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woensdag 9 JUNI 2010 
 

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 
 

ANTILLIAANS-ARUBAANSE KANDIDATEN 
 
 

Woensdag 9 juni 2010 verkiezingen Tweede Kamer  

Op 9 juni 2010 gaan we naar de stembus. Iedereen met de Nederlandse nationaliteit en van 

achttien jaar en ouder kiest dan een nieuwe Tweede Kamer. De winnende partijen mogen een 

regering gaan vormen. Wat doet de Tweede Kamer precies? Waarom is stemmen belangrijk? Hoe 

kunt u stemmen? En op welke partijen? Wie zijn dit keer de Antilliaanse en Arubaanse 

kandidaten? In deze OCaN INFO @-Nieuwsbulletin treft u informatie over de verkiezingen. Verder 

treft u in deze OCaN INFO @-Nieuwsbulletin de brief die OCaN heeft gestuurd naar de 

samenstellers van de verkiezingsprogramma’s (Papiaments). Tenslotte kunt u kennis nemen van 

de procedure rondom het verkrijgen van een Koninklijke onderscheiding (bericht Antillenhuis).  

 
De OCaN redactie.  
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Wat doet de Tweede Kamer  

De Tweede Kamer, het parlement, vertegenwoordigt alle burgers van Nederland. De Tweede 

Kamer is het hoogste orgaan in Nederland. Hij heeft twee hoofdtaken: de regering controleren en 

samen met de regering wetten maken. De Tweede Kamer stelt jaarlijks de begroting van 

Nederland vast. In de Tweede Kamer zitten 150 volksvertegenwoordigers van diverse politieke 

partijen. De Tweede Kamer wordt gekozen voor vier jaar. Samen met de Eerste Kamer vormt de 
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Tweede Kamer de Staten-Generaal. De Eerste Kamer (75 zetels, gekozen via de Provinciale 

Staten) kan alleen wetten goed of afkeuren, nadat ze al zijn aangenomen door de Tweede Kamer.  

De Tweede Kamer heeft verschillende rechten, zoals het budgetrecht (begrotingen van ministeries 

goed- of afkeuren), het recht op amendement (wijzigen van wetsontwerpen op onderdelen), het 

indienen van moties (verzoek aan de regering om iets wel/niet te doen), het recht op initiatief 

(indienen van wetsvoorstellen) en het recht van enquête (diepgaand onderzoek naar 

regeringsbeleid).  

 

Na de verkiezingen 

Na de verkiezingen wordt er een informateur benoemd door de Koningin. De informateur 

onderzoekt welke partijen mogelijk een regeringscoalitie kunnen gaan vormen voor de komende 

vier jaar. Daarover brengt hij advies uit aan de Koningin. Soms onderhandelt de informateur met 

partijen ook over de hoofdlijnen van het beleid, dat moet uitmonden in een regeerakkoord voor vier 

jaar. Vervolgens vormt de formateur – de beoogd minister-president – in opdracht van de Koningin 

het kabinet.  

 

Historie 

Sinds de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) kennen we in Nederland een gekozen parlement. Na de 

Grondwet van 1848 kreeg het parlement meer macht; hij werd sindsdien rechtstreeks gekozen 

door de rijke burgers. Pas in 1917 werd het algemeen kiesrecht voor alle Nederlandse mannen 

ingevoerd en in 1919 het stemrecht voor vrouwen. In Nederland is het niet verplicht om te 

stemmen.  

 

Stemmen is belangrijk 

De gekozen partijen mogen de komende vier jaar regeren. De verschillen tussen de partijen zijn 

echter groot. De ene partij vindt veiligheid belangrijk, de ander maakt werk speerpunt van het 

beleid. Weer een andere partij zet zich vooral in voor onderwijs, natuur en milieu, voor 

armoedebestrijding en gelijke kansen, dierenwelzijn, of economische groei. De komende 

verkiezingen gaan vooral over de bezuinigingen. Daarin zijn ook weer grote verschillen, zie 

hieronder de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Maar dat niet alleen. Er zijn ook 

partijen die zich rechtstreeks richten tot Antillianen en Arubanen: zowel de toelatings- en 

heenzendingsregeling als etnische registratie van Antillianen en Arubanen is terug te vinden in 

programma’s of politieke statements. Als u niet kiest, gaat uw stem verloren. Uw stem kan het 

verschil maken!  
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CPB: effecten van de programma’s 

De effecten van negen partijprogramma’s op de werkgelegenheid, koopkracht, onderwijs, zorg, 

natuur en bereikbaarheid zijn wederom doorberekend door het Centraal Planbureau (CPB). De 

verschillen zijn groot! Kijk hiervoor op: http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/bijzonder/85/ 

 

Wie mag er stemmen? 

Iedereen van achttien jaar en ouder en met de Nederlandse nationaliteit mag stemmen. Ook vanuit 

het buitenland. Vooralsnog mogen inwoners van de Nederlandse Antillen en Aruba alleen 

stemmen als zij ten minste tien jaar ingezetene van Nederland zijn geweest, ze in Nederlandse 

openbare dienst werkzaam zijn, of inwonend gezinslid zijn van een persoon die werkzaam is in 

Nederlandse openbare dienst.  

 

Hoe moet u stemmen?  

Iedereen heeft een stempas thuis per post ontvangen. Deze neemt u mee, samen met een 

legitimatiebewijs. Uw legitimatiebewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Op de stempas 

staat waar in de buurt u kunt stemmen. Maar in principe mag u overal in Nederland uw stem 

uitbrengen. Op het stembureau levert u uw stempas in. Hiervoor krijgt u van een medewerker van 

het stembureau een biljet met daarop alle partijen en kandidaten op wie u uw stem kunt 

uitbrengen. U kunt maar op één persoon een stem uitbrengen. Het stembiljet vult u met het rode 

potlood in in een stemhokje. Vervolgens doet u het stembiljet gevouwen in de daarvoor bestemde 

stembus.  

 

Op wie kunt u stemmen?  

