht.

Op 25.07.1984 werd er te Leiden een 'hearing' gehouden.
•RAP-MM1ITZEHDINGEN.:
De Centrumpartij verzorgde in 1984, 21 radio-uitzendingen.en wel op de
volgende data:
09.01.1984

-

23.01.1984

- • Janmaat/Yreeswijk/Dijkmans

Janmaat/Beertjes

06.02.1984
20.02.1984
05.03.1984
19.03.1984
02.04.1984
16.04.1984
30.04.1984
14.05.1984
05.06.1984
08.06.1984
25.06.1984
11.09.1984
25.09.1984
09.10.1984

-

Kost/v.Aken/Mevr.Hoogendorp
Janmaat/Duijvenbode/Dijkmans
Giesen/Dijkmans .
Janmaat/v.d.Heijden/Klessens
Janmaat/v.Es/José
Janmaat/Sparreboom/v.Es/Kopijn
Vreeswijk/Rinia/Dijkmans
Sparreboom/v.Es/Dijkmans
Vierling/Harms/Dijfcmans
Vierling/Dijkmans
Janmaat/Bartelsman/Lentz.
Janmaat/Lier
De Wijer/Sparreboom/ in 't Hout
Janmaat/Konst

« V*
i>'
N -

iSf-j/ue^-?^»
Jl£L»L
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23.10.1984
06.11.1984
20.11.1984
04.12.1984
18.12.1984

v.J. i ieijdcn/Segers/ML.Segers
De Wijer/Lier/Segers
De Wijer/Vrcesv/ijk/v.Es
v.d.Heijden/Scgers
De Wi jor/Termi jn/Schoenniakers.
T W '"
:,.*$ ï

TELEVISIE-UITZENDINGEN:

'l T*

De Centrumpartij verzorgüe in 1984, 6 TV-uitzendingen, en wel:
08.02.1934
25.04.1984
28.05.1984
04.06.1984
03.10.1984
19.12.1984

Janmaat/Bruijn/Vierling
Vi erli ng/Konst/v.Es/Mevr.Segers
Jannuat/Vierling/Mevr. Segers
Vierling/Segors/Kahya/Mevr. Segers
Janmaat/De VJijer
De Vlijer/v,d.Heijden.

Het Centrumnieuws werd in 1984, 5 maal uitgegeven. Dé redactie werd
gevormd door:
Drs. N. Konst - eindredacteur
Dan van Aken - redacteur

Danny Segers - redacteur
Drs.A.Vierling- redacteur
H. de Wijer - redacteur
Angel a Dijkmans- redactrice

De Middenweg verscheen 3 x en wel in de vorm van de nummers 1/2, 2/3
en 5/6. De redactie werd gevormd door:
Dr. H.J.Bruijn eindredacteur
Drs.A.Vierling medewerker
medewerker
Drs.N.Konst
medewerker
H. de Wijer
medewerker
Drs.J.Janmaat
Drs.M.Giesen
medewerker
medewerker
H.K.Kleijn

Oe Jonge Geus, het verenigingsblad voor de Jonge Geuzen verscheen
in 1984 , twee maal onder de nummers: 84/1 en 84/2. De redactie werd
Daan Anhuizer
Jeanine Kopij n
Hario Neef
Michiel Driedonks
Renata de Stremtnelaar.

\

Wordt CP geweerd
uit raadscommissies ?
(Van een onzer verslaggeefsters)
ROTTERDAM — Het startschot voor de onderhandelingen over de collegevorming in Rotterdam is vandaag door de Partij van de Arbeid gegeven. Lijsttrekker J. Henderson van de PvdA
hééft alle politieke partijen in de nieuwe gemeenteraad uitgenodigd voor een oriënterend gesprek
in het Rotterdamse stadhuis. Grote afwezige was
echter Th. Termijn van de Centrumpartij, die
geen uitnodiging heeft ontvangen voor het gesprek.
Het Initiatief voor de bijeenkomst aan het begin van de
middag volgde na een fractievergadering van de PvdA gisvanmorgenlover
i
r van

„Gelukkig heeft de CP zich
in de raadscommissie» zelf
buitenspel gent als gevolg van

politiek onbenul. Ik was en ben
nog steeds van mening dat deze partij niet in de commlMles
van de deelgemeente thuishoort Het is een toegelaten
partij, maar de houding van de
vertegenwoordigen duldt niet
op respect voor democratie. De
bewonersorganisaties hebben
ons destijds ook een schot voor.
de boeg gegeven en te kennen
gegeven niet met de CP om de
tafel te willen zitten. De communicatie met de bewoners
was voor ons een te groot goed
om in gevaar te brengen," vertelt Franken, die vla de voorzittershamer elke keer dat de
CP beledigende opmerkingen

maakt het racisme in de wijkpolitiek bulten de deur probeert te houden.
.Ook Johan Henderson heeft
er vertrouwen in dat burgemeester Peper de vertegenwoodiger van de CP In de nieuwe gemeenteraad In toom zal
weten te houden. „De afwezigheid in de raadscommissies,
het aflikken van opmerkingen
en het in de gaten houden van
spreektijd zijn de mogelijkheden om met de situatie te leven," aldus Henderson.
De behandeling van de CP is
ook onderwerp op de agenda
van het overleg tussen de partijen vanmiddag.
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Datum
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AAN-.: Alle,-leden,en syjnpathisanten-'van
de Centrumpartij»
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Beste Mensen

Op het kort ged:f:ng% amgéty&hi^n-A(o'cfc en£éT* ontzette, recalcftraTfte
partijleden, verrfarten wij' als.. ~dage']ljks- bestuur, tfai-e'en- groepslet
leden voornemens 23 jn, as. zater'dag 29 -maart 1986 een congres te organiseren.
Wij wilVen r .hferfrij alle leden-.van -de- Centrumpartij waarschuwen, dat dit
congres niet statutair en niet reglementair is. De bedoel f ng van dit
1 pseüdo-congres ' bèl-egd door *een aantal gefrustreerde opportunisten
heeft geen enkele rechtskracht, daar het ui et statutair 'is aangevraagd
en wordt georganiseerd door mensen* die geen lid z?ijn van de-Centrumpartij. Het doel van deze bijeenkomst i's, om de Centrumpartij' nog meer
te scheuren»

'**-.
•

*

Wij vragen 'dan ook aan. at l e góe'dfll 1 lende «ertn^ke 'en betrouwbare leden
geen medewefk'ing hieraan té 'verlenen -en dit congres niet. te willen bezoeken .
Dp 31 mei T986 wordt door :dê Centpumpain?i3 Jiaar a'lgemene ledenvergadering gehouden- (lees congres). De benodigde gegevens hierover ontvangt
*j tijdig.
Wij, de. Centrumpartij rekeiien;op. uw 'loyaliteit en\n vertrouWen
er op, dat u opstandige elementen'^ welfce de Centrumpart-j j willen vernietigen, op geen enkel e -meinier zult ondersteunen. Ten onrechte wordt
door deze groep'-de, naam- gebrul kt "congresGOmmlssle"* terwijl de Cen 'j , geen tongrescommissie kent. U bent gewaarschuwd.
verblijven wij, met vriendelijke groeten en tut spoedig»
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Betreft: Centrumpartij
Bijgaand zend ik U, in fotocopie, een aantal bescheiden met betrekking tot de Centrumpartij, waarvoor kortheidshalve naar de inhoud j
wordt verwezen.
Het betreft:
Het ontwerp verkiezingsprogramma van de CP alsmede een begeleidende brief.

De nota van de CP inzake het jeugdbeleid, samengesteld door
BOUMAN, E.M.A.

20MB

entrumpartij

2S01 CR V-Qf*wnlMg«
!•<. 070-4C 9300
P«wt|}l(« £26718»

AAN: Alle Hoofdbestuursleden van de
Centrumpartij.

Ons kwunmk:OB/dS/ML

:10

januari 1986.

Geacht Hoofdbestuurslid,
Hierbij ontvangt u een exemplaar 'concept partijprogramma '86-'90'
van de Centrumpartij. Wij zeggen hierbij dank aan de heer H.Wijn gaarden, welke het grootste deel van dit concept programma heeft
voorbereid.
Reeds geruime tijd lag het concept bij het Wetenschappelijk Bureau,
maar er werd niets mee gedaan, zodat het secretariaat wederom het
initiatief heeft genomen, om er voor te zorgen, dat het programma
verschijnt..
Het volledig concept is 'amendeerbaar' en wij verzoeken u dan ook,
uw amendementen voor 28 januari 1986 in te zenden aan het secretariaat, zodat wij deze amendementen op de eerstkomende HB-vergade ring (begin februari) kunnen verwerken. Alle amendementen die na
die datum binnen komen, kunnen niet meer worden verwerkt.
Zend uw amendementen rechtstreeks aan het secretariaat: Steegstraat 14
te 5439 NL Linden.
Uw berichten met belangstelling tegemoet ziende, verblijven wij.nagel ijks Bestuur,

Ï.H.M.Segers
partijsecretaris.

NIET LINKS

NIET RECHTS

NAAR

EEN
VEILIG

EN
LEEFBAAR
NEDERLAND,

•t .1
ONTWERP VERKIEZINGSPROGIWW 1986 - 1990,

Centrumpartij

HOOFDSTUK l,
DE STAAT DER NEDERLANDEN,

i•

.

1.1.

Het Koningsschap en haar rol In ons democratisch bestel ligt
diep verankerd in onze samenleving en dient gehandhaafd.

,1.2.

Ons democratisch bestel dient ondr alle omstandigheden 1n staat
te zijn staatsgevaarlijke ontsporingen en ondermijnende acties
die tegen haar bestaan zijn gericht, volledig te controleren.

1.3.

Elke Nederlandse staatsburger dient zich verzekerd te weten.dat
alle zijn/haar toekomende rechten die 1n de Grondwet zijn be vestigd en hem/haar uit hoofde van zijn/haar staatsbugerschap
rechtens toebedeeld zijn uit hoofde van zijp/haar staatsbuger schap rechtens toebedeeld zijn, ook metterdaad zijn gewaarborgd.

1.4.

De individuele strijdbaarheid van elke burger nodig voor de bescherming van de-nationale waarden van ons volk, vormt een be trouwbare basis voor een zelfbewust democratisch bestel.

1.5.

Het ex-artikel 4 van de Grondwet 1972 dient opnieuw in de Grond- '
wet te worden opgenomen, luidende:
"Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hebben
gelijke aanspraak op bescherming vanpersoon en goederen. De Wet
regelt de toelating eri uitzetting van vreemdelingen en de alge mene voorwaarden, op welk'e ten aanzien van hun uitlevering ver dragen met vreemde mogendheden kunnen worden gesloten."

HOOFDSTUK 2,
DE OVERHEID,

2.1.

De primaire taak van de overheid is de handhaving en bescherming
van de tndivlduele vrijheid en veiligheid van elke burger.

2.2.

De overheid is verantwoordelijk voor het in stand houden van de
rechtsorde en waakt over het welzijn van haar burgers in de ruimste zin.

2.3.

De overheid dient zich bij al haar handelen bewust te zijn van
haar dienende taak in het gemeenschappelijk belang van land en volk.

2.4.

Uitgangspunten hiervoor zullen zijn de Grondwet en de hierin opgesloten rechten van de Nederlandse staatsburgers, alsmede de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.

2.5.

Bij voortduring dient de overheid de haar toebedeelde en uit te
voeren taken te toetsen aan strenge nonnen van doeltreffendheid en
noodzakelijkheid.

.»
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2.6.
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Openbaarheid en duidelijkheid van bestuur verplicht de overheid en
de bij Wet geregelde burgerlijke instanties tot een doorzichtig
en controleerbaar beleid.
.

t'

.
(.

,i
De overheid heeft tot taak, bij voortduring te apelleren aan de.In- , i
dlviduele verantwoordelijkheid, zelfdiscipline en verdraagzaamheid l
van de burger.
.
.V,

2.7.
2.8.

Budgetaire bewaking, kostenbeheersing, automatisering en decentra-' 'i•''•
lisatie zijn de elementaire middelen om ook bij de overheid tot
zinvolle bestedingsbeperking te komen.

2.9.
1

De overheid dient zich In haar taakstelling dusdanig te beperken,
dat aan het particulier initiatief ruime vrijheid wordt geboden».
uiteraard met dien verstande, dat Ieders verantwoordelijkheid on aangetast blijft.

•

2.10. Heer dan voorheen dient de overheid de privatisering van overheidstaken en deelnemingen te bevorderen, alsmede personeelsreducties bij
de centrale overheid te realiseren, als wezenlijke bijdrage tot vermindering van financieringstekort.
*

HOOFDSTUK 3,

'

HET PARLEMENT,
3.1.

i
In haar wetgevende 'taak dient het parlement grotere zorgvuldigheid
en meer deskundigheid te betrachten, teneinde onduldbare onduide lijkheid, onnodige onnauwkeurigheid en overhaaste beslissingen te
voorkomen. •

3.2.

Bij de tenuitvoerlegging van haar beslissingen dient het parlement
er op toe te zien, dat aan de uitvoerbaarheid v66r het inwerking treden de vereiste tijdsruimte wordt geboden.

3.3.

Aan het informatierecht.van elk parlementslid dient meer gestalte en
inhoud gegeven te worden om als indringende meewerkende controlemogelijkheid op de normatieve functies van regering en overheid te
kunnen toegepast.

3.4.

Het instituut "rekenkamer" dient zo frequent mogelijk, dus tijdens
en niet aan het eind van de regeerperiode, verslag te doen van haar
doelmatigheidscontrole op de uitgaven van overheid en parlement.

3.5.

Het recht van onderzoek toegekend aan de Eerste- en Tweede Kamer der
Staten Generaal, dient tot deze l andsinstituten beperkt te blijven.

3.6.

Het recht van facultatief plebisciet dient bij wet geregeld te worden. i

-3-

„HOOFDSTUK 'l,
BINNENLANDS BESTUUR.
4.1.

Decentralisatie op alle bestuurlijke niveaus vraagt aandacht en
begeleiding. Een parlementaire beleidscommissie, alternatief een
buitenparlementair onderzoekbureau, dient ter ondersteuning van
de noodzaak belast te worden roet regelmatig onderzoek.

4.2.

De PR-taak van de Rijksvoorlichting* Dienst voor zowel het internals extern beleid vereist een veel grotere deskundigheid en open heid van zaken. De inschakeling van een gespecialiseerde particu liere organisatie dient overwogen te worden.

4.3.

Gemeentelijke en provinciale herindelingen dienen met aanzienlijk
veel grotere zorgvuldigheid omkleed te worden dan voorheen. Dergelijke bestuurlijke, geografische en demografische heroriëntaties
mogen nimmer ten koste gaan van streekgebonden cultureel erfgoed.
Mogelijke bestuurlijke reorganisatievoorkeuren zijn hieraan volle->
d1g ondergeschikt.
'

4.4.

De betrokkenheid van de burger bij het plaatselijke bestuur dient
verbeterd te worden.

4.5.

Het zelfstandig handelen van provincie en gemeenten bij de behartiging van pcvinciale en plaatselijke belangen vereist veel ruimere armslag zowel organisatorisch als finantieel. De Rijksoverheid
dient deze bestuurlijke zelfstandigheid te bevorderen.

:

.1

,

4.6.

De vier grote steden in Nederland dienen bestuurlijk op provinciaal
niveau gebracht te worden.

4.7.

Provinciale en gemeentelijke overheden dienen zich te ontzien inzake problemen die ressorteren onder het buitenlands beleid.

4.8.

.Het onevenredig doorspelen van verplichte bestedingsbeperking van
de Rijksoverheid naar provincie en gemeenten is onaanvaardbaar. De
verantwoordelijke minister dient hierop nauwgezet toe te zien.

4.9.

liet bedrijven van inkomstenpol itiek door provincie en gemeenten door
belastingheffingen, dient landelijk eenheid te zijn.

HOOFDSTUK 5,
ONZE RECHTSORDE.

5.1.

De bescherming van de Individuele vrijheid en veiligheid van elke
burger staat centraal in onze rechtsorde.
;

5.2.

Door middel van een rechtvaardige wetgeving regelt de overheid het
maatschappelijk handelen van de burger en zijn organisaties.
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5.3.

De wetgeving dient derhalve in haar uitvoering doelmatig, begrijpelijk, rechtvaardig en sanctioneel hanteerbaar te zijn.

5.4.

De thans ontoelaatbare onveiligheid van de burger en zijn organisaties in onze rechtstaat dient met alle middelen bestreden te worden.

5.5.

Naast een versterkt politieapparaat, geherorganiseerd en strenge normen van effectiviteit en deskundigheid, is een verbetering van de relatie tussen politie en burger van groot belang.

5.6.

Heroriëntatie van de bestaande wetgeving op een zich voortdurend evoluerende maatschappij is blijvend geboden.

5.7.

Zo niet achterhaald, eist de wet van de burger gehoorzaamheid en eerbiediging van de wet en haar uitvoering.

5.8.

Individuele zowel als collectieve overtreding van de bestaande en dus
aanvaarde wet blijft onverminderd strafbaar.

5.9.

Naast de bestaande strafmaatregelen dienen arbeidstherapeutische de?
tenties als strafmaat te worden ingevoerd, plus versobering van de ,'
detentie.
,

t

5.10. Normvervaging in de uitvoering en aanvaardbaarheid van de geldende ,,
wetgeving vereist van de wetgever een veel duidelijker informatie o-"
ver reden, doel, duur en omvang van de regelgeving naar de burger.
5.11.

5.12.
5.13.
5.14.

Abortus en euthanasie uitgevoerd op uitsluitend sociale indicatie
blijft bij wet verboden. Uitvoering op medische indicatie behoeft
•
naast de instemming van de betrokkene, een positief advies van ten- .
minste twee adviserende artsen-specialisten.
i
Het adoptierecht behoeft vooralsnog geen uitbreiding.
Het alimentatierecht vereist volledige herziening naar duur, omvang
en omstandigheid.

!

Bij economische delicten dienen niet alleen de overtreders in de laat-|
Ste lijn, echter de gehele organisatie die daarbij betrokken is, be
oordeeld en waar nodig vervolgd te worden.

5.15. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van elke burger dient
bij wet geregeld te worden, waarin tevens de individuele bescherming
tegen oneigenlijk gebruik en misbruik van geautomatiseerde persoonsgegevens strafbaar gesteld dient te worden.
5.16.

Illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen dienen onverwijld, dus
ongeacht de duur van het illegaal verblijf i n'-ons land, naar het land
van herkomst te worden teruggezonden. Op herhaald illegaal verblijf
volgt strafvervolging. Diegenen die aan hier illegaal verblijvende
vreemdelingen langer dan drie dagen werk verschaft of onderdak verleent
is strafbaar voor de wet.
De strafbaarheid voor het tewerkstellen van illegaal in Nederland verblijvende personen dient te worden uitgedrukt in een bij wet te rege len strafmaat, alsmede in de vorm van naheffingen voor belastingen en
sociale premies met de daarop toepasselijke kosten en boetes.
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5.17. In ons land verblijvende vreemdelingen aan wie hier of elders ge vangenlsstraf is opgelegd voor langer dan drie weken en die nog
geen vijf jaar in ons land verblijven, dienen onverwijld aan de poTitie-autoritelten in het land van herkomst te worden overgedragen.
Ook na de beëindiging van de straf, is de toegang tot óns land ver- .
boden.
5.18.

.

De bestrijding van drugsgebruik, alsmede de strafvervolging dienen
in Nederland volledig in overeenstemming gebracht te worden met de
bepalingen en verordeningen zoals die met name gelden in Scandinavië,
West-Duitsland, België, Frankrijk en Engeland.

5.19. tiet Nederlands Staatsburgerschap is niet bedoeld:
a. om in ons land verblijvende vreemdelingen een sociaal-finantiële
zekerheid te garanderen, dus geen social-credit-card.
b. om politieke partijen aan een on-eigenlijke stemmenwinst te helpen.
5.20.

Het Nederlands Staatsbugerschap veronderstelt dat men;
a. metterdaad Nederlander wil zijn;
,
b. wil harmoniëren in het Nederlandse cultuurpatroon;
c. zich van de Nederlandse taal wil bedienen.
Is .men hiertoe in principe niet bereid, wenst men zich niet aan te passen, dan kan men slechts opteren voor een Ingezetenschap van beperkte
duur en rechten. Het stemrecht valt uiteraard niet hieronder.

5,21. Het traditionele twee-ouder gezin als duurzaam samenlevingsverband
blijft de hoeksteen van onze samenleving, zonder afbreuk te doen aan
andere zinvolle vormen van samenleven. Het gezin is het meest ideale
en onvervangbare leefmilieu voor het opgroeiende kind.

5.22.

Bij echtscheidingsprocedures dient het belang van het kind centraal
te staan.

HOOFDSTUK 6,
STRAFVERVOLGING.

6.1.

De bestrijding van de misdaad en de criminaliteit is in eerste aanleg
steeds de taak van de bestaande politiekorpsen.
>• ;

6.2.

Het optimaal functioneren van de bestaande politiekorpsen1 dient be vordert te worden door een op hoog niveau ontwikkelde technische uitrusting, een in alle opzichten perfect getraind personeel zowel technisch als sociaal-therapeutisch, alsmede door het inschakelen van
burgerpersoneel voor het bureauwerk, een --ook in crisis-situaties—
storingvrij opererende interne organisatie, waaronder intensieve
straatsurveillance.
.
.
.
De sociale en maatschappelijke aspecten die kunnen leiden tot eriminaHtelt dienen allereerst herkenbaar gemaakt te worden, pas daarna is
hulpverlening zinvol mogelijk. Het zich louter beroepen op de aanwe zigheid van deze mogelijke oorzaken is op zich geen oplossing.

6.3.

'.•%
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6.4.

Wetsovertreding is en blijft strafbaar.

6.5.

Ter bestrijding van ordeverstoringen, vernielingen en molestaties
tijdens sportwedstrijderf,zou naast de inzet van voor dergelijke ca- .
lamiteiten getrainde speciale eenheden verminderd kunnen worden door ;
de invoering van een legitimatie-plicht.

6.6.

Een beroep doen op de solidariteit en verantwoordelijkheid van de individuele burger bij de. bestrijding van oa. de kleine criminaliteit
is pas dan zinvol, indien wordt aangegeven hoe dit vertaald kan worden in de verhouding politie/burger.
,
.
'
,;>

6.7.

Naast de absolute noodzakelijkheid, dat opgelegde straffen ten volle
moeten worden ondergaan, dienen ook andere strafmaatregelen overwogen
te worden.

8.
•

'

Gebrek aan voldoende celruimte is een onverteerbaar excuus, daar
bestaande cellen best voor bewoning van meer dan een persoon kunnen
worden ingericht. Detentie is geen vakantie.

u

>

Onder crimineel gedrag dienen ook te worden verstaan, kraakacties,
ongeoorloofde protestacties, betogingen en demonstraties, illegale ,
acties tegen de vrijheid van vereniging, vergadering en drukpers,
!
agressieve onverdraagzaamheid tegen andere politieke en/of maatschappelijke opvattingen, alsmede elke daad of actie gericht tegen het
,|
ontwrichten van de samenleving, of de aantasting van de democratie. , :

HOOFDSTUK?,
VREEMDELINGENBELEID.
7J.

Het vreemdelingenbeleid in Nederland dient.in overeenstemming te zijn
met daarvoor Internationaal geldende en gehanteerde gedragsregels en
normen zowel naar de letter als naar de geest.

7.2.

De regels, voorschriften en verordeningen in Nederland ten aanzien vanf
het vreemdelingenbeleid dienen tenminste eensluidend te zijn roet de
•daarvoor geldende maatstaven zoals deze in onze buurlanden worden toegepast.

-.i ••-.*: '7.3. Tenminste dient voorkomen te worden, dat Nederland in de westerse we',; jvï
reld een uitzonderingspositie inneemt door een te soepele toepassing
^'/ ''i
van algemeen aanvaarde gedragsregels. Nederland mag geen toevluchts i''V.;,'.' t
oord zijn voor overal elders geweigerde vreemdelingen.
j»''1 •-* t
• 'i£\ 7.4. Verder moeten in principe de hier-gehanteerde voorwaarden die gelden
,..;'£'':'•';,!* •
• voor de toelating, tewerkstelling, huisvesting en uitwijzing van vreem'i'j?-{' <M
delingen op basis van wederkerigheid in overeenstemming gebracht wor :•],!;•! '•;'.• ,
den net de bepalingen inzake het vreemdelingenbeleid zoals die ook
.•: »••[.;•' ,:gelden en worden toegepast in het land van herkomst.

,

(.

; v '.'•'• 7.5.
r v j >; ''

Ter beoordeling van deze voorschriften dienen de internationale reen- :
ten van de mens als maatstaf.
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:

7,6.

'

'

7.7.

f '•
7.8.
.,(..•.

|i;

;

.
7.9.

:

Tenzij uitdrukkelijk anders contractueel is of werd overeengekomen :
zijn en waren alle arbeidsovereenkomsten met buitenlandse werkne mers van tijdelijke aard. Uitgegeven en uit te geven verblijfsver- •
gunningen kunnen derhalve nimmer de duur van de arbeidsovereenkomst ,
overschrijden, zodat gezinshereniging derhalve in principe alleen '
tijdelijk kan plaatsvinden.
,
.'.-,!'•.
Er dient een betere controle te komen op de inschrijvingen in de gemeentelijke registers van vreemdelingen, terwijl er tevens een effectieve coördinatie en controlemogelijkheid dient te komen tussen uit- ,
keringsorganen en gemeentelijke instanties, aan de .hand van verblijfs ,
en werkvergunningen. Dit dient om illegaal in Nederland verblijvende
vreemdelingen op te sporen en het onmogelijk maken van deze illegaal
in Nederland verblijvende vreemdelingen, om zich een (semi) officiële '
status aan te meten.
Nederland 1$ geen Immigratieland, dus stop vreemdelingenstroom. We i
staan al voortdurend op eikaars tenen met alle frustraties van dien. l
Er kan echt niemand meer bij. Het is werkelijk tijd, dat we dit feit ....
nu eens duidelijk onder ogen zien en ons daarnaar gedragen. Deze ont ,,
ontkoombare realiteit zal onze beleidsmaatregelen tav. .vreemdelingen i
moeten gaan bepalen. De vraag is reeds lang niet meer relevant of. wij ;
dit willen, het is een moeten.
,
De noodzakelijkheid van remigratie van de hier tijdelijk twerk gestelde vreemdelingen zullen we onder ogen moeten zien, resp. de maatrege len zullen genomen moeten worden, ook contre-coeur.

's.'7.1Qé Vele van de 1n ons land verblijvende vreemdelingen willen remigreren,
i maar ondervinden hierbij niet de benodigde steun. Derhalve.pleiten wij,
om remigratie mogelijk te maken door het opstarten van ontwikkelings projecten in de landen van herkomst, welke aan de remigranten in het '
land van herkomst garanties tot werk en inkomsten bieden.
.
. Deze projecten dienen gefinancierd te worden uit "ontwikkelingshulp" in
'..••..
samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven.
'
;
Deze projecten dienen geruime tijd { 5 jaar ) begeleid te worden door
Of }.
'. ' ' het Nederlandse bedrijfsleven, zodat de remigranten ook optimaal de geT
.-4
'legenheid krijgen, zich weer aan hun eigen omgeving en cultuur aan te
,.'..' , •..:• ., ,, ' '' passen.
, ; • ,-.'•'
Speciale begeleiding zal gegeven dienen te worden aan de tweede en der•.- • ',« • •
de generatlenakomelfngen.
-•->'
; ;
.'•'

,

:

'

.;

;

;

*

•

(

• 7.11. Alle van overheidswege toegekende subsidies en andere finantiële on •' . • • '
dersteuning die ten doel hebben ethnische gebruiken en culturen in
•
ons bestaand cultuurpatroon onder dwang in te passen, dienen beëindigd
.
. te worden, ter voorkoming van de zgn. positieve discriminatie.
' 'i•'\ ! ;' ! • • • • •

: >• •
• " * ' i *'
t t

•

'

7.12. Elke vorm van discriminatie, positief zowel als negatief dient te worden verboden.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.