In de meeste kiesdistricten kunt u stemmen op kandidaten van 18 partijen. De deelnemende 

partijen op 9 juni aanstaande zijn:  

1. Christen Democratich Appel, CDA (www.cda.nl) 

2. Partij van de Arbeid, PvdA (www.pvda.nl) 

3. Socialistische Partij, SP (www.sp.nl) 

4. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD (www.vvd.nl) 

5. Partij voor de Vrijheid, PVV (www.pvv.nl) 

6. GroenLinks (www.groenlinks.nl) 

7. ChristenUnie (www.christenunie.nl) 

8. D66 (www.d66.nl) 
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9. Partij voor de Dieren (www.pvdd.nl) 

10. Staatkundig Gereformeerde Partij, SGP (www.sgp.nl) 

11. -  

12. Nieuw Nederland (www.nieuw-nederland.nu) 

13. Trots op Nederland (www.trotsopnederland.com) 

14. Partij voor Mens en Spirit (www.mensenspirit.nl) 

15. Heel Nederland www.heelnederland.org) 

16. Partij één (www.partijeen.nl) 

17. Lijst 17 (www.lijst17.nl) 

18. Piratenpartij (www.piratenpartij.nl) 

19. Evangelische Partij Nederland (www.evangelischepartijnederland.nl) 

  

Hulp bij keuze: stemwijzer  

Wilt u hulp bij het maken van een keuze? Kijk dan eens op www.stemwijzer.nl. U vult een 

vragenlijst in diverse onderwerpen. Vervolgens rolt er een partij uit die het meest overeenkomt met 

uw keuzes!  

 

Programvergelijking  

De vergelijking van de programma’s van het Instituut voor Publiek en Politiek kunt u vinden op 

www.programvergelijking.nl. Wilt u een vergelijking van de partijen op het terrein van integratie en 

immigratie? Kijk dan eens op http://www.forum.nl/Actueel/Nieuws/NewsListId/4/NewsItemId/180/ 

 

Bronnen: www.kiesraad.nl, www.tweedekamer.nl, www.programvergelijking.nl, www.cpb.nl.  
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Stemoproep OCaN!  

We roepen alle Antillianen en Arubanen in Nederland op te gaan stemmen op 9 juni aanstaande! 

Stem, bai vota, vote… to make a difference. Vergeet hiervoor svp niet uw stemkaart en 

identiteitskaart alvast klaar te leggen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No lubida bo karchi pa vota i bo prueba di identida t! 
 
 

Don't forget to take along your voting announcement   
and your identitycard! 

 
 

Vergeet niet je stempas en je identiteitsbewijs! 
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Negen Antilliaans-Arubaanse kandidaten! 
 

Welke Antilliaanse en Arubaanse kandidaten, zijn verkiesbaar? Hieronder een overzicht van negen 

kandidaten.   

 

 
Cynthia Ortega, ChristenUnie, nr. 5 

 
Cynthia Ortega op www.cynthiaortega.nl . 

 
 
Bekend en geliefd in de Antilliaans-Arubaanse samenleving: Cynthia Ortega-Martijn! Sinds 2006 

als kamerlid zette zij zich onnoemelijk actief in voor de maatschappelijke positie van Antillianen en 

Arubanen. Daarnaast zette zij zich met veel betrokkenheid in voor alle zwakken in de samenleving. 

De onderwerpen die zij behandelde waren onder meer armoedebestrijding, schuldhulpverlening, 

behoud van nabestaandenuitkering en ontslagrecht. Ze bekleedde de portefeuilles  Sociale Zaken, 
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Economische Zaken, Wonen Wijken en Integratie (WWI) en Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse 

Zaken (NAAZ). Op het terrein van WWI verbond zij haar naam aan een vijftal grote gemeenten 

(meer dan 100.000 inwoners) die als ‘Ortega-gemeenten’ deelgenoot werden van het 

grootstedenbeleid. Volgens de kandidatencommissie van de ChristenUnie vertegenwoordigt 

Cynthia een duidelijk deel van de ChristenUnie achterban, namelijk multiculturele christenen. 

Cynthia was lid van de parlementaire commissie Onderwijsvernieuwing. Zij heeft een lange 

werkervaring bij de overheid en in het bedrijfsleven, onder meer als programmamanager van het 

collegeprogramma Veelkleurige Stad en adjunct-hoofd Sociale Zaken in Rotterdam en 

opleidingsmanager. Cynthia Ortega woont in Rotterdam, deed de opleiding 

personeelsmanagement en is lid van een Volle Evangelie Gemeente. Cynthia, we hopen oprecht 

dat we de uitstekende samenwerking van de afgelopen jaren kunnen blijven voortzetten de 

komende vier jaar!  

 

 
 

Nadya van Putten, GroenLinks, nr. 19 

 
 

Nadya van Putten. 

 



  Stem – Bai Vota – Vote! 
  To make a difference...   
  
 
 
Voice of the Dutch Caribbean community   
       

OCaN INFO 

@-Nieuwsbulletin 
5 juni 2010 

 

 speciale editie - Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010  8 

De Arubaanse Nadya van Putten (28) staat op nummer 19 van de kandidatenlijst van GroenLinks. 

Volgens de kandidatencommissie kan Nadya op thema's als integratie en multiculturele 

samenleving haar steentje bijdragen. Nadya politieke ervaring als  burgerraadslid in de 

gemeenteraad Rotterdam en als kandidate voor het Europees parlement.  

Nadya is lid van het Team Ondersteuning Participatie Antillianengemeenten, TOPA. Voor meer 

informatie, zie www.nadya.nl. Nadya, we wensen je HOPI EXITO tijdens de verkiezingen op 9 juni 

aanstaande! 

 
Tanja Jadnanansing, nr. 28 

 

Tanja Jadnanansing. Foto: Double7FM. 

 
Tanja Jadnanasing (1967) is Arubaans-Surinaamse. Zij is bekend als programmamaker bij de 

NOS en als presentator van verschillende mediaproducties, zoals bij MTNL. Tanja studeerde 

rechten aan de VU, werkte als ombudsvrouw en als directeur communicatie van het 

jongereninformatiecentrum Site. In 2002 ontving ze de diversiteitsprijs van de Gemeente 

Amsterdam voor haar radioprogramma, dat de positieve kanten van de multiculturele samenleving 

belicht. In 2003 won ze tijdens het Hollandse Nieuwe schrijversfestival de publieksprijs. 