1

8.1.

Het tegen alle economische verdrukking in handhaven van de post ontwikkelingshulp op de rijksbegroting ten bedrage van 5,1 miljard gulden in 1986 is bij een staatsschuld van meer dan 200 miljard gulden
onhoudbaar en onverantwoord. Op deze manier wordt de kip met de gouden eieren effectief om zeep geholpen.

8.2.

Nemen we daarbij in overweging dat ca, 70 % van dit dure geld het beoogde doel niet of slechts gebrekkig verwezenlijkt, dan is de tijd
van herbezinning ruimschoots aangebroken.

8.3.

Centraal bij de besteding van ontwikkelingsgelden dient de overweging
te gelden, dat het Nederlands bedrijfsleven waar mogelijk dient te
worden betrokken bij het verlenen van hulp in natura. Alle vormen van
te realiseren ontwikkelingshulp dienen te gechieden in natura; Geld;,
weggeven is in principe zinloos. Geld wordt vaak gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor het bestemd is.

8.4.

Alvorens verdere finantiële toewijzingen worden overwogen, dienen allereerst de zogenaamde stuwmeergelden budgetair herbestemd te worden.

8.5.

Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleld dient organisatorisch te ressorteren onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

8.6.

Voor de komende kabinetsperiode kunnen de ontwikkelingsgelden met
50 % worden verminderd. Samen met de stuwmeergel den kan het netto
eindresultaat positief uitvallen.

8.7.

Alle speciale voorzieningen ten gerieve van ethnische minderheden en
vreemdelingen, wiens verblijf in ons land slechts tijdelijk bedoeld:
kan zijn, dienen met ontwikkelingsgelden gefinancierd te worden:
„

8.8.

Het opstarten van remigratieprojecten dient met gelden van ontwikkelingssamenwerking gefinancierd te worden. 50 % van het totaal aan
ontwikkelingsgelden dient hieraan te worden besteed. Er dient een
vijfjarenplan te worden opgesteld, waarbij terdege met de mogelijkheden in het land van herkomst en met de wensen van de remigranten rekening dient te worden gehouden. Ontwikkelingssamenwerking zal dit
in samenwerking en in overleg met het Nederlandse bdrijfsleven realiseren.

8.9.

Het N.C.O. heeft haar bestaansgrond niet kunnen aantonen of bewijzen
en dient derhalve uitgesloten te worden van subsidies en/of financieringen uit de 'pot' ontwikkelingshulp.

8.10. De IJ X BNP als norm wordt nu tot doel van hè ontwikkelingswerk'ver -'
heven, terwijl het efficiënt besteden van de ter beschikking gestelde
gelden het enige oogmerk van ons handelen zou moeten zijn. Deze mentaliteitsverandering naar meer realiteitszin impliceert namelijk'tevens
de zekerheid dat op de meest zinvolle wijze daadwerkelijk hulp wordt
verleend.
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Het is ook opvallend, dat juist de bedrijvers van de hulpverlening die
IJ % BNP-norm als een heilige koe vereren en controle op hun doen en i
laten als bevoogding afwijzen.
8.11.

Ontwikkelingshulp aan m'et-democratfsche landen dient te worden af- '
gewezen, evenzo ontwikkelingshulp aan landen waar de Universele verklaring voor de rechten van de mens niet worden gerespecteerd.

8.12.

Landen, die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan het niet !
juist besteden van, of het niet.realiseren van de beoogde projecten, |
dienen van ontwikkelingssamenwerking te worden uitgesloten, tot aan •;
het moment dat voldoende garanties voor welslagen aanwezig zijn en :
de noodzaak van de ontwikkelingshulp onomstotelijk is komen vast. te
staan. .
,

II.
8.13.

!

Er dient een effectieve controle te worden ingesteld naar alle uit
ontwikkelingssamenwerking gefinancierde projecten. Hierbij dient te
worden gedacht aan een begin-, tussen-, en eindcontrole, alsmede aan
een permanente begeleiding van de projecten, welke tussentijds rap ' , porteert en melding maakt van de voortgang der projecten;
1 Zinloze, doelloze en tot mislukking gedoemde projecten dienen te wórden gestopt.

HOOFDSTUK 9,

l' f

.'•'? . .HET'. ECONOMISCH .BELEID.
.'..,•
----

.'. '

9.1.

Zonder afbreuk te doen aan 4e positieve bijsturingen van het kabinet
Lubbers, is het economisch herstel in Nederland mogelijk geworden
door de spectaculaire verbetering van de wereldhandel, waardoor Nederland ook een opleving krijgt.
Vastgesteld moet worden, dat vooral de export hiervan heeft kunnen
profiteren, mede dank zij de te dure dollar en de te hoge rentevoet
in Amerika.
•
•

9.3.

De bedrijfssectoren die afhankelijk zijn van de binnenlandse afzet
hebben aanzienlijk minder van het economisch herstel kunnen profiteren, en buitendien in een veel later stadium. >
.

9.4.

Concluderend moet worden vastgesteld, dat noch de overheid, noch het
Nederlands bedrijfsleven'de economische groei aanmerkelijk hebben
kunnen beïnvloeden.. .
'
! .,
!

9.5.

Economische groei wordt het meest effectief en structureel gestimu T
leerd door het terugdringen van het nationaal financieringstekort
van de overheid tot een algemeen aanvaardbaar niveau, alsmede door'
vermindering van belastingen en premies, wat een verlaging van de
collectieve uitgaven noodzakelijk maakt.
Het terugdringen van het financieringstekort van 4e1 overïïëfdi
e*ndeli^R 4J * v*n het N,P. zal resulteren irt d
""~~~
het beschikbaar komen van kapitaal, het aantrekken
s* tnmteriwgefl, respectievelijk in het- fcerstel'

-109:7.

Voor de ondersteuning van de economische groei is het noodzakelijk, •
dat het huidige loonmatigingsbeleid wordt gehandhaafd. Ter verbete•
ring van het ondernemersklimaat in Nederland moet gedacht worden
.T
aan decentralisatie en privatisering van overheidstaken, waar moge- ; •••'
' . . 11jk. verlichting van de belasting- en premiedruk, het bevorderen en
continueren van het ingetreden winstherstel.
:

:
,

9.8.

Het industrieel stimulerlngs- en steunbeleid van de overheid dient
zich selectief te beperken tot individuele bedrijven, die finantiele•!'
steun behoeven voor herfinanciering, innovatie en/of technische evolutie, echter met het duidelijke oogmerk het creëren van nieuwe a r beidsplaatsen.

9.9.

Het stimulerings- en subsidiebeleid van de overheid met betrekking
!
tot het bedrijfsleven vereist een meewerkende controle door onafhankelijke onderzoekorganisaties.
.
,
,

" 9.10. Een stimuleringsbeleid van de overheid, met het oogmerk arbeidsplaat. . •
sen veilig te stellen, zoneY de commerciële haalbaarheid mede in o - —
;- ; . .
verweging te nemen, is gedoemd te mislukken.
>; |
,'! 9.11.
-: . . ,
.! 'i
,! .
;'.''"',

Ingebouwde automatismen 1n subsidie- en ondersteuningsovereenkomsten i
uit hoofde van de Wet Investerings Regeling (WIR) die doorsluizing
•!
veroorzaken van aanzienlijke bedragen naar óndernemingen die miljoe-' i
nen winst maken, dienen gestopt te worden, terwijl oneigenlijk toegevloeide gelden dienen te worden gerestitueerd.
>

., 9.12. Het systeem van vervroegde afschrijving op investeringen en voorraden'
dient heringevoerd, mede als compensatie voor de afschaffing van de
negatieve aanslag WIR.
.
'

•
, ,

9.13.' Het opstarten van nieuwe en vooral kleinschalige ondernemingen vereist
. speciale aandacht van de overheid. Voor de financiering van technische
uitrusting, behuizing en kapitaalbehoefte van beginnende ondernemingen,
'
dienen speciale voorkeursregelingen.getroffen te worden, zowel in'de
fiscale- als in de sociale sfeer.
...
i
•
. 9.14. Bij de behoeftedekking van de rijksinkoopdiensten raoeten het Nederlands
midden- en kleinbedrijf bij voorkeur worden ingeschakeld, ter bescherming hiervan dienen inschrijvingen van buitenlandse ondernemingen al- <
leen bij het ontbreken van binnenlandse aanbiedingen ingeschakeld en
toegelaten te worden. De toegankelijk tot de aanbieding-inschrijvings•
procedures dient vereenvoudigd te worden.
;

!

9.15.

De ontwikkeling en toepassing van micro-electronica in bv. de informatechnieken zowel als in vele andere takken van industrie vereist een
stimulerende, begeleiding van de overheid oa. in de bestaande instituten van onderwijs. In het bijzonder verdient de kennisoverdracht op
dit gebied van universiteiten en technische hogescholen naar de marktsectoren en instituten van lager onderwijsniveaus speciale aandacht
en stimulering. De ontwikkeling en financiering in de stadia van experiment en research vereisen speciale overheidshulp.

9.16.

Arbeidsintensieve bedrijven verdienen speciale aandacht teneinde de
kostenfactor van arbeid tav. kapitaal in evenwicht te houden dmv. fiscale tegemoetkomingen. Het stimuleren van de ontwikkeling van arbeidsintensieve productiemethoden als middel tot het creëren van arbeidsplaatsen moet vermeden worden.

,

.
•

'

lt
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.

•

' .

i'
9.17.
1

Ter bescherming van het Nederlandse bedrijfsleven, dient de regering maatregelen te nemen tegen import uit de zogenaamde, 'goedkope lonenlanden', omdat hierdoor een oneerlijke concurrentie tov.
het Nederlands product wordt vermeden.

9.18.

Het nationaal product zal meer kansen geboden dienen te worden dan
vergelijkbare producten op de wereldmarkt. Import uit landen welke
export uit Nederland niet toelaten, dient te worden vermeden, dan
wel te worden beperkt tot de verhouding van de toegelaten export
uit Nederland.
9.19. Het vergunningenstelsel voor vestiging van bedrijven wordt sterk vereenvoudigd, zodat iedereen die een onderneming wil opzetten zonder
hinderlijke vertraging vanwege bureaucratische ambtenarij.
HOOFDSTUK 10,
HET INKOMENSBELEID.

9

10.1.

Een verantwoorde afstand in inkomen tussen werkenden en uitkerings-^
gerechtigden bevordert de arbeidsprikkel. Deze afstand niet verder
gezocht worden in verlaging van de uitkeringen, doch in een 'loon
naar prestatie-verhouding'.
- .. • .

10.2.

Inkomensverbeteringen voor overheidspersoneel en trendvolgers dienen
fn relatie te staan met het in gelijke mate effectureren van de nodfge besparingen, deze mogen derhalve niet begrotingsoverschrijdend
werken.
,

..

'

'

i'

10.3.

De uitkeringen uit hoofde van HWV en WAO, de inkomensvervangende uitkeringen, blijven voormensen vanaf 57J jaar verder onaangetast.

10.4.

De voorstellen tot stelselwijziging van de sociale zekerheid is voor .
de burger absoluut ondoorzichtig evenals het traject tussen maximum- i
en minimum loon/uitkering. Elke wijziging dient derhalve ook een vereenvoudiging te betekenen.
Zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijkheid tot herbezinning be - '
hoeft het stelsel dringend verduidelijking en daarnaast een heroverweging van de beoogde bezuinigingen. Een te verwachten besparing van
minder dan 4 miljard tot het jaar 2000 dwingt tot nadenken.
f(

10.5.

Reële inkomensbeheersimj en matiging in het bedrijfsleven ter onder- ,
sleuning van de economische groei in het algemeen en tot verbetering .
van de werkgelegenheid in het bijzonder dient in algemeen overleg
'•
tussen de sociale partners voor de duur van tenminste de as. regeerperiode geregeld te zijn. Hierbij wordt gedacht aan 2 % reële loonmatiging , waarbij de werkgelegenheid met l t kan groeien.

10.6.

De toekenning van prijscompenserende toeslag op het loon blijft een
essentieel onderdeel van de loononderhandelingen.

'

•

'

.

10.7., Het arbeidsvoorwaarden en Inkorastenbeleid voor het overheidspersoneel
en voor werknemers in de gesubsidieerde sectoren dienen te worden geregeld binnen het raamwerk van de door de regering en parlement vastgestelde budgettering. Koppelingsmechanismen met inkomensniveaus in
het bedrijfsleven dienen opnieuw té worden vastgelegd, echter met dien
verstande, dat herwaardering van de gunstigere secondaire

1i

i
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.

•

arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel in de beoogde parallelliteit verdisconteert dienen te worden.
10.8.

Verdere nivellering van inkomens heeft een verschraling in de kwa liteit .van het levensnoodzakelijke topkader in het bedrijfsleven
en bij de overheid tot gevolg. Een dergelijke ontwikkeling is fnuikend voor een verdere economische groei en herstel van de werkgelegenheid.

10.9.

De vrije loonontwikkeling.vereist begeleiding geen bevoogding. Oe
verantwoordelijkheid ligt bij de sociale partners. De beïnvloeding
van de overheid van de inkomens robt. de vrije beroepen is slechts
toegestaanindien deze in belangrijke mate uit collectieve middelen
worden betaald.

10.10. Inkomensgaranties kunnen niet gegeven worden. De huidige minima en
uitkeringen dienen waarmogelijk niet verder verlaagd te worden. De
noodzakelijke afstand tussen netto-minimum loon/uitkering en het.,
netto modale inkomen dient verkregen te worden door verhoging van
het modale Inkomen. '
•„ .„

HOOFDSTUK 11,
..WERKGELEGENHEIDSBELEID.
11.1.

Het trage herstel van de werkgelegenheid is mede het gevolg van de
investering-aversie van het bedrijfsleven. Gestreefd moet worden
naar verbetering van het ohdernemersklimaat in overleg met de sociale partners.
.. ; .

11.2.

Volledig herstel van de werkgelegenheid is noch door de overheid,
noch door het bedrijfsleven aanmerkelijk te beïnvloeden.

11.3.

Economische groei Is een van de faktoren die de verbetering van de
werkgelegenheid positief kan beinvloeden, echter gezien het hoge
arbeidsaanbod in Nederland, niet spectaculair.

11.4.

Het terugdringen van het financieringstekort van de overheid naar
maximaal 4} t NP. levert de grootste bijdrage tot herstel van de ,!
werkgelegenheid.
.
•

11.5.

Arbeidstijdverkorting lost het werkgelegenheidsprobleem niet op. ATV
neigt tot het duurder maken van de faktor arbeid. De herbezettingsgraad is minder dan 30 ï, derhalve zijn de kosten van hetbezetting
in vergelijk met de besparing te hoog.
Verdeling van arbeid kan een bijdrage leveren tot verbetering van
de werkgelegenheid, mits voorkomen wordt, dat de faktor arbeid
duurder wordt, en dit vrijwillig geschiedt, dus niet per wet.

,

,

•'";
•
.' ' :

11.6.
,

''
.

11.7.

;hl

•"
i
t

Merk met behoud van uitkering impliceert beroepsmatige arbeid op
de reguliere arbeidsmarkt, is derhalve cuncurrentie vervalsend.
Echter, resulteert in ca. 50 X blijvend werk. Bij de huidige werkloosheid mits de projecten selectief en tijdgebonden zijn is deze
remedie aanvaardbaar, mede omdat het verrichten van arbeid zinvol is,
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.

;

11.8.

Scholing, her- en bijscholing met behoud van uitkering dient i
bevorderd te worden, mits onder controle van de arbeidsbureaus.

11.9.

Het financieren van werkgelegenheidsprojecten door middel van
het terugploegen van-uitkeringen levert in 40 % van de plaat singen tot herbezetting van structurele arbeidsplaatsen. Deze methode verdient de voorkeur indien het gebruik van uitkeringsgel- i '
den in het geding komt.

11.10. De Invoering van een verplicht leerlingenstelsel voor het bedrijfsleven en overheid toegespitst op drie opleidingskaders tw.; lage-,
midden- en hoge kaders. Het aantal ter beschikking te stellen leerlingenplaatsen dient gerelateerd te worden aan het aantal werkne••*
mers per bedrijf of dienst en aan de gemiddelde leeftijd van het
personeelsbestand per kader. De overheid draagt minimum 50 ï van -\'
de loonkosten op basis van het minimum loon/jeugdloon bij voor de
duur van de opleidingen. Financiering is mede mogelijk uit de'bé- j
sparingen op uitkeringen. Deze oplosing is in het bijzonder be - !
doel d ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid en ter ondervanging
van de hiaten in de aansluiting tussen regulair onderwijs en be - ,
drijfsleven/overheid.
—
-• ••
•
.
. '
' .i. . .
11.11. Het stimuleren en raedefinanderen van de heHhvoerlng van bedrijfsen opleidingsscholen buiten hét regulair onderwijs. Deze opleidingen j
verwerven volledige onderwijsbevoegdheid op lbo, mbo en hbo-niveau,
vallen echter niet onder de jurisprudentie van het ministerie van j
onderwijs.
..;':'
11.12. Aanvragen voor vergunningen voor het 1n 'dienst nemen van buitenlandse werknemers dienen principieel afgewezen te worden. Uitsluitend .
;
:indien bewijsbaar kan worden aangetoond» dat op grond van de extreem
hoge opleidingskosten die aan de kandidaat moet worden gesteld ter
vervulling van de vakature op de Nederlandse arbeidsmarkt geen kandidaten beschikbar zijn, kan toestemming worden overwegen. Het handelt hier om het aantrekken van krachten, welke niet 1n Nederland
legaal gevestigd zijn.
11.13. De ontwikkelingen inzake de vervroegde uittredingen uit het arbeidsr
proces baart zorgen. Reeds nu soupeert de financiering van deze regelingen ca. 3 % van de loonsom. Actuarieel zou moeten worden onderzocht, of vervroegde pensionering in fasen betaalbaar is. Als middel
tot bestrijding van de werkloosheid moet het beslist worden ontraden
mede gezien de magere herbezettingsgraad van minder dan 25 ï.

HOOFDSTUK 32,
.SOCIALE ZEKERHEID.

12.1.

De invoering van de herziening van het 'stelsel sociale voorzieningen
zoals geformuleerd door het kabinet Lubbers v6Ör de as. kamerverkiezingen in 1986 is te overhaast.
De complexiteit en de vaak dramatische gevolgen van de voorgestelde
wijzigingen vereisen een bredere parlementaire ondersteuning dan de
huidige VVD-CDA-coalitie.

12.2.

Er dient naar wegen gezocht te worden om alle thans bestaande ver-
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plichte pensioenregelingen in 6ên overkoepelende polis onder te
brengen. Een studiecommissie uit de partij dient te worden be last met een voorbereidend onderzoek.
12.3.

Er dient een landelijke ziektekostenregeling te worden ontworpen
die de bestaande wettelijke en private regelingen absorbeert. Een
positieve uitwerking tgv. de burger moet daarbij uitgangspunt van
overleg zijn met een premieverlagend effect voor de basisdekking.

12.4.

De kinderbijslag vanaf het vierde kind dient te verdwijnen. De uitkeringsbedragen dienen in die zin gewijzigd dat, het eerste kind in
aanmerking komt voor de norm (100 X), het tweede kind voor de norm
minus 30 % en het derde kind voor de norm minus 50 X. Kinderbijslaguitkeringen (betalingen) naar het buitenland dienen onderworpen
aan het woonlandprincipe. Voor dit soort betalingen dient een betere en deugdelijke controle te worden ingesteld, zodat pogingen ,
tot malversatie, direct worden opgespoord. Fraude dient bestraft
te worden, zoals voorgeschreven in de .wet met daaraan gekoppeld uitwijzing naar het land van herkomst.
.
: -'

12.5.

De koppeling tussen de laagste inkomensdervinguitkering en het mi- J
nimumloon blijft gehandhaafd.
,

12.6.

Bij de bepaling van de hoogte en de duur van inkomensdervingsuitkeringen moeten arbeidsverleden, individuele economische omstandigheden en in het verleden betaalde premiën doorslaggevend zijn.

12i7.

De sociale zekerheid in het bijzonder op het niveau van de absolute !
minima dient ook in tijden van economische teruggang ontzien te worden.
•
,!
Bij de vaststelling van inkomensdervingsuitkeringen moet de relatie
tussen betaalde premie en uit te keren bedrag gehandhaafd.

8

12.8.

a

12.9.

!

Het begrip 'passende arbeid' dient eng te worden geinterpreteerd.

12.10. Uitkeringen aan sociaal zwakkeren dienen te worden gegarandeerd, met
sociaal zwakkeren worden bedoeld, bejaarden, gepensioneerden, gehandicapten, invaliden, buiten eigen schuld langdurig werklozen en
werklozen, zieken welke de leeftijd van 57 i jaar hebben bereikt. Deze
uitkeringen dienen aan de veranderende leefomstandigheden (koopkracht)
positief te worden aangepast.
12.11. Misbruik van sociale voorzieningen wordt krachtig bestreden met behulp'van oprichting van een landelijk orgaan.

HOOFDSTUK 13,
.HET'.FISCALE BELEID.

13.1.

Vereenvoudiging van het belastingstelsel waaronder de onvolwassen
regelingen inzake tweeverdieners, voordeurdelers is dringend vereist en verdient hoge prioriteit.
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i

13.2.

Verlaging van de veel te hoog opgeschroefde belastingen blijft
urgent. Een verlaging van de tarieven voor de loon- en inkomstenbelasting dient in de aankomende kabinetsperiode zijn beslag te
krijgen..
.

13.3.

De aftrekbaarheid van rente op schulden met inbegrip van de wettelijke regelingen terzake de forfaitaire afspraken dienen onverkort
gehandhaafd te blijven.

13.4.

De chaos en oncontroleerbare willekeur in bv. de onroerend goedbelasting en overige gemeentelijke tarieven en heffingen vereisen een
landelijke en doorzichtige uniformiteit op redelijke grondslag met
een kostenverlagend effect voor de burger.

13.5.

Ter aanmoediging van de spaarzin dient verdiende rente op spaarre keningen tot een bedrag van f 1000,-- fiscaal onbelast te blijven.

13.6.

Er dient een belastingvrije voet ingebouwd te worden in de vennootschapsbelasting.

13.7.

Het belastingstelsel wordt'20 gewijzigd, dat hiervan een bevorde
rende werking uitgaat op arbeidsintensieve en kleinschalige onder- <
nemingen, alsmede op maatregelen ter humanisering van de arbeid. i

13.8.

Belastingfraude, ontduiking van de verplichte sociale lasten worden
krachtig bestreden met behulp van oprichting van een landelijk or -'
gaan.
13.9. Er wordt gestreefd naar een krachtige belastingverlaging door een
eerlijke en doelmatige herindeling van de collectieve uitgaven en
door maatregelen tegen de hoge verspilUngsgraad, die bij vele o- !
verheidsdiensten voorkomt. Voorts wordt het huidige belastingstelsel
herzien om een zo groot mogelijke doorzichtigheid en evenredige
.;
lastenverdeling te verkrijgen.
. ;
13.10. Lagere belastingen door het indammen van subsidietoewijzingen die
niet in het belang van het land zijn, of subsidies welke slechts
aan enkelingen toekomen. Een juister en effectiever financieel beleid, gericht op de belangen van de inwoners van Nederland.
. .

i

HOOFDSTUK M,
.ENERGIEBELEID.

14.1.

De aardgasreserves dienen gereserveerd te blijven voor de klein- en
middelgrootverbruikers, met uitsluiting van de krachtcentrales en
• industriën met exhorbitante verbruikshoeveelheden, de zgn. gigantenafnemers. Deze bedrijven nemen jaarlijks ongeveer 50 % van de gas afzet voor hun rekening.

'..'. i : -;
,

.' »

.;;;; '
* * : * . • •

,

14.2. Kernenergie diast als alternatief voor de opwekking van energie.
Stroomkostenontwikkeling op Europees niveau alsmede negatieve con currentieverhoudingen liggen hieraan ten grondslag, alsmede de on toelaatbare hypocrisie dat wel stroom uit kerncentrales wordt ingevoerd. Er.dient zo spoedig mogelijk een begin gemaakt te worden met
de bouw van twee kern-energiecentrales.'

-1614.3.

De overheid geeft richting en ondersteuning naar het onderzoek
voor veilige opslag van kernafval. Hiertoe kunnen alle instituten
van wetenschap worden ingeschakeld.
. i

14.4.

De prijsrelatie tussen de marktprijzen van aardgas en huisbrandolie
dient te vervallen en plaats te maken voor de relatie aardgas tov.
stookolie. Ook de koppeling aan de dollar dient losgelaten te worden.

14.5.

Het onderzoek naar en de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen verdient ondersteuning van de overheid en bedrijfsleven.

HOOFDSTUK 15,
.REGIONAAL BELEID.
,*

15.1.

Ter bestrijding van zeer hardnekkige, structurele werkloosheid in;
bepaalde regio's, dient een sociaal-economisch steunbeleid op basis van een langlopende verbintenis te worden ontwikkeld. Dit beleid dient de regionale structuur te versterken en de regionale :
werkgelegenheid te vergroten.
,

15.2.

De investeringspreraieregeling is een van de middelen om in de zwaKke regio's nieuwe vestigingen aan te moedigen. Onderlinge concur rentie moet verroeden wordep.
>
•

15.3.

De arbeidsmobiliteU in de betreffende regio's in het bijzonder ••. •
dient beter ontwikkeld te worden met ondersteuning van overheid en j
plaatselijk bedrijfsleven.

15.4.

Voor een doelmatige behandeling van de vier-grote-steden-problema- '
tlek, dient overwogen te worden de status van provincie/gewest toe
te kennen.

HOOFDSTUK 16

,

-

!
l,
. 'l

MIDDENS EN.KLEINBEDRIJF.
16.1.

In het midden- en kleinbedrijf vindt het overgrote deel van de Nederlandse werkende bevolking een baan.
Het is op deze uiterst.belangrijke marktsectoren dat de overheid
haar aandacht moet concentreren, waar zaken als werkgelegenheid,
technische innovatie, loonmatiging, herkapitalisatie, deeltijdbanen
etc. in het geding komen.
.
' •.

16.2.

De overheid dient zich tot taak te stellen haar beleid op de behartiging van de belangen van het midden- en kleinbedrijf af te stemmen
waar<het gaat om:
a.• kapitaalbehoeftedekking en kredietverlening.

b. technische innovatie en kennisoverdracht03• ™zake de toepassing

-17van mlcro-electronlsche technieken.
'de verbetering van de communicatie vise versa, tussen de
universiteiten en technische hogescholen enerzijds en het '
midden- en kleinbedrijf anderzijds, inzake kennisoverdracht
en het kenbaar maken van de behoeften.
d. het elimineren van bestaande ambtelijke belemmeringen bij
het starten van nieuwe ondernemingen alsmede het aanpassen
van de bestaande regelgeving die als vermorzelend wordt ervaren.
e. het wegnemen van de onaanvaardbare voorkeursposities die aan.
'niet-Nederlanders1 ten deel vallen oa. bij het starten van
nieuwe ondernemingen.
f.! de invoering van een wettelijk leerlingenstelsel.
g.i democratisering van de commissarissen en diectiestatus,
h,: verbetering van de positie van de meewerkende echtgeno(o)t(e).
i. vrijstelling van vermogensbelasting voor de onderneming.
j. bestrijding van illegale bedrijfsuitvoering en merkenvervalsing.
k. herinvoering van vervroegde investeringsafschrijving.
1. kwaliteitsverbetering van het management,
m. bestrijding van para-commercialisme.
v
n. versoepeling van de winkelsluitingswet.
De overheid neemt maatregelen, dat het Nederlands midden- en kleinbedrijf bij voorkeur wordt ingeschakeld waar het gaat om behoefte dekking van de overheid zelve (bv. defensieopdrachten), alsmede bij
het verwezenlijken van ontwikkelingshulp in natura.
c.