Tanja heeft zich kandidaat gesteld om bij te dragen aan het zichtbaar maken van talent van alle 

Nederlanders om op die manier tot een betere samenleving te komen.Haar politieke voorbeelden 
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zijn Ghandi en Nelson Mandela. Voor meer informatie, zie 

http://nu.pvda.nl/berichten/2010/05/Jadnanansing.html. Tanja, je zal een aanwinst zijn voor de 

Tweede Kamer. Hopi exito gewenst! 

 

 

John Leerdam, PvdA, nr. 33 

 

 
 

John Leerdam.  
John Leerdam (48) is lid van de Tweede Kamer sinds 2003. Hij was woordvoerder cultuur en 

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ) voor de PvdA. In het verleden was Leerdam 

directeur en artistiek leider bij Cosmic theater Amsterdam. Hij volgde opleidingen tot dramadocent 

en op het gebied van filmregie, zowel in Amsterdam als New York.   

John Leerdam regisseerde de afgelopen jaren diverse spraakmakende toneelstukken, zoals De 

tranen van Den Uyl (2006), Amandla! (2008) en Claus! (2009). Hij heeft tal van nevenfuncties op 

sociaal-maatschappelijk gebied. Voor meer informatie, zie www.johnleerdam.nl. John wil voor de 

verkiezingen 33.000 handen schudden en daarmee 33.000 kiezers persoonlijk ontmoeten. John, 

ga voor een nieuwe termijn! Onze steun heb je.  

 

 

Chantal Gill’iard, PvdA, nr. 54 
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Chantal Gill’ard in debat over ontwikkelingssamenwe rking. 

 

 

Chantal Gill’ard (39) is sinds 2006 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Zij hield zich de 

afgelopen jaren bezig met ontwikkelingssamenwerking en medisch-ethische vraagstukken. 

Chantal was medeorganisator van een internationale conferentie voor parlementariërs en 

vertegenwoordigers van de Verenigde Naties over veilig moederschap. Vorig jaar was Chantal 

Gill’ard voorzitter van het OCaN-congres over opvoeding. Chantal Gill’ard studeerde rechten en 

ethiek in de biotechnologie aan de Universiteit van Sheffield in Engeland, zie www.chantalgillard.nl. 

We hopen allemaal dat Chantal met voorkeursstemmen in de Kamer komt!  
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James Sharpe, PVV, nr. 21 

 
James Sharpe. 

 

James Sharpe (47) is bedrijfseconoom. Hij heeft 20 jaar ervaring in de telecom-industrie in 

verschillende executive posities. Volgens Sharpe dient  een migrant zich aan te passen aan het 

land waar hij bewust voor gekozen heeft. “Pas dan kun je je ook thuis voelen”, zo heeft hij het 

ervaren. James Sharpe kwam op de Olympische Spelen van 1992 op de 110 meter horden uit 

voor de Nederlandse Antillen. Mocht James na 9 juni aantreden in de Tweede Kamer, dan hopen 

wij dat hij oprecht zich zal inspannen om de belangen van Antillianen en Arubanen te behartigen!  

 

 
Wesley Schwengle, Piratenpartij, nr. 6 

 

 

 

 

 

 
Wesley Schwengle 
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Wesley Schwengle (30) is geboren in Hilversum en zijn ouders zijn afkomstig uit Aruba. Hij is een 

groot voorstander van de open-sourcegedachte en is actief binnen de Ubuntu community. Hij leeft 

bij het motto, "Sharing is caring". De Dalai Lama is zijn grote voorbeeld, hoewel hij geen Boeddhist 

is. Als systeembeheerder is hij werkzaam bij een internet service provider en is bekend met de 

manieren waarop de overheid gebruikers aftapt en de fouten die daarbij gemaakt worden. 

Bron: http://piratenpartij.nl/kandidatenlijst  

 

Persoonlijke links: 

http://blog.opperschaap.net/ 

http://twitter.com/waterkip   

 

 
 

dhr. S.O. Cicilia, Evangelische Partij Nederland, n r. 10 

Geen nadere informatie beschikbaar.  

 

dhr. F.A. Laclé, Evangelische Partij Nederland, nr.  11  

Geen nadere informatie beschikbaar.  
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Aporte di OCaN relashoná ku integrashon di Antianon an i Arubanonan 
ku poko perspektiva na Hulanda. 
 
Na: komishonnan di programanan di elekshon di partidonan polítiko 
 
Karakterístika: MA/043/10 
 
Tópiko: aporte di OCaN relashoná ku integrashon di Antianonan i Arubanonan ku poko perspektiva 
na Hulanda.  
 
Den Haag, 3 di mèi  2010     
 
Apresiabel Komishon, 
 
E Plataforma di Deliberashon pa Hulandesnan Karibense (OCaN) ke duna bosnan mediante e 
karta aki un konseho sin pidi relashoná ku e polítika di integrashon pa Antianonan i Arubanonan ku 
poko perspektiva  na Hulanda pa e siguiente kuater aña. 
E konseho a ser ratifiká despues di a konsultá ku e base Antiano i Arubano1.  
Si bosnan ke bosnan por añadié na bosnan programa di elekshon.      
 
Kombatimentu di síntoma 
E aktitut di e èks-ministernan Vogelaar i Van der Laan (WWI) a kontribuí e delaster dos añanan na 
un mihó ´klima´ pa integrashon di Antianonan i Arubanonan na Hulanda. Aparte di esei tin 
munisipionan di Antianonan ( e ´Antillengemeentennan´) ku a kontribuí tambe na progreso di e 
posishon soshal di Antianonan i Arubanonan2. Sin embargo e polítika relashoná ku integrashon di 
Antianonan i Arubanonan ku poko perspektiva tabata enfoká e delaster djesinku añanan mas riba 
e kombatimentu di molèster okashoná pa hóbennan di riesgo. Evaluashonnan ta indiká ku e 
invershon di desénas di miónes di euro no a produsí en general sufisiente efekto. OCaN ta di 
opinion ku tin di légumai e kombatimentu di síntoma i ku nos tin di enfoká nos mes mas riba e 
aserkamentu di e motibunan berdadero.  
 