16.3.

16.4.

De overheid neemt bijzondere maatregf Nn ter bescherming van de belangen van dé middenstand, de landbot.* en de visserij. In overleg
met vertegenwoordigers van de betrokken sectoren stelt zij richt.lijnen op voor de kosten van produktlemiddelen en geeft zij minimum
loongaranties.

HOOFDSTUK 17
LANDBOUW EN VISSERIJ.

17.1,

De steeds groter wordende productiviteit per bedrijf en per hectare stelt extreem hoge eisen aan de technische uitrusting en bekwaamheid en kapitaalbehoeften'.

17.2.

Ook het mlllieu komt steeds meer in het gedrang door de overbegra zing, mestoverschotten, insectenbestrijding en mechanisatie.

17.3.

Centraal in het overheidsbeleid dient .te staan de overtuiging dat
Nederland van oorsprong een agrarisch exporterend land is. Het EEG
landbouwbeleid dient ons land ten dien aanzien ten volle recht te '
doen wedervaren.

17.4,
.

In Nederland moet meer plaats zijn voor het midden1- en kleinbedrijf
in de land- en tuinbouw. Het zijn hoofdzakelijk de mammoetbedrij ven !
die het mi 111 eu onevenredig belasten.
('

17.5.

Het probleem van de mestoverschotten dient binnen het raamwerk van!
de ontwikkelingsstrategie opgelost te.worden.
'

.'l'

•;
.• '
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17.6.

De fiscale wetgeving dient rekening te houden met resp. waarnodig
aangepast mbt. de problemen van opvolging, benodigd vermogen en
zelfstandigheid van de agrarische bedrijven.

17.7.

Productieaanpassingen in het licht van de overschotten dienen op
Europees niveau geregeld in die zin, dat onze traditionele expor terende functie geen geweld wordt aangedaan. Ook de evenredigheid
en redelijkheid van de contigenteringen'dienen speciale aandacht
in te bouwen voor de.kleine-, en pas gestarte nieuwe ondernemingen.

17.8.

Om de levensvatbaarheid van kleine en nieuwe ondernemingen niet onmogelijk te maken, dienen de landbouwgrondprijzen onder controle te
blijven. De expansiedrift van de mammoetbedrijven vermorzelt elke •
vorm van kleinschaligheid.

17.9.

Vangstbeperkende maatregelen dienen in alle redelijkheid en in EE6verband rechtvaardig toegepast te worden.1Onze visserijtraditie
dient ook in dit opzicht geen geweld te worden aangedaan.

17.10. Alle vangstquota voor de vismeelindustrie dienen geannuleerd te worden en ten goede te komen van de visserij voor consumptievis. *
17.11. Aan de zinloze PK-race dient een einde te worden gemaakt. Aan het
motorvermogen dient afhankelijk van de vangsttechniek duidelijk pla.fonds te worden gesteld.
17.12. Aan de kwaliteit van vangst, transport, verwerking, opslag en verkoop van vis en visproducten dienen de hoogste eisen te worden ge- j
steld.

HOOFDSTUK 18,

18J.

Aan het storingvrij functioneren van het openbaar vervoer ook in
crisis-situaties dient speciale aandacht te worden besteed.

18.2.

Het openbaar vervoer dient toegankelijk en betaalbaar te zijn voor
een zo groot mogelijk publiek. Het dienstver!enings-aspect van het
openbaar vervoer ten behoeve van de mobiliteit van de burger is een
moeil i ik i n geld waardeerbare functie.

18.3.

De veiligheid van de gebruiker van het openbaar vervoer dient verzekerd te zijn, waarnodig dienen beschermende maatregelen getroffen te
worden voor personeel en gebruiker.

18.4.

De verkeersveiligheid moet op alle bestuurlijke niveaus de hoogst
mogelijke prioriteit krijgen. Maatregelen moeten met grotere sanctionele bevoegdheid kunnen worden doorgevoerd.
Het rijden onder Invloed van alcohol is een crimineel delict en in
die zin strafbaar. Het rijden onder invloed van drugs of andere geestverruimende middelen is eveneens een crimineel delict en dus ook
strafbaar.

18.5.

-1918.6.

Het particulier vervoer is van secundaire betekenis in verhouding!
tot het openbaar en professionele goederen/personenvervoer.

18.7.

Opheffing van verkeersknelpunten kan nu na beëindiging van de deltawerken versneld ter hand worden genomen.

18.8.

Beslissingen tot opheffing van landelijke 'station- en halteplaatsen
in het spoorwegnet dient met veel grotere zorg en omzichtigheid genomen te worden in samenspraak met gemeentelijke en provinciale o verheden.

18.9.

Het rail goederen-vervoer zal aangepast moeten worden aan de moderne1
eisen van transport om een belangrijke substitutionele rol in het
goederenvervoer te hernemen.
,

>

i

•

i

18.10. De motorrijtuigenbelasting in haar huidige vorm dient te verdwijnen.
Daarvoor in plaats dient te komen, een evenredige heffing in de brandstofprfjzen verdisconteerd. Dit is tov. alle motorrijtuiggebruikers i
en weggebruikers redelijk en eerlijk. Het zwartrijden verdwijnt daardoor geheel, terwijl ook buitenlanders bij een bezoek aan Nederland
hun deel aan het onderhoud en de uitbreiding van het wegennetIeveren.

kU¥ V HOOFDSTUK 39,
HATERSTAAT.

19.1. ! De ophoging tot deltaniveau van de nog resterende zeedijken dient •
zo snel mogelijk verwezenlijkt te worden.
19.2.

De waterstaatkundige plannen zoals het plan Lievense en OPAC dienen
nu op korte termijn bespreekbaar te worden gemaakt.

19.3.' De drooglegging van de Markerwaard wordt als niet gewenst ervaren.
' 19.4.

Landaanwinningsplannen langs de kust verdienen de voorkeur.

HOOFDSTUK 20,
.RUIMTELIJKE ORDENING.

20.1.' De overbevolking in ons land dwingt ons niet alleen tot een restrictf*f
vreemdelingenbeleid echter tegelijkertijd tot.een ingrijpende
f'*;t' .. ,
en .stringente regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening
*' ••"•
en .'.'Jnilieubescherming..
>!"

'

i

1

:

20.2.

20.3.
20.4.

Gedwongen assimilaties in welke vorm dan ook verstoren het natuurlijk
gegroeid evenwicht in de demografische verhoudingen.
'

20.5.

De recreatieve landschapskwaliteit in het westen van het land, ver eist ingrijpende verbetering.
••
• ''
De landelijke bereikbaarheid van de natuur- en recreatiegebieden ,
vraagt om speciale aandacht in het bijzonder de aanleg van fietspaden.

20.6.
• •••'.:'-•••[.'

..••:••,';•• .

20.7.

.

, , .,- 20.8.
. .

•

Aan het behoud van gebieden die belangrijk zijn ter bescherming van
de bestaande flora, fauna en uit ecologisch oogmerk onvervangbaar
zijn, moet zeer bijzondere aandacht worden gegeven. Gemeentelijke
en/of provinciale bestemmingsplannen of wijzigfnoen daarop zijn hieraan ondergeschikt.
Bij de regelgeving inzake de verdeling van ruimte in algemene zin,moeten strekgebonden culturele waarden onaangetast blijven.

De volkstuinfilosofie is gemeen goed in onze samenleving. De gemeen-p .
lelijke overheden dienen daaraan meer aandacht en hogere prioriteit \' , -

.

'

.

"

•

!

i

Uoonruimtebehoeftebevrediging dient primair gevonden te worden door
middel van een sanctioneel doorstromingsbeleid en renovatie van oude
stadswijken. Er dient daar gebouwd te worden waar de behoefte bestaatj.

;
20.9. De landelijke herbeplanting van vrijgekomen en in dit opzicht onderr
. ,
ontwikkelde gebieden met een grote variatie van bomen en gewassen >;
.' '
verdient de ondersteuning van de overheid.
:
. i
20.10. Het ruimtelijk beleid van de overheid dient er op gericht te zijn om
.'•','•'
.
tot een evenwichtige afweging van belangen te komen ten aanzien van
. d e behoefte aan recreatie, bescherming van dier en natuur, landschaps' ,'
behoud en leefbaarheid.
' . . 20.11. De starheid van het bestemmingsplannenbeleid dient doorbroken te wor'j .".'••
'
den. Vooral gemeentelijke overheden moeten meer vrijheid van handelen
|;
' verwerven om tijdig en adequaat op gSnjzigde behoeften te kunnen in. spelen.
' :
20.12. De woningbouw dient zich bewegelijker aan te passen aan gewijzigde
geografische kwalitatieve en kwantitatieve behoeften.

8

!
. •
,

''

20.13. Bezwaar- en inspraakprocedures dienen verkort en doeltmatiger gere . geld te worden. Ook de geloofwaardigheid en objectiviteit van deze
plaatselijke referenda dient verbeterd.
HOOFDSTUK 21, ' '

21.1.

De zorg voor het 'milieu is aan ons allen toevertrouwd. Een gezond
leefmilieu is essentieel voor ons aller welzijn. De overheid, op
alle bestuurlijke niveaus, dient het voortouw te nemen*"bij de bescher-
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nring v a n het milieu...

' • • ' • . ] ; • •

;
•
.
•
.
; i' ; f..' .De mens is blijkbaar van nature geneigd zijn omgeving té bevuilen.

21.2.

Het is dus niet alleen regelgeving gewenst echter veel meer een
radicale mentaliteitsverandering.
.
21.3.

Een .milieu-bewust handelen en denken moet van de gehele maatschap- j
pelijke orde geëist worden.

21.4.

Onnatuurlijke aantasting van ons leefmilieu" dient ten alle tijde ' !
een illegale handeling te zijn. Vervuiling, vernieling en verontreiniging van ons milieu is niet slechts strafbaar, het verplicht tot
herstel. De vervuiler betaalt.

: .

-

.

j

21.5.

Industriële productietechnieken en processen dienen geen belasting
te veroorzaken van het milieu'. Bestaande vervuilende produktieme- j
thoden die het millieu belasten, dienen waar nodig met overheidssteun
te worden gesaneerd.
;

21.6.
;

Bij de uitgifte van nieuwe hinderwetvergunningen dient aan alle nH *
lieubescherraende eisen te zijn voldaan. Ook bij vernieuwing van déze
vergunningen-is critische begeleiding en controle noodzakelijk.

9

9

(•
•

•

21.7.
,

Economisch belang vindt zijn restricties in de noodzakelijkheid van
het ecologisch, evenwicht in de natuur.

21.8.

Voor de deskundige uitvoering en naleving van de milieuwetgeving dienen op alle daarvoor bestemde bestuurlijke niveaus professionele af- . .
delingen te worden bemand met verstrekkende wettelijke bevoegdheden.
Aan de instructieve voorlichting dient veel aandacht gegeven te worden.

21.9.

Universiteiten en technische hogescholen dienen mee betrokken te worden in de ontwikkeling van milieuvriendelijke productietechnieken, apparatuur en processen, noodzakelijk voor het herstel van een aangetast
milieu,alsmede in de opleiding in de milieuhygiëne.

.

21.10. Op gemeentelijk niveau dient een integraal milieuvergunningenbeleid
gevoerd te worden ter vereenvoudiging van de regelgeving en tot be spoediging en controleerbaarheid van de procedures.
21.11. Met de decentralisatie van het milieubeleid wordt bereikt, dat ook de
burger meer betrokken wordt bij de wetgeving ter bescherming van zijn
milieu.Daarnaast wordt tevens een grotene doorzichtigheid van de regelgeving en de mogelijkheid voor een doortastend optreden bereikt.
21.12. Urgente zaken van accute milieuverontreiniging en milieubederf zoals .
verzuring van ons klimaat, overbemesting met gevolg verontreinigde
grond, oppervlakte- en grondwater, insectenbestrijding, gifbelten,
lawaai-overlast etc. vragen om onmiddellijke deskundige ingrepen.
21.13. De eis tot het overleggen van industriële stoffenbalansen is ter con. trole op de naleving van de bepalingen in de hinderwetvergunning met
betrekking tot de milieubescherming dwingend noodzakelijk.
21.14. De thans bij het parlement in behandeling zijnde volledige milieuwetgeving, dient met voorrang .te worden behandeld.
••!

l•
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HOOFDSTUK22,
HET BELEID VAN.STAD-EN DORP.

22,1.

De Invoering van de raamwet stad en dorpvernieuwing vereist een snelle en duidelijke begeleiding, alsmede toelichting op de financiële
consequenties voor de gemeenten.

22.2.

Aan de decentraliserende opzet van de wetgeving dient bij de toepassing geen afbreuk te worden gedaan.

1

;

.

1

22.3.
l' •
f
' •

.
•

•. ;

22.4.
• ' • • • • 22.5.