Motibunan di e problemátika di integrashon: pobresa duradero i eksklushon soshal  
Ta trata prinsipalmente di Antianonan i Arubanonan ku no tabata tin un konekshon ku e komunidat 
riba e islanan i ku a migra  pa e parti Europeo di Reino (spesialmente den e periodo 1998-2001) pa 
un mihó bida, ku ta haña nan mes den problema. E Antianonan i Arubanonan aki ku poko 
perspektiva ta sobrebibí tin bes durante hopi generashon den márgen. Esnan ku ta mantené 
´retnan di relashon unilateral´ hopi bia no tin òf tin poko kontakto ku instanshanan ku ta duna 

                                                 
1 Enkuentro di  A.W.O.R; plataforma ad hoc di organisashonnan Antiano i Arubano lokal i nashonal, profeshonalnan i 
figuranan klave. Kas di Antia, 30 di mart 2010. 
 
2 Mira komo un bon ehèmpel e Munisipio di Antianonan di Dordrecht, mónitòr di  
integrashon 2009. 
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asistensia (eksklushon soshal). Aktualmente un tersera parti di e poblashon di Antianonan i 
Arubanonan na Hulanda ta biba riba òf bou e nivel di probesa.    
E konsekuenshanan ta konosí: káos i instabilidat den e situashon na kas; deskuido emoshonal; 
bibamentu temporal den kasnan chikitu i malsano; debenan, strès króniko, tenshonnan i violensia; 
problemátika di adikshon; faltamentu di skol i desempleo; deskriminashon; formashon di un (outo) 
imágen negativo; un salú malu i resultadonan di embaraso negativo; problemanan síkiko i 
sikiátriko... E problemátika no ta apsolutamente étniko-spesífiko. E ta sin embargo rekonosibel si 
sigun nos seka personanan ku a lanta den un komunidat  possklabitut òf poskolonial. 
 
Solushonnan 
 
Demanda- i oferta di yudansa huntu mediante intermediarionan Antiano i Arubano 
Nos ta konstantá regularmente ku ta eksistí un abismo entre e demanda di yudansa i e oferta di 
yudansa den e polítika spesífiko pa Antianonan i Arubanonan ku poko perspektiva den e 
munisipionan di Antianonan i ku e polítika ta mas kurativo i represivo ku preventivo.. Sigun OCaN 
lo ta mihó si e Munisipionan di Antianonan aliniá promé un análisis di e problema, promé ku nan 
bini ku plannan di prevenshon den un fase trempan3. Ekspertonan Antiano i Arubanonan, 
trahadónan di fèlt i prinsipalmente esnan ku poko perspektiva mes por sirbi einan komo e 
ekspertonan.  
Komo e problemanan ta ser rekonosé hopi bia muchu lat, tin bia e Antianonan i Arubanonan ku 
poko perspektiva no ta motivá semper mas pa partisipá na trayektonan di ayuda. Pa krea un brùg 
entre e instanshanan di ayuda (sentronan pa mayó i –mucha, trabou sosial, ofisina di kuido di 
hóbennan, ayuda hubenil, Servisio pa Kuido Médiko i Salú Públiko (GGD), Kuido di Salú Mental 
(GGZ), enseñansa, korporashon di bibienda, ofisina pa saneamentu di debenan, ofisina di trabou 
di e Instituto di Ehekushon di Seguronan di Trahadónan (UWV) i Servisionan Sosial di Munisipio 
(GSD), intermediarionan ku ta traha ´outreachend´ ku konosementu di e idioma i pasado di e 
grupo meta i e instanshanan regular, por ta hopi efektivo. Nan ta traha hopi tempu individualmente, 
intensivamente, tin ora ku atenshon pe persona, otro ora  
komo coach familiar. Prinsipalmente Antianonan i Arubanonan ku a haña nan mes den pasado 
den varios problemanan den nan mes situashon debí na sirkunstanshanan ta funshoná ku éksito 
komo intermediarionan profeshonal4. E intermediarionan aki ta impresindibel pa buska, uni, 

                                                 
3 E plannan tin di demostrá koherensia i kordinashon, esei e Minister ta skibi ne Parlamento (2 di òktober 2009). Hopi 
biaha no ta kla kua instansha ta traha riba esei.  
 
4 Bon ehèmpelnan ta entre otro di e entrenadó di empowerment Joyce Kwidama (ofisina Etica, fundashon Kakiña, Den 
Haag i serkania, trénennan ku ta oumentá e solides i outoestima), Kenneth Valks (casemanager di Antianonan na The 
Mall Den Haag). Braien Candelaria (èks streetcornerworker Amsterdam- Zuidoost, Temple of Hiphop i Archell Thompson 
(Mi ke sa, www.mikesa.nl, Almere). Nan ta tambe kapas di konektá bon relashonnan ku instansianan general.  Pa 
´buska i uni´  por pensa tambe riba un lokèt sentral pa hóbennan Antiano i Arubano, unda nan por akudí ku tur nan 
preguntanan. Un punto sentral manera ALAA (Lokèt General pa Antianonan i Arubanonan, www.alaa.nl) manera na 
Amsterdam, pero ku mas funshon, mas spesífikamente pa hóbennan i ayuda a base di un plan di enfoke aliniá 
konhuntamente, lo por ta un posibilidat. Si ta trata di ´okupashon diario ku sentido´ òf ´aktivashon sosial´, proyektonan 
´Antiano´ na eskala chikí (kushiná pa e bario, torneonan di dominó) pa i organisá dor di hóbennan Antiano i Arubano riba 
nivel di bario i besindat – dirigí pa partisipashon i enkuentro – ta forma un posibel komplemento riba e oferta eksistente.  
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empoderá, guia i dirigí (e personanan aki) na e instansianan5. I fuera di esei lo ta bon pa adaptá e 
oferta di yudansa (manera di traha, informashon)  hopi mas na e problemátika di e diferente 
gruponan di minoria na Hulanda; di e manera ei ta hasi e integrashon mas fásil. Nos ta menshoná 
aki eksplísitamente ku tambe e munisipionan ku no ta munisipionan di Antianonan – pero unda sita 
biba un komunidat di Antianonan i Arubanonan – (manera por ehèmpel Waalwijk, Terneuzen, 
Delft, Delfzijl, Den Bosch, Hoorn, Drachten) tin di orientá nan mes hopi mas kaminda ta nesesario 
riba un polítika preventivo pa Antianonan i Arubanonan ku poko perspektiva den nan 
munisipionan. 
 
Evitá ´deskriminashon durante nasementu´ ku un embaraso sano  
Un hecho trágiko ta ku mamanan soltera Antiano i Arubano tin tin biaha resultadonan di embaraso 
mas malu ku mamanan di otro gruponan. Un státùs sosial ekonómiko (SES) abou i tin biaha 
ousensia di un partner – ku konsekuensia menos apoyo i pesei mas strès ta entre otro kulpa di 
esei6 . Importante ta ku Munisipionan di Antianonan atraves di sentronan pa Mayó i – Mucha huntu 
ku intermediarionan Antiano i Arubano ta ofresé hopi trempan ayuda na futuro mamanan pa evitá 
retraso seka e muchanan promé ku e nasementu.  
Un mehora di e estilo di bida (por ehèmpel un mehora di e státùs di vitamina D), ayuda ku 
edukashon (´di outoritario na outoritativo´) edukashon seksual i ´komunikashon`, por forma si ta 
nesesario partinan di e ayuda.  
 
Envolvé e tatanan Antiano i Arubano aseka: lèi di paternidat 
Ta importante ku un tata ta involukrá den e edukashon. Kasi mitar di e muchanan Antiano i 
Arubano ta lanta den un famia ku un mayó. Algun mucha apenas sa ken ta nan tata i por tin di 
lucha ku un sentimentu di ser rechasá i ´intrankilidat debí na nan desendensia´. OCaN ta boga pa 
un lèi di paternidat, ku ta bálido pa tur persona na Hulanda, ku inklushon di un derechi importante 
di e mucha – e derechi pa sa ken ta su tata – ta sali na kla pa un registrashon obligatorio di e tata 
riba e sertifikado di nasementu di e yu. Un moshon ya a ser aprobá pa henter e parlamento7. Antia 
Hulandes konosé kaba un propuesta di Lèi Indikashon Prokreador. Munisipionan por konsiderá pa 
apoyá initiativanan lokal ku ta stimulá e paternidat Hulandes-Karibense – manera Vitamina –V na 
Amsterdam Zuidoost8.  
 
Drecha prestashonnan di idioma i kontamentu pa muchanan Antiano i Arubano di 8 -12 aña  

                                                 
5 Diferente asistentenan/konseheronan Antiano, manera Yvette Melfor (fundashon Nada ta Imposibel, Marom Ayoubi 
(PALET) i Elvia de Haseth (fundashon Fantasy World, Zoetermeer) sa kon alkansá e Antianonan i Arubanonan ku ta 
´difísil pa alkansá´ bayendo serka nan. Mediante ´tupperware parties´ den gruponan chikitu na kas por informá 
personanan riba nan nivel tokante tur sorto di asuntunan ku ta konserní nan persona. Ta importante pa gana nan 
konfiansa promé. E método ta tuma hopi trabou, pero ta funshoná bon. 
 
6 Investigashon di promoshon di Ernst-Jan Troe, 2008, mira tambe http://www.erasmusmc.nl/perskamer/2008/2181713/ 
  
7 Mira http.www.ocan.nl/Koninkrijksberichten/gafstammingsonrustq-van-kind-voorkomen-met-een-vaderschapswet.html  
 
8 Mira pa mas informashon http://vitaminevader.wordpress.com/about/. 
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Pa por dominá minimalmente e problemátika di hóbennan di riesgo aki kuater aña, nos lo tin di 
konsentrá nos mes riba e hóbennan di riesgo (15-19 aña) di 2017; ke men esnan di 8-12 aña. Nos 
ta boga pa bèilèsnan intensivo di idioma i kontamentu pa e grupo aki pa superá retrasonan9 i pa 
evitá ku nan lo ser mandá innesesariamente na skolnan pa  enseñansa speshal10. Ademas e 
rekomendashonnan di e Komité di Derechinan di mucha di ONU na Hulanda tin di ser ehekutá 
sigun nos mas pronto posibel i kompletamente na tur paisnan di Reino11.  
 
Kriminalidat: sikiatria i suplementonan nutritivo      
Hóbennan Antiano i Arubano ta bini den notisia ora ta trata atrobe di insidentenan di violensia. E 
uso di violensia bou Antianonan i Arubanonan ta di desaprobá. Un enfoke evidente (no dirigí riba 
etnisidat) sigur ta di deseá. Loke hopi persona no sa ta ku hopi di e hóbennan aki tin di ber ku 
problemanan sikiátriko12, hopi biaha komo konsekuensha di abandono i abuso den pasado. 
Síkólogonan i sikiaternan Antiano i Arubano por partisipá kaba den e entidat di detenshon i e 
programanan di rehabilitashon sosial pa hóbennan Antiano i Arubano, pa solushoná problemanan i 
evitá residivismo. 
Vitaminanan i ásidonan fèt a resultá di ta un remedi efektivo kontra violensia. Esei ta resultado di 
diferente investigashonnan bou detenidonan den interior i eksterior13. Lo ta interesante si nos aki 
na Hulanda lo por a kuminsá ku tal eksperimento, den kua detenidonan ta haña suplementonan 
nutritivo.    
 
Un posishon hurídiko igual: tèst di derechinan humano 
Antianonan i Arubanonan resien yegá ku poko perspektiva i ku ta biba den e márgen durante 
muchu tempu tin di dil hopi biaha ku situashonnan variabel i inseguridat relashoná ku nan 
posishon den e komunidat. Nan posishon ta ser menasá mas si e gobièrnu proponé òf tuma 
medidanan ku sigun nos ta okashoná un situashon tenso enkuanto e derechinan humano mas 
elemental. Ta trata aki di por ehèmpel timnan di reshèrshi speshal pa Antianonan na nivel 
munisipal, e  bishitanan represivo di kas pa kas pa marinirnan munisipal, nombrá speshalmente pe 
Antianonan, registrashon étniko, kòntròlnan preflight i ´deklarashonnan di no deseá´ (atmishon den 
i despachá foi Reino). E medidanan (di propuesta) aki ta para polo opuesto kontra integrashon i ta 

                                                 
9 Mira e Jaarrapport Integratie 2009, figura 3.4 i 4.4 (prestashonnan di idioma i di kontamentu den grupo 8, sigun 
desendensia étnika i aña eskolar), p101-102, http://www.scp.nl/dsresource?objectid=23768&type=org. 
 