!•
:
'

22.6.
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Het zelfstandig wonen van onze bejaarden in de alledaagse woon- eri
leefgemeenschappen is een voorwaarde voor een evenwichtig en stabiliserend leef- en gedragspatroon. Burger en overheid hebben de taak en
de plicht te zorgen voor de vereiste faciliteiten om deze veronachtzaande noodzakelijkheid wederom te realiseren.
•• :
'
'
.
•!
De overheid dient hogere prioriteit te verlenen aan de dorps- en .
stadsvernieuwing in verband met de steeds verder teruglopende vraagi |
naar nieuwbouwwoningen.
:

,

22,7.
,
;

De verdeling tussen wonlngwethuurwonlngen en koopwoningen dient waar
mogelijk afgestemd te worden op de vraag. Het realiseren van het toe^
gewezen quotum 1 s secondair.
;

22,8.

De grondprijs dient onder controle van de overheid te komen.

: ' ' .'l

; : . . • • ,.'

l

Het huidige woonwagenbeleid met het spreidingsoogmerk kan sociaal
goed bedoeld zijn, in de practijk is het onuitvoerbaar. Doorvoering
onder dwang is discriminerend en mensonwaardig.
, .

,;.'.-..•...-..

'. •
• i.

"

Door amendering op de bestaande wetgeving dienen verstrekkende waarborgen verkregen te worden ter bescherming en instandhouding van
streekgebonden culturele waarden, gebruiken en bezittingen.
.•;

•

•

l

•:

•'• ••},. .J''.' 22.9. Verkoop van grond verdient de voorkeur boven het in erfpacht geven-,
M' : ij '.
door de overheid. Aan het erfpacht geven van grond mogen geen restricf!V.-«-'"].'•
.tieve
bepalingen verbonden worden.
:
..:','
,•
,i
- • ••
.
!>
22.10. Het automatisme in de jaarlijkse huurverhogingen dient doorbroken te
.,•;,
worden. Exploitatiekosten dienen de basis te vormen voor het bepalen
> .'•• ,s . •,
van een huurverhoging.
•"••.f.' •;:1>.';-v- • 22.11.
• - De BTW-heffingen in de bouw dienen ter verbetering van de werkgelegen, .
heid en als stimulering in de bouwsector voor een periode van vijf
ja'ar te worden opgeschort. Overdrachtbelasting bij het kopen.van een
woning dient onmiddellijk te verdwijnen.
22.12. Leegstand, hetgeen geldverlles betekent, alsmede kraakcriminaliteit
fn de hand werkt, dient met voorrang aan urgente woningzoekenden te
. worden verhuurd, tegen betaalbare prijzen. Uitvoering van het vorde1 .: ringsrecht dient plaats te vinden.
22.13. Elke vorm van kraakactiviteit dient bil de wet strafbaar gesteld te
worden. Hardere aanpak en direct optreden is een noodzaak.
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HOOFDSTUK
ONDERWIJS.

23.1.

De kwaliteit van ons onderwijs laat in meedere sectoren veel te wensen over,.

23.2.

De snel opeenvolgende ingrijpende wijzigingen in het systeem dreigen
destabiliserend en ontwarrend te werken. Het veranderen is tot doel
verheven, terwijl het slechts een middel kan zijn.

23.3.

Door de invoering van steeds meer zogenaamde alternatieve creatieve
' bijvakken komen de essentiële zaken zoals taal, rekenen, aardrijks kunde en geschiedenis in het gedrang.
,

23.4.

Het zogenaamde 'vredesonderricht' is volslagen overbodig, vrijheids-_
onderricht evenzeer. •
^.

1

'.."..'•.
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23.5.

Kennisoverdracht blijft de primaire taak voor het onderwijs. Educatie,
vorming en maatschappelijke scholing behoren slechts zijdelings tot
de opgave van het onderwijs, in deze zaken hebben de ouders de primaire
taak.

23.6.

Het ontbreken van de 1n oorsprong beoogde aansluitingen tussen de verschillende typen van onderwijs is een van de belangrijkste tekortko mingen in het huidige onderwijsstelsel.
.t !

23.7.

Uitgangspunt van elk onderwijstype dient weer te zijn, de pupil de
kennis, vaardigheid en bekwaamheid bij te brengen om in het maatschappelijk leven in de beoogde richting en positie te kunnen functioneren.

23.8.

Aan het onderricht in de Nederlandse taal dient veel grotere aandacht
te worden besteed. De techniek en toepassing vereisen nieuwe aanpak.

23.9.

De selectie tussen Alfa en Bèta-leerlingen, overigens een van natur'e i
ontvangen voorkeur, dient vroegtijdig erkend en gerespecteerd te wor- ,
den.
•
j

23110. De jarenlange bewuste indictrinatle door ultra-linkse elementen op :
alle onderwijsniveaus is niet.alleen kortzichtig, maar werkt remmend
op de ontwikkeling van de'leerling. Maatschappijleer is veelal de vlag
die deze'eenzijdige en oneigenlijke lading moet dekken.
:
23.11. De onderwijsinspectie is verantwoordelijk .voor het optimaal functioneren van het onderwijssysteem, onder haar verantwoordelijkheid valt
eveneens de bewaking van de vereiste objectiviteit en kwaliteit van
hét onderwijs.
23.12. Het vak lichamelijke opvoeding vereist veel meer tijd en aandacht. Ook
het onderricht voedingsleer voor alle leerlingen in het basis en voort-

• ' '

gezet onderwijs wordt noode gemist.

23.13. Aan een middenschool bestaat in Nederland geen behoefte.'De nivellerend'
invloed op de ontwikkeling van vooral normaal- en meerbegaafde leer Tingen is funest. De minst begaafde leerling bepaalt tempo en niveau.

.

-24-,

23.14. Aan de in Nederland woonachtige en schoolgaande jeugd van anderstalige ethnische minderheden, dient in naschoolse uren extra aandacht te
worden besteed voor het onderricht in de Nederlandse taal. Onderricht
in de taal van het land van herkomst is slechts mogelijk in buiten
1
de schooltijd vallende lessen. De daaraan verbonden kosten dienen voor
' rekening van de betreffende'ouders te komen.
23.15. . Aan begaafde leerlingen moet het mogelijk zijn selectieve aandacht te' :
besteden, tevens dienen mogelijkheden voor versnelde doorstroming geboden te worden.
23.16. Vanaf de eerste jaren basisschool dient het vak 'informatie-techniek'
, te worden gegeven. Apparatuur dient versneld ter beschikking te komen.
23.17. Het MAVO- en HAVO-onderwijs verschraalt. Aansluiting.op het voortgezet
hoger en beroepsonderwijs faalt. Dit onderwijs dient inhoudelijk verbeterd te worden.
,
'• .;

• *•/' ' '

23.18. Aan verdere experimenten' in het onderwijs is geen enkele behoefte.Kwa-'
l iteitsverbetering is in het voortgezet onderwijs dringend geboden. .

'
•

•

" . ,
t •.-.'•'
j.0
.
;

'

,.' .:

23.19.
: • ':.'••••
•' :<, '
•
,
23.20.
•
,•'
'••

,

Het beroepsonderwijs heeft dringend behoefte aan betere maatschappe lijkeorientatie op het bedrijfsleven en'aansluiting op de arbeidsmarkt.
De markt beweegt, het daarvoor bedoelde onderwijs stagneert.
Herinvoering van bedrijfscholen met eigen onderwijsverantwoordelijkheid
is onontkoombaar voor het beschikbaar komen van beter toegeruste jonge
mensen die hun plaatsen in de bedrijven kunnen innemen.

23.21. Één'wettelijk leerlingenstelsel dient op korte termijn te worden gerealiseerd. Een studiecommissie uit de partij moet raet de voorbereiding
,
en planmatige structurering belastworden, resulterend in een deskun dig advies aan het H?.
23.22. De neiging tot bevoogding in de studiefinanciering dient voorkomen te
worden. Aan de zelfstandigheid van de student dient geen afbreuk gedaan te worden.
23.23. Schoolgeldheffingen over basis en voorgezet onderwijs dient te ver vallen.
. ! f
l

•

••••.!':.

23.24. Het onderwijsstelsel wordt zo ingericht, dat iedereen gelijke kansen
heeft. De natuurlijke verschillen in begaafdheid worden als positief
ervaren voor de verwerkelijking van een ideale samenleving, waarin de
een de ander aanvult. Voorkomen wordt, dat deze verschillen leiden tot
(bevestiging van) sociale ongelijkheid. :.
23.25. De. leerplicht geldt voor iedereenvan het vierde tot en met het zeven- *
tiende jaar (dus in totaliteit 14 jaren), het leerrecht geldt daarna
voor het leven.
.
> 23.26. De basis van elke vorm van onderwijs dient te zijn.norm en fatsoen. !
Dit dient tot uitdrukking te worden gebracht door het bijbrengen ,:
'•ï$l- v ivan Aspect voor elkaar en het respecteren van eigen en andermans j
Ifèfe.":-.|^i
' . gevoelens (karaktervorming).
...
• •
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HOOFDSTUK 24,
WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID.
24.1.

De vrijheid van de burger om zijn leven naar eigen behoefte en over-;
tuiging in te richten Is een onaantastbaar recht, mits dit geschiedt
binnen de door de wet gestelde gt-enzen, en rechten van anderen hierjdoor niet nadelig worden geschaad.
.
:

• • * • »

24.2.

Het 1s de taak van de overheid in samenwerking met burgerlijke initiatieven om hen die niet volledig en zelfstandig aan het maatschappelijk gebeuren kunnen deelnemen te ondersteunen en waar nodig hulp te
verlenen.

24.3.
'
'••
24.4.

Een geëmancipeerde zelfstandigheid van het individu is de beste waarborg voor een volwaardige participatie aan het samenlevingsgebeuren...
'
»
Voor de instandhouding van het hoge peil van de gezondheidszorg, de,
waarborg voor een goede gezondheid van de burger, zijn zeer hoge financtële.middelen vereist.

1

•

t

24.5.

Om enerzijds de gezondheidszorg betaalbaar te houden en anderzijds de
medisch-technische kwaliteit te bestendigen, is strenge budgetering
kostenbewaking en automatisering vereist.

24.6.

Gestreefd moet worden naar het inwerkingstellen van een algemene ziektekostenverzekering, volksverzekering, waarin een basispakket van
voorzieningen 1s opgenomen, met daarnaast de keuze mogelijkheid tot
bijverzekeren op vrijwillige franchise.

24.7.

Het patiëntenrecht dient op korte termijn gedetailleerd en bindend
te worden gerealiseerd.

24.8.

De alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen verdienen een volwaardige plaats in het verzorgingspakket van de burger, zij zijn aan gelijke strenge nonnen van kwaliteit onderworpen als de traditionele
geneeswijzen en geneesmiddelen.
<

24.9.

in principe dient elk erkend ziekenhuis te beschikken over een goed
functionerende poliklinische éérste-hulppost.

24.10. Een volwaardig gehandicapten- en bejaardenbeleid veronderstelt een
professionele opleiding en dienstverlening. Binnen de bestaande universitaire opleidingsprogramma's dient voor deze takken van gezondheidszorg een gespecialiseerde opleiding gereserveerd te worden.
24.11. Voor de dagelijkse zorg en begeleiding van thuiswonende gehandicapten en bejaarden dient een overkoepelend samenwerkingsverband ge schapen te worden, waarin alle professionele en lekendiensten gecoördineerd kunnen plaats vinden.
'

!

24.12. Met betrekking tot de gehandicapten en bejaarden dienen de belangentegenstellingen, de rechtsongelijkheid weggenomen te worden door het
bevorderen van inspraak en.medebeslissinfjsbevoegdheid in het te voeren beleidtrenwordt
doorwel
de doorbreking
van.demeteenziidig
oerichte.besluitVorming,
over, maar nooit
de BetroKKëne
gesproRen. ,

l
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r

KUHST EN CULTUURBELEID.

25.1.

De BKR-regeling dient te verdwijnen.

25.2.

Kunst is het beleg op-onze dagelijkse boterham. Kunst is de ver fraaiing van ons bestaan. Als zodanig is de kunst waard in al haar
uitingen passend beschermd te worden.

25.3.

Kunst en kunst-uitingen zijn voor elke burger bedoeld en toegankelijk. Bijval en kritiek vormen de aanmoedigingen voor de kunstenaar
tot groeiende prestaties.

25.4.

De restauratie van cultuur-historisch erfgoed, ongeacht in welke
hoedanigheid aanwezig, vereist de ondersteuning en instandhouding
van en door de overheid.
,
. ..

25.5.

Uiting van kunst in de vorm van muziek, toneel en dans, dient door
de overheid gestimuleerd te worden. Groepen, orkesten en vereni gingen, hetzij beroepsmatig of op amateuristische basis, dienen
door de overheid beschermd en in stand te worden gehouden.
,
Verdwijnen van of samenvoegen dient in elk geval te worden voorkomen. Elke groepering dient zijn eigen karakter en streekgebondenheid te behouden.
'

25.6.

In verband met het voorgaande, wordt een Raad voor Kunst ingesteld.
Deze Raad stelt jaarlijks een landelijke begroting op uit de gewenste plaatselijke, regionale en landelijke overheidsbijdragen voor !
kunst-activiteiten. De Raad beslist over subsidie-aanvragen en subsidieverdel ing. Deze taken verricht de RvK in het kader van zijn !
hoofddoelstelling: het opkomen voor de vrijheid en onafhankelijkheid
van de kunst en de kunstenaars. De RvK wordt voorgezeten door de ;
vertegenwoordiger van het Ministerie WVC. Verder hebben hierin zitr
ting vertegenwoordigers van plaatselijke en regionale overheden en
volgens een democratische procedure gekozen vertegenwoordigers van
kunstvakopleidingen, beroeps- en amateurverenigingen voor kunstzinnige activiteiten, alsmede vertegenwoordigers van musea, conservatoria en andere kunstzinnige instellingen.

25.7.

Kunst en cultuur zijn geïntegreerde bestanddelen van het vaderlands
erfgoed. Het bewaren, verrijken en overdragen van dit erfgoed is een
proces waar iedere Nederlander aan deelneemt. De overheid heeft als
taak, het scheppen en in stand houden van mogelijkheden voor alle Nederlanders om optimaal aan dit proces deel. te nemen.