10 Relativamente hopi mucha Antiano i Arubano ta bai skolnan pa enseñansa speshal. Mira pe sifranan di Munisipio di 
Amsterdam: http/www.os.amsterdam.nl/tabel/9878/. 
 
11 Mira pe Rekomendashonnan di e Komité di Derechinan di mucha di Nashonnan Uní 
(VN), yanüari 2009, http://www.jeugdengezin.nl/kamerstukken/2009/aanbevelingen-van-het-vn-kinderrechtencomite.asp. 
 
12 Mira Crimineel gedrag bij Rotterdamse Antilliaanse jongeren. Een verkennende studie naar de rol van psychjsche en 
psychiatrische problematiek, Bongers en Van Nieuwenhuizen, GGzE, Eindhoven, in opdracht van Riagg Rijnmond, 
2009. 
 
13 Brit J Psychiatry 181, 22; Gesch B. Hammond S, Hampson S et al.. Influence of supplementary  
vitamins, minerals and essential fatty acids on the antisocial behaviour of young adult  
prisoners..July;. :. -8.  
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pesei kontraproduktivo i kostoso; tur esaki sin inkluí e hecho si e medidanan aki ta kuadra ku e 
derechinan humano. OCaN ta boga pa un tèst di derechinan humano di tur medida dirigí riba 
represhon relashoná ku un spesífiko grupo di minoria étniko. E gabinete lo por a hasi mas 
esfuerso pa kombatí aktivamente deskriminashon di Antianonan i Arubanonan riba e merkado 
laboral. Un investigashon resien di e Ofisina di Planifikashon Sosial i Kultural (SCP) ta duna tur 
motibu pesei14. Ta di sumo importansha ku e gobièrnu ta demostrá ku Antianonan i Arubanonan 
´mag di biba aki nan´; i ku Antianonan i Arubanonan ta durante siglonan Hulandes, meskos ku e 
Hulandesnan nasé riba e parti Europeo di Reino.                           
              
  
Kombatí instabilidat: bibiendanan ku kóntraprestashon 
Antianonan i Arubanonan ta Hulandes i por establesé nan mes a base di e hecho ku nan ta 
Hulandes sin problema den e parti Europeo di Reino. Antianonan i Arubanonan no ta bini aki pa 
formashon di famia, reunifikashon di famia, asilo ni komo refugiado polítiko. Hopi biaha akohida ta 
ser reglá pa esnan ku ta bini aki pa formashon i reunifikashon di famia, e buskadónan di asilo i e 
refugiadonan. Esei no te kaso ku Antianonan i Arubanonan resien yegá aki; esnan ku poko 
perspektiva tin pesei poko trankilidat durante e promé lunanan di nan estadia aki. Pa disminuí 
eventual instabilidat i káos OCaN ta boga pa inskribí e Antianonan i Arubanonan resien yegá ku 
poko perspektiva komo un grupo di meta spesífiko den e áfspraknan di prestashon sosial entre 
korporashonnan di bibienda i munisipionan di Antianonan, bou mando di e Ministerio di Bibienda, 
Ordenamentu di Teritorio i Atministrashon Ambiental (VROM). Komo kóntraprestashon pa un 
bibienda indiká e personanan resien yegá aki ta partisipá na trayektonan di estudio i trabou i 
coaching familiar15.    
     
Alabes tin di informá Antianonan i Arubanonan na e islanan bon kla ku nan tin di inskribí nan mes 
na e asina yamá ´woningnet´ pa hasi asina e tempu ku nan tin di warda riba un bibienda mas 
kòrtiku. Un ´aviso di trokamentu di kas´ di e registro sivil na Antia òf Aruba lo por ta na final 
sufisiente prueba pa e atministrashon munisipal di base na Hulanda (GBA) ku e Antianonan i 
Arubanonan resien yegá sin kaminda di biba òf keda permanente tin nan podernan sentrifugal na 
Hulanda: ku un inskripshon di GBA ta fasilitá e pedido di un direkshon pa karta i e Number di 
Servisio di Kada Siudadano (BSN); esaki ta hasi posibel e inskripshon pa un entrada, trabou, òf na 
un instituto edukashonal. Di e forma aki Antianonan i Arubanonan resien yegá no ta bira víktima di 
personanan ku ta hür kasnan den mal estado pa hopi plaka ku nan, loke ta pasa hopi awor aki i ku 
ta okashoná debenan grandi. 
 
Partisipashon di komunidat Antiano i Arubano 

                                                 
14Liever Mark dan Mohammed?  Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via 
praktijktests. SCP, januari 2010. Zie ook http://www.scp.nl/Publicaties/Alle publicaties/Publicaties_2010/Liever Mark dan 
Mohammed                                                                                                             
 
15 Sifranan ta indiká ku solamente faktornan sosio-ekonómiko tin influensha riba migrashon. E miedu ku un polítika di 
akohida pa Antianonan i Arubanonan lo tin un `efekto manera un katalisador´ ta infundá. Den e úniko periodo ku 
eksperimentonan di bibienda i guia di hóbennan Antiano i Arubano a tuma lugá (2001-2006) tabata trata yùist di un 
bahada den e sifranan di migrashon i hasta un saldo di migrashon negativo!    
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E gabinete ta indiká kada kuater aña ku e munisipionan di Antianonan tin di inkluí e komunidat 
Antiano i Arubano mas strukturalmente i ku mas kompromiso den e desaroyo- i ehekushon di e 
maneho di e plannan di enfoke. Ta bira tempu pa e munisipionan di Antianonan uni di berdat e 
akshon na e palabra . E partisipashon di un grupo representativo di Antianonan i Arubanonan por 
ser reglá na nivel munisipal a base di artíkulo 150 di e Lèi munisipal. Lo ta bon pa ekipá e 
Institushonnan i servisionan munisipal ku ta risibí atraves di e munisipio rekursonan di estado pa e 
plannan pa enfoke di hóbennan problemátiko Antiano-Hulandes, obligatoriamente ku 
´konosimentu, eksperiensha i manera di traha spesífiko´ Antiano i Arubano. Esaki ta nota bon un di 
e dos ophetivonan di e gabinete16.   
 