8

HOOFDSTUK 26,
.SPORTBELEID.

26.1.

Het totale sportgebeuren in onze samenleving is van onmiskenbare betekenis voor het welzijn van ons volk.

-27-

26,2,' Het beleid van de overheid dient er op gericht te zijn, dat sportaccomodatie in voldoende mate en vereiste kwaliteit beschikbaar is.
De exploitatie en beheer dient door particuliere organisaties bij
voorkeur te worden geregeld.
t
26.3.
De georganiseerde sportbeoefening en haar organisaties dienen niet
betrokken te worden bij politiek geharrewar, nog minder als factor
bij het politiek handelen gebruikt te worden.
26.4.

De overheid bemoeit zich niet met de door de sportorganisaties gearrangeerde internationale uitwisselingen.

26.5.

Gedacht moet worden, ter dekking van de kosten aan medische hulp
en ziekteverzuim, om een club-polis (verzekering) te ontwerpen.

26.6.

Excessen bij sportmanifestaties, zoals intimidatie, terreur, vandal isme etc. zijn uitwassen van de huidige samenleving. Agressie en
bedreiging staan daarin centraal. De verenigingen dienen niet aansprakelijk gesteld te worden, doch de regering welke faalt bij het
uitvoeren van de haar bij wet verstrekte mogelijkheden.
Stipte handhaving, zowel preventief als repressief zijn eerste ver-,
eisten. Handhaving van orde en gezag ligt in handen van Justitie en
Binnenlandse Zaken. Optimaal dient te worden gegarandeerd, dat sportevenementen niet door een groepje opstandigen in dlscrediet kan worden gebracht.
Tot nu toe faalt de regering in het door haar gevoerde beleid en
wordt de schuld bij de verenigingen gelegd, die echter juist In bescherming genomen dienen te worden.
*
,.

HOOFDSTUK 27,
HEDIA-BELEID.

. .
•

!

27.1.

Het huidige omroepbestel werkt polariserend, verketterend en verschralend. Dit systeem heeft zijn aktualiteit .tenvolle verloren.

27.2.

Het thans bestaande zuilensysteem, gebonden aan religie, politieke ''!
opvatting, sexuele geaardheid.ed. dient vervangen te worden. Een be,geleidingscommissie mediazaken uit de partij dient de mogelijkheid.!
te onderzoeken tot het instellen van drie ongebonden regionale zencjgemachtigden tw.:

-

•
<

ir •.

-

1.:
.
2.:
3.:

.
i
,:
'•.

Omroep Noord-Oost (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.)
:.
Omroep Zuid, (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.)
Omroep West, (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en
Flevoland.)

De gemachtigde 1. en 2. bezetten zender l, gemachtigde 3 bezet zender 2, zender 3 blijft gereserveerd voor commerciële gemachtigden. •
27.3.

i
't.

,

'

Aan verspreiding en ontvangst van buitenlandse uitzendingen via kabel,
sateliet of straalzendingen dient generlei belemmering te worden gegeven.

-2827.4.

De kabelraamwet dient de volledige vrijheid van keuze voor de burger
om wel of niet te worden aangesloten op een kabelnet, te waarborgen.

•

27.5.

Het vrijlaten van reclames op de sportvel den ook tijdens beelduitzendingen en het opheffen van sancties dient met voorrang te geschieden. Het mediabeleid kap nooit bedoeld zijn, om een vorm van beperkingen op te leggen aan de gebruikers of makers van het media-gebeuren. De reclame heeft nog nooit iemand gestoord, en de reclame is in
elk geval, niet indringend. Om volwassen te worden, zullen gesanctioneerde maatregelen op dit gebied geheel achterwege dienen te blijven.

t •

•
HOOFDSTUK 28,
.HET.EE6rBEl.EID.

' . .

1

28.1.

De Europese éénwording is levensnoodzakelijk voor de instandhouding
van ons politieke,' economische en maatschappelijke bestel.

.28.2.

Nederland moet zich in het EEG-verband als een inspirerend en vooral betrouwbaar nodgenoot gedragen.
. •

28.3.

De behartiging van onze nationale belangen vereist in het EE6-beraad
onze actieve aandacht en waakzaamheid.

28.4.

De totstandkoming van:

a.
b.
c.
d.
e.

• '. '.
:

* ,i
•
Q
/!.• •••:• V'
1

'••;"-,' ''';.<• ' 28.5.
!' ~- .^!'

, . ; • •: ':t|
"'
'.
,

28.6.

•'-,.;." ;•••
i.ï;; ; ',-,
28.7.
•'.(;..;,. ',

.ƒ.;!(',.;V •' i • ' •

•

een
een
een
een
een

,

Europees monetair stelsel
Europees vervoersbeleid
Europees milieubeleid
Europees vreemdelingenbeleid
Europees paspoort en betaalmiddel

eisen de hoogste prioriteit.
.

. ' . . ! '

j
'

De inmiddels.gestarte samenwerkingsprojecten Esprit en Eureka zijn
goede voorbeelden van Europees denken en handelen.
,

De besluitvaardigheid van de Europese commissie als uitvoerend or- l
gaan van het Europese parlement vereist meer zeggenschap. Behalve . '
inzake de souvereiniteit én zelfstandigheid van de deelnemende lan-j
den moet de commissie haar besluiten met eenvoudige meerderheid kurtnen nemen. Besluiten.met een bindend karakter voor de deelnemende ;
staten
,
Het Europees parlement in haar huidige opzet en vorm functioneert
alleen nog als kostenverslindend instituut, zonder daadkracht of
inspiratie. Het aantal afgevaardigden en hun kwaliteit dient omgekeerd evenredig met elkaar te zijn. Derhalve aanzienlijk minder le-

*"en en meer 'tenn''s'

.»iir 1 r '
28.8. Aan het gemors van tijd en geld door het instandhouden van een steeds
' . .
maar voortbewegende caravaan goederen en mensen tussen Straatsburg, .
;, .< .
' ' Luxemburg en Brussel moet onmiddellijk een eind worden gemaakt.
' ' "'i!i* '

i'v^i-

,
!
HOOFDSTUK 30.
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JEUGDBELEID.

30.1.

Het is noodzakelijk, gezien de veelomvattende problematiek, dat
het totale jeugdbeleid onder één noemer gebracht wordt onder een
apart ministerie en niet verspreid over verschillende departementen.
,

30.2.

Het creëren van speciale arbeidsplaatsen, jongerenprojecten en
uitgebreide werklozenprojecten voor jongeren. Te denken valt hierbij pa. aan leerlingenstelsel en jongerenopvangprojecten.

30.3.

Randgroepjongerenprojecten door de scholen zelf in te vullen en
gericht op de specifieke problemen van een bepaalde groep jongeren
waarmen op dat moment mee te maken heeft. In dit kader valt ook te
denken aan preventieprojecten.
- .. .
'
•
• '
30.4. Een aangepast pol1tie-apparaat: een uitgebalanceerd landelijk kinderpolitiebeleid, een eigen surveillance en een optimale doorver wijzfng naar verschillende hulpinstanties die 24 uur per dag bereikbaar moeten zijn.
. , Door de toenemende normvervaging is het helaas noodzakelijk, dat'
de jeugd geleerd moet worden respect voor zichzelf en voor anderen
op te brengen en op een normale manier, zonder agressie met elkaar
en met anderen te communiceren. Ouders en opvoeders dienen hierbij,
nauw betrokken te worden.
'
:
30.5.
30.6.

...:

. ...

Geen bezuinigingen op het bijzonder jeugdwerk (internaten etc) en
op de ambulante hulpverlening.

r
Voor drugsverslaafden dienen er afkickcentra te komen, waar ver - j
slaafden afkicken en geresocialiseerd worden.
Verslaafden verplicht laten afkicken met als argument: een verslaafde Is geen vrfj mens, hij is gevangene van zijn verslaving en daardoor niet meer in staat tot een evenwichtig oordeel.
..

.
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l

EMANCIPATIEBELEID.

31.1.
i .
.. ;

31.2.

IJ

'•

Alle mensen zijn aan elkaar gelijk. Man en-vrouw zijn volstrekt gelijkwaardig en hebben recht op gelijke maatschappelijke posities en
behandeling. Emancipatie dient niet te leiden tot bedilzucht, mannen/
vrouwenhaat of tot bevoordeling van de ene of de andere sexe, het geen discriminatie van de ander zou betekenen.
i

•

Het 1$ noodzakelijk te streven naar een pluriforme.maatschappij,waarin iedereen, ongeacht ras, geslacht, huidskleur, politieke-' religieuz
of sexuele geaardheid, aanspraak kan maken op gelijke behandeling,
rechten, plichten en vrijheden. Dit houdt uitdrukkelijk in, dat er
geen'sprake van kan en mag zijn van positieve discriminatie, omdat
elke'vorm van discriminatie wordt afgewezen.

•••i
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DEN VADERLAMT GHETROUWE

Inleiding: .
Bij het inhoud geven aan de defensieparagraaf "DEN VADERLANT GHETROUWE", ziet de CENTRUMPARTIJ de "DEFENSIE-GRONDSLAG" centraal staan. Deze grondslag houdt de veiligstel ling in van de vrijheid en onafhankelijkheid van het Ko ninkrijk der Nederlanden, in het bijzonder waar dit betreft
de historische, culturele en levensbeschouwelijke waarden
binnen onze democratische samenleving. De mentale bereid heid en de maatschappelijke wil tot inzet ter verdediging
van onze verworvenheden zijn bepalend als voorwaarden voor
een adequate militaire verdediging. Uit deze grondslag dienen de strategien, taktieken en methodieken te worden afgeleid. Pragmatisch worden deze dan vertaald in taken en de
benodigde'middelen.
De hooflijneri van de "Grondslag" zijn neergelegd in de
••uitgangstellingen".

H.C. de Roode :. Kolonel der Mariniers BD.
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Uitgangstelling 1.
•De'defensie binnen het NAVO-verdragsgebied:
Tegen de achtergrond van de veiligstelling van de vrijheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden, dient de regering te •
streven naar internationale rechtsorde, die vrede en veiligheid waar borgt. De CENTRUMPARTIJ beschouwt daarom de NAVO als een fundament van
de veiligheid van ons land.
i

Kernmotivatie uitgangstelline'li

•

,'

De situatie in Europa wordt gekenmerkt door een fundamentele tegenstelling tussen twee maatschappelijke stelsels. De maatschappijvorm van het
Oostblok wordt gekenmerkt door de overheersing van één partij, door een
autocratische traditie en de marxistisch-Leninistische ideologie.
Uitgangstelling 2.
De defensie buiten net NAVO-ver*drag3gebied:

'

.

.

^

r In het verzekeren van de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Ne -derlanden naast de defensie methodiek die voortvloeit uit het Atlantisch
bondgenootschap, draagt de regering tevens een verantwoordelijkheid voor
j'.de beveiliging van het eigen grondgebied en de aan- en afvoerwegen. Te\s is de regering verantwoordelijk voor de externe verdediging van de
'.Nederlandse Antillen binnen het Koninkrijksverband.
v
i • '
Kernmotivatie uitgangstelling 2::'

'< •

• ' ''

'•

Ook buiten het NAVO-verdragsgebied dienen er veiligheidswaarborgen te
.zijn. Conflicten kunnen de vitale belangen van het Koninkrijk bedrei •gen. Essentieel is het onder alle omstandigheden veiligstellen van de
aanvoer van energie en grondstoffen. Evenzo behoren conflictsituaties
in het Caraibisch gebied zeker tot de mogelijkheden.
.Uitgangstelling; 3.
-'; ! De geldende strategie van de NAVO, die van het "aangepaste antwoord",
''f. ' ' biedt ntjg steeds de beste mogelijkheid om oorlog tussen Oost- en West• '. • blok te voorkomen.
i
•''••'.
;';•; Kernmotivatie uitgangstelling 31
'•'<
' In de strategie van het Warschaupact staat centraal: een snel beslissend
.
, offensief met superieure militaire middelen. Het gebruik van zowel stra!
' .tegische als tactische kernwapens is in deze strategie geïntegreerd.
"•'>/"' ' ' •
i i A"

!• ,' 'yitgangstelling M.

!

Een onvoorwaardelijke reductie dan wel bevriezing van het huidige aantal
conventionele- en kernwapens moet worden afgewezen indien daardoor een
verstoring van het machtsevenwicht ontstaat.
Kernmotivatie uitgangstelling A'
'
:
Een evenwicht in conventionele- en kernbewapening zal een remmende invloed

hebben op het aanwenden van deze machtsmiddelen; immers de risico's
.verbonden aan een gewelddadig realiseren van eigen doelstelling dooréén van de partijen, kan zelfvernietiging ten gevolge hebben.
Uitgangstelling 5.
De totale weerbaarheid (de defensieve kracht) is het product van de
militaire (personeel en materieel), economische, maatschappelijke en
psychologische factoren.
Kernmotivatte uitgangstelling 5:
Economisch aspect: meer dan voorheen dient de Nederlandse industrie betrokken te worden bij de levering van het benodigd materieel.
Nationaal zal het materieelbeleid meer gericht zijn op het belang van
de Nederlandse economie. In het bijzonder waar dit betreft onderhoud en
herstel van defensie materieel dient meer gebruik te worden gemaakt van
Nederlandse bedrijven w.o. het klein- en middenbedrijf een belangrijk .
aandeel moet worden toegewezen.
:
, •
Militair aspect (personeel en materieel):
De kwaliteitsverbetering van de operationele eenheden, binnen het kader van de beschikbare financiële middelen, dient zich in hoofdzaak te
op een verbetering van de gevechtsvaardigheid en gevechtsbereidi. i richten
heid van het personeel. De CENTRUMPARTIJ stelt zich voor dit te berei ken door een drastische reductie van het bureaucratische element binnen
Defensie en het toekennen van het primaat aan de operationele eenheden.
Door een overwegend pragmatische aanpak (fysieke,mentale en vakgerichte
training) dient de effectiviteit en de efficiëntie van de slagkracht te'
worden verbeterd.'
,
'
t

*

'

:

.

'

.

Maatschappelijk aspect:

ft:

De vervu22i^ van de dienstplicht zal een gunstige invloed uitoefenen' op
:het totale maatschappelijke- en psychologische wezen van ons volk, indien
het defensie-apparaat in staat is gedurende deze dienstplichtperiode de
aanwezige leiderscapaciteiten van de jonge Nederlander te ontwikkelen en
hem een gezond mentaal en fysiek incasserings- en doorzettingsvermogen
mee te geven.

1.
;:-5-

DE MILITAIRE MIDDELEN.
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Algemeen.: Onze drie krijgsmachtdelen, Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht, al dan niet
opgenomen in een NAVO-verband, leveren een evenwichtig
: •
aandeel afgestemd op de te vervullen taken ter veiligsteli, •
ling van de vrijheid en onafhankelijkheid van het Konink -

.

,

" '
••

'

.
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.
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,1

Personeel.; Onze.krijgsmacht zal bestaan uit:
.
- beroepsmilitairen (vrijwillig dienenden)
- dienstplichtige militairen
- burgerpersoneel in dienstverband binnen het
militair apparaat.
- personeel bescherming burgerbevolking (BB)
- personeel sociaal economische verdediging.
Beroepsmilitairen;
;
'

'
•

'

,

'

.

i.
(

Beroepsmilitairen dienen in alle functiegebieden van de
krijgsmacht-delen in voldoende kwantiteit en kwaliteit aanwezig, te zijn, teneinde de snelle ontwikkeling van taktie ken en technieken op de' voet te kunnen volgen en in de prak. tijk aan te wenden.
Eenheden aangewezen voor een onmiddellijke operationele inzet in crisis-situaties (kéurkorpsen) dienen overwegend uit
beroepspersoneel te bestaan, dan wel dienstplichtigen met een
verlengd dienstverband.
Evenzo dienen de krijgsmachtdelen, waarbij sprake ia van het
functioneren in een. specialistisch technisch klimaat, overwegend uit beroepspersoneel te bestaan.

Dienstplichtige Militairen;" ..

• .'
y\'

.

•

;
' ' ;•

!

De dienstplichtigen vervullen een belangrijke taak binnen de
krijgsmacht. Zij zijn niet alleen onmisbaar bij de vorming
(
• van een krijgsmacht die voor zijn taak berekend is, maar zij
integreren tevens die krijgsmacht in de samenleving. De grote
aantallen die hun dienstplicht hebben vervuld, vergroten om- :
gekeerd ook de betrokkenheid van de maatschappij bij de krijgsmacht.
Afhankelijk van het krijgsmachtdeel waarbij de dienstplichtigen worden ingedeeld en de te vervullen functies, wordt de duur
van de diensttijd voor de eerste oefening vWtgesteld.
Wederom wordt afhankelijk van de te vervullen functies en het
soort krijgsmachtdeel de herhalingsperiode vastgesteld. Evenzo .
varieert de periode waarover men 'mobilisabel' blijft. (Leef tijd max. 50 Jaar).
>
ledere man en vrouw die de Nederlandse nationaliteit bezit is
,'. •
vanaf zijn/haar* achttiende jaar dienstplichtig.
.'
(1 !
Vrijstelling vanwege lichamelijke en/of mentale gebreken en
uitstel wegens studie of andere redenen, worden bij wet geregeld.
.
Naast het vervullen van de dienstplicht bij de krijgsmacht be-

•

staat tevens de Mogelijkheid 'de dienstplicht te vervullen

!

bij de dienst Bescherming Bevolking (BB) en de dienst So -

,1

ciaal Economische Verdediging.
, ..
Op deze wijze bestaat een keus om naar eer en geweten 'het ,
-land
te dienen.
:
'

'! '
' •••

TAKEN TE VERVULLEN BIHNEN DEFENSIE-VERBAND.

De Koninklijke Marine neemt in geval van oorlog samen met deNAVO-landen deel aan de beveiliging van het oostelijk deel
van de Atlantische Oceaan, het Kanaal, de Noordzee met aan grenzende zeegebieden, waar de voornaamste aanvoerwegen naar • '
West-Europa lopen.
Naast de bondgenootschappelijke taken draagt de Koninklij- -,
ke Marine een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de
veiligheid van het Nederlands territoir, de Nederlandse Antillen en de bescherming van de Nederlandse belangen op zee. Het
veiligstellen van onze zeevaartroutes..
•
Teneinde ónze escortgroepen naar behoren hun taken te kunnen "
laten uitvoeren, dienen' een tweetal kleine 'escort-carriers1
(+ 5000 ton) aan.onze vloot te worden toegevoegd. r"Vertical
short take off and landing" vliegtuigen kunnen dan van deze
platforms worden gelanceerd.
;
Een tweetal V/STOL squadrons totaal +_ 16 V/STOL's diehen derhalve en de organisatie van de Marine Luchtvaartdienst te wor'den opgenomen.
Als motivatie voor het hiervoren gestelde moge het volgende
dienen:.
De FALKLAND crisis heeft wederom overduidelijk aangetoond,
dat een plaatselijk luchtoverwicht een absoluut vereiste is
.
bij de uitvoering van maritieme operaties. Het ontbreekt mo menteel onze vloot totaal aan luchtverdedigingsmiddelen op de
grotere afstand. .
•
'
Het Korps Mariniers;

n
• -V-:'

,

Dit hoogwaardige gevechtselement, als integrerend onderdeel
van de Koninklijke Marine, dient qua personeel en materieel
op Brigade-sterkte te worden gebracht {+_ 5000 man), waardoor
deze eenheid eveneens als "eroergency eenheid" ter ondersteuning van het Eerste Legerkorps kan worden ingezet. Naast deze
inzetmogelijkheid dient het huidige aandeel in de Brits-Nederlandse Amphibische Strijdmacht, ge-earmarked voor de vervul ling van t.aken ter verdediging van NATO .'s noord- en zuidflank
te wbrdeó'gecombineerd, r .'
""*'•
De twee "escort carriers", dienen eveneens transportcapaciteit
te bezitten teneinde elk êên Amphibische Gevechtsgroep (^ 850
man) te kunnen vervoeren.
Het ontbreken van een zwaarder^vuursteun element in de huidige
organisatie benadeelt in ernstige mate de gevechtskracht. Dit
tekort dient op korte termijn te worden opgeheven.

;

!

DE KONINKLIJKE LANDMACHT;

De Koninklijke Landmacht houdt als hoofdtaak binnen net MAVO- i
verband de verdediging van een toegewezen deel van de Noord *
Duitse laagvlakte door het Eerste Legerkorps in. Binnen dit:NAVO-verband dienen de territoriale taken gericht op de beveiliging van het Nederlandse grondgebied en de daarover lopende
verbindingslijnen te worden vervuld door beveiligingseenheden '
van het Nationaal Territoriaal Commando. Het Korps Nationale ' !
Reserve zal moeten worden uitgebreid en worden voorzien van adequate middelen, teneinde het hoofd te kunnen bieden aan verrassingsaanvallen (landings- en para-eenheden).
Ook binnen de Koninklijke Landmacht zal de kwaliteitsverbete ring voor een belangrijk deel moeten worden gerealiseerd binnen
de huidige aanwezige kwantiteit. Deze verbetering van de ge vechtswaarde moet worden verkregen door rationalisering en optimalisering van de opleidingen en onderdeelstraining.
Het Korps Commando Troepen dient te worden gebracht op de sterkte van een Bataljonsgevechtsgroep (^ 1200 man) met behoud.van '
eigen identiteit moet dit korps ingezet kunnen worden —naast ,
de reeds bestaande taak— in een .operationeel verband mét het
Korps Mariniers als een "Bmergency eenheid". Tevens dient het
Korps Commandotroepen een taak te vervullen in de verhoging van '
de gevechtskracht binnen de Kaderopleidingen en eenheden van' .
het Eerste Legerkorps d-m.v. door dit korps te verzorgen "ge vechtscursussen'V
.
DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT.

De Koninklijke Luchtmacht vervult taken binnen het NAVO-ver dragsgebied waarbij het zwaartepunt ligt op het verlenen van
steun aan de landoperaties. Ook zal zij blijven bijdragen aan
de luchtverdediging waarbij tevens de grond-luchtraketten zijn
geïntegreerd.
>
Buiten het NAVO-verband is zij verantwoordelijk voor de verdediging van het luchtruim boven het Koninkrijk der Nederlanden
en verleent steun aan landoperaties, amphibische operaties en operaties van de Koninklijke Marine binnen haar actieradius. Voorzieningen dienen getroffen te worden teneinde gebruik te kunnen
maken van meer vliegvelden en zodoende de squadrons te kunnen
spreiden in tijden van spanningen. Tevens dient bij vervanging
van vliegtuigen de mogelijkheid te worden bezien het type V/STOL
in de organisatie op de nemen, waardoor'de volledige afhankelijkheid van de. kwetsbare vliegvelden ten dele kan worden opgeheven.

••
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DÉ KONINKLIJKE MARECHAUSSEE.
De Koninklijke Marechaussee heeft als voornaamste taken.: . •
Algemeen;

'

:

• i1
Het verouderen van het Marechaussee-bestand, zijnde een ongunstige situatie in het licht van het takenpakket, dient terug •=•'
gedrongen te worden.
Doorstroming naar gemeente- en rijkspolitie moet worden gestimuleerd.
'.
Taken.:

.

.

Het uitvoeren van de grensbewaking
Het op aanvraag verlenen van bijstand aan de politie bij handhaving van de openbare orde.
Het waken voor de veiligheid van het Koninklijk Huis.
Het uitvoeren van de politietaak t.b.v. .Nederlandse en andere
bondgenootschappelijke strijdkrachten.
•
Bij de inzet van de personele- en materiele middelen, dient, het'] •
uitoefenen van de grensbewaking'de hoogste prioriteit te krij - ,
gen.
' '
.
•
' •• '<
DE CIVIELE VERDEDIGING.
De civiele verdediging bestaat uit twee overheidslichamen. Deze'
lichamen zijn de Bescherming Burgerbevolking (BB) en het Centrum
voor Economisch Verantwoorde Autarkie (CEVA).
De Bescherming Burgerbevolking.;
De Bescherming Burgerbevolking (BB) wordt ingeschakeld bij de
bestrijding van de directe nadelige gevolgen van oorlogshandelingen voor de burgerbevolkingf bij coördinatie van evacuaties,
vervoer van burgerslachtoffers, distributie van hulpgoederen en
bij bouw en onderhoud van schuilkelders.
De BB wordt ook ingeschakeld bij de bestrijding van nadelige gevolgen voor de burgerbevolking in andere situaties, die door de
mens of natuur veroorzaakt zijn en.die een ontwrichting van het
dagelijks leven op plaatselijk dan wel landelijk niveau inhouden.
De BB-staf .wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van rijk,
gemeenten en krijgsmacht. Het personeel van de BB bestaat uit een
bezoldigde staf en specialisten,, voorts vrijwilligers en dienst plichtigen.
De sociaal-economische verdediging.:
De sociaal-economische verdediging van Nederland bestaat uit een
overheidslichaam ondergebracht bij het ministerie van Economische
Zaken, namelijk: het Centrum voor Economisch Verantwoorde Autarkie
(CEVA) en uit een semi-overheidsorgaan, de stichting Sociale Medische Defensie•(SOMED).
'
Het CEVA rekent jaarlijks uit hoe groot de voorraad aan overle vingsmiddelen, productiemiddelen, vervangingsmiddelen eo reserveonderdelen moet zijn en welke andere maatregelen er genomen moe -

,:

ten worden om stand te houden tegen boycot en andere isolêrings- '•'
maatregelen van buitenlandse agressoren.
•
Tevens draagt CEVA zorg voor onderhoud en regelmatige vernieu ,. .
wing van deze voorraad. !
. •
• . ' • • ' • ' . ' :'••'
;
.. De CEVA-staf wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het';
.
•.
Ministerie van Economische Zaken. Zij bestaat verder uit verte - >
genwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties, verschil•'•;•
lende andere maatschappelijke groeperingen, alsmede TNO.
., .1
De SOMED organiseert EHBO- en overlevingscursussen aan alle in - :'-'
stellingen van het openbaar en het bijzonder onderwijs.
1
In het stichtingsbestuur van'SOMED nebben zitting: een vertegen- :'
woordiger van Ministerie Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur, Mi- (
nisterie van Onderwijs en TNO.
.
Het personeel van de CEVA bestaat uit een bezoldigde staf en spe, cialisten, tevens vrijwilligers en dienstplichtigen. •
•«v;. ';' DE ORGANISATIE TOPSTRUCTUUR MINISTERIE VAW DEFENSIE..
<*&••

•

',.'.".

De huidige taakverdeling en het- functioneren binhen de organisatie van het ministerie moet op haar juistheid en doeltreffend
heid worden onderzocht. De loodzware bureaucratie met-haar vele
raden en comité's vormen slechts een financiële 'molensteen' en.
maken een slagvaardig en adequaat beleid onmogelijk.
De centrale organisatie telt ruim 500 militairen en 2200 burgers.
De ministeriele componenten voor de krijgsmachtdelen hebben een .
personeelssterkte van ^ 2300 militairen en +. 2900 burgers.
Mede in het licht van de bezuinigingen die geleid hebben tot ernstige personeelstekorten bij de operationele eenheden, maken dit
alles tot een weinig vertrouw'enswekkend beeld. Overzicht in de
operationele materieeltekorten geven een droevige situatie weer.
Verschuivingen binnen de financiële defensieprotefeuille zijn dan
ook een absolute noodzaak.
De Centrumpartij kent het primaat toe aan de operationele eenheden, i •

s'Gravenhage, juni l985.
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