Programanan pa kombatimentu di pobresa den Reino 
Ademas di un stabilidat makro-ekonómiko i un maneho finansiero ta nesesario riba término largu 
un programa pa kombatimentu di pobresa bou Antianonan i Arubanonan den Reino. Un 
kresimentu desigual i proporshonnan di entrada ku ta krese skèins (banda di e liñanan étniko) ta 
forma un núkleo importante pa instabilidat i káos. Oumento di e  
nivel di bida ta forma en kambio un base impresindibel pa seguridat di bida i konekshon ku e 
komunidat pa Antianonan i Arubanonan den Reino.   
 
Maneho spesífiko pa promové partisipashon ta keda nesesario 
Nos ta kere ku un maneho spesífiko ta i ta keda nesesario. Tin dos motibu pesei: na promé lugá e 
komplehidat di e problemátika debí na e posishon sosial masha débil durante hopi tempu di 
Antianonan i Arubanonan ku poko perspektiva na e islanan i na Hulanda ( i komo konsekuensia un 
patronchi di migrashon inkonstante); i na di dos  
lugá e grado di partisipashon relativamente abou di Antianonan i Arubanonan (polítiko, di maneho, 
atministrativo, sosial); i tambe e falta e delaster desenianan di konekshon di ´konosimentu, 
eksperiensha i manera di traha spesífiko´ di Antianonan i Arubanonan den e institushonnan 
regular. Ekonomisashonnan no mag di tuma lugá a kosto di gruponan di meta ku ta pasa penuria 
den e sosiedat.  
 
Ademas e gastunan no ta kuadra di ningun manera ku e benefisionan, si resultá ku un maneho 
preventivo i kurativo por tene personanan foi kriminalidat 17. Den kaso ku tin di ekonomisá mas, lo 
tin di supervisá koherensia i kordinashon den e plannan di enfoke di hóbennan problemátiko 

                                                 
16 Tweede Kamer, nr. 26283, nr.52, p10, 2 di òktober 2009. Ademas e kolegionan di konseho di e ministerionan lo tin di 
hasi mas esfuerso pa logra ku nan struktura lo ta un refleho proporshonal di e sosiedat. Artíkulo 12, di tres insiso di e Lèi 
di kader di Kolegionan di konseho ta preskribí ku kolegionan di konseho tin di aspirá pa un proporshonalidat enkuanto 
hendenan muhé i minorianan.   
 
17 Tin 868 Antianonan i Arubanonan den detenshon (www.dji.nl.1jan.2007). Solamente e gastunan di detenshon ta kosta 
pa dia 180 euro. Esei ta 65.000 euro pa persona pa aña.  
(Mira tambe http://www.gevangenenzorg.nl/index.php?paginaID=54). Un estadia promedio den detenshon durante seis 
luna ta kosta pa persona mas ku 28 mion di euro riba base anual i casi 113 mion den kuater aña. E Gabinete ta reservá 
anualmente 4,5 mion na fabor di e enfoke di hóbennan problemátiko Antiano-Hulandes, huntu ku e kofinansiamentu 
munisipal ta bira 20 mion den kuater aña.  
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Antiano-Hulandes, loke e Minister ta konsiderá importante pa haña finansiamentu di estado18. Aki 
por haña un bon ganashi. E Kontraloria General por partisipá den esaki19 .  
 
Pa terminá  
Algun polítiko ta konfundí masha fásil imágennan ku hechonan 20. E polítikonan aki tin di realisá 
nan mes ku e uso di stereotiponan i e maneho di ´profilnan étniko´ por ta desastroso pa e 
outoestima di personanan. Konsekuenshanan di esei por ta ku algun persona (i nan yunan) por 
konsiderá nan mes sin balor na lugá di balioso i un konsekuensia ekstremo por ta deskuido. 
Otronan ta preferá para un tiki mas abou riba e trapi sosial en bes di mas ariba. Sigun nos e 
maneho mester ta dirigí semper riba e búskeda di talentonan i posibilidatnan pa personanan i no 
riba imposibilidatnan.   
Efektivo ta nifika: un aserkamentu i un trato positivo i respetuoso, profeshonalnan  ´miksto´ ku por 
komuniká ku e hóbennan i ku e institushonnan general, un atenshon permanente i ku ta tin ora 
´kontentu´ ku pasonan chikitu dilanti.  
 
E direktiva di OCaN ta dispuesto pa duna un splikashon si ta nesesario riba nos konseho sin pidi 
na fabor di bo programa di elekshon. 
 
Atentamente, na nòmber di e direktiva i ofisina di OCaN 21, 
 
 
Drs. Glenn O. Helberg 
Presidente 
 
Vertaald door: Liberta Rosario.  

                                                 
18 Karta ku número 26283,nr.51, 2 di òktober 2009. 
 
19 Manera e Kontraloria ta kontrolá tambe e maneho relashoná ku e kombatimentu di  
pobresa. Einan tambe tabata trata sigun e Kontraloria di ´un operashonalisashon defisiente di puntonan di salida, 
kriterionan i ophetivonan´; debi na esei ´ta imposibel  
determiná si e maneho a kondusí na e resultadonan deseá´, mira www.algemenerekenkamer.nl. 
 
20 Un ehèmpel resien:  di un ´Investigashon di Aktualisashon´ (2009) ta resultá ku e asina yamá ´GBA-grado di 
registrashon di Antianonan´, ta por lo ménos dies bes mas altu ku a ser suponé di un ´balorashon´ di 2006. No 10%, sino 
solamente 1,3% di e Antianonan no ta registrá den e GBA. E balorashonnan den 2006 tabata un motibu importante pa 
CBP otorgá un eksonerashon temporal pa hasi posibel e prohibishon pa registrashon di rasa den e Indise di Referensia 
di Antianonan (VIA). E asina yamá ´GBA-grado di registrashon abou´ a ser usá hopi biaha pa polítikonan pa indiká ku 
Antianonan i Arubanonan lo a disparesé i tabata inalkansabel.  
 
21 E direktiva ka konsistí di Glenn Helberg (presidente) Germine Heuvel (presidente  
suplente), Calvin Corion (tesorero), Gilliane Smith (sekretario), Sinuhe Oomen, Milly Kock, Nurah Hammoud, Chris Frans 
i Mike Bindraban (miembronan). E ofisina ta konsistí di Irene Gumbs, Marnix Arendshorst, Solange Quandus i Ida 
Requena. 
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Overzicht politieke partijen   
Hieronder treft u een overzicht van de deelnemende partijen. Van de partijen die momenteel zetels 
hebben in de Tweede Kamer vindt u ad random een aantal relevante standpunten per 
beleidsterrein. Als uitzondering hebben daarbij toegevoegd Lijst 17, aangezien deze partij zich 
exclusief richt op het belang van jongeren. Voor uitgebreide beschrijvingen verwijzen u door naar 
de websites van de politieke partijen.  

 
1. CDA – Nederland kan op ons rekenen 

 

 
 
 
Het Christen Democratisch Appèl (CDA) is een christendemocratische Nederlandse politieke partij. 
Ideologisch wordt het gezien als een partij die centrumrechts in het politieke spectrum in 
Nederland staat. De Bijbel wordt bij politieke stellingnamen niet aangehaald, maar wordt gezien als 
een bron van inspiratie voor individuele leden. 
 
CDA Nederland kan op ons rekenen. Lijsttrekker: Jan -Peter Balkenende.  
Integratie & 
Inburgering 
 

Voor het CDA staat voorop dat in de Nederlandse samenleving plaats moet zijn voor 
religieuze, culturele en etnische verschillen. Respect, tolerantie en het bestrijden van 
discriminatie zijn essentieel om de samenhang in onze maatschappij te behouden. 
Daarbij bepalen de Nederlandse waarden, normen en wetten de speelruimte in de 
samenleving. Wat ons betreft gaan we voor een 'ritsmodel', waarbij de Nederlandse 
samenleving zich op de hoofdweg bevindt en de migranten invoegen. Dat vraagt van 
migranten inzet en motivatie om in te burgeren, en kennis van onder meer de 
Nederlandse taal en samenleving. Maar ritsen vraagt ook iets van de Nederlandse 
samenleving. Wij moeten ruimte bieden aan degenen die willen invoegen en 
eventueel maatregelen nemen, zodat er ook voor hen woonruimte, werk en 
onderwijs zijn. 
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Allochtonen moeten de Nederlandse taal spreken. 
 
Verplichte inburgering voorwaarde voor tijdelijke verblijfsvergunning. Het niet 
meewerken betekent dat men geen verblijfsvergunning krijgt of dat die niet wordt 
verlengd.  

Onderwijs 
 

Primaire onderwijs en Voortgezet onderwijs: 
 
Kinderen met een taalachterstand moeten verplicht deelnemen aan de vroeg en 
voorschoolse educatie. Zowel autochtonen en allochtonen.  
Voor leerlingen met leer en gedragsproblemen  en jonggehandicapten geldt: 
regulieronderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.  
 
Het CDA is voorstander van brede scholen waarbij andere activiteiten gericht op de 
brede vorming van kinderen zoals muziek, toneel en sport, in het schoolgebouw 
kunnen plaatsvinden.  
 
MBO: 
Het CDA wil het beroepsonderwijs versterken. Dat betekent dat in het MBO het 
accent ligt op vakbekwaamheid. Leerlingen verlaten het VMBO met een adequate 
kennis en beheersing van Nederlands, Engels en Wiskunde. 
 
Schooluitval aanvallen. 
 
Hoger onderwijs: 
Het Nederlandse hoger onderwijsmoet meer variatie, specialisatie en maatwerk 
gaan bieden. 
 
Door samenwerking en een goede afstemming tussen universiteiten kan een breed 
aanbod aan (master)opleidingen geboden worden. 

Jeugdbeleid Het CDA is voorstander van de Centra Jeugd en Gezin. Ouders met 
opvoedingsproblemen moeten terecht bij één loket., waarna ze verder geholpen 
worden.  
 
Kinderen moeten weerbaar gemaakt worden om alle verleidingen in deze 
samenleving het hoofd te bieden.  
 
Het CDA is voorstander van preventie: het vroegtijdig onderkennen van problemen 
in het gezin en bij de opvoeding. 
 
Het CDA is voorstander van een goed elektronisch kinddossier. Dit dossier bevat 
informatie over het kind, de gezinssituatie en de omgeving volgens het motto: geen 
kind buiten beeld. 
 
Sommige opvoed en opgroeiproblemen kunnen zo groot zijn dat de ontwikkeling van 
het kind wordt  bedreigd. Als ouders daarbij geen hulp accepteren om de problemen 
op te lossen, dan wil het CDA meer verplichte maatregelen inzetten.  

Zorg & Welzijn 
 

Ingrijpen in salarissen medisch specialisten. Alle zorg die niet goed medisch 
objectief geïndiceerd kan worden, wordt overgeheveld naar andere domeinen dan 
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de AWBZ. Kortdurend ABWZ zorg en hulp bij wonen gaan uit de AWBZ. 
Het CDA ziet de AOW als welvaarts basispensioen. De AOW premies worden 
betaald door de belastingbetalers jonger dan 65 jaar, dus niet door de AOW ‘ers zelf.  
 
Verhoging van AOW leeftijd in drie stappen: per 2015 van 65 naar 65,5 jaar, per 
2020 naar 66 jaar en per 2025 naar 67 jaar.  
 
Vanaf 2006 wordt het fiscaal minder aantrekkelijk om eerder te stoppen met werken 
door middel van VUT of prepensioen. Er is geen sprake van 'afschaffing', zoals 
sommigen menen. De overheid ontmoedigt VUT en stimuleert prepensioen niet 
meer. 

Werkgelegenheid 
 

Het CDA vindt dat mensen de mogelijkheid moeten krijgen om van een 
gesubsidieerde baan naar een reguliere baan door te stromen, als ze dat willen en 
kunnen. Dat kan een baan zijn in het bedrijfsleven, maar ook in de maatschappelijke 
dienstverlening. Het huidige kabinetsbeleid om zoveel mogelijk van de 
gesubsidieerde ID-banen en WIW-banen (Wet inschakeling werkzoekenden) om te 
zetten in gewone banen past heel goed bij de CDA-visie.  
Gesubsidieerde arbeid blijft een van de mogelijkheden naast scholing. Mensen die 
net in staat zijn regulier werk te doen, kunnen een langdurig gesubsidieerde baan 
krijgen.  

Veiligheid Meer buurtagenten.  
 
Geen vermindering van het aantal agenten op straat.  
 
Belediging, agressie of geweld tegen publieke functionarissen moet zwaar worden 
bestraft.  
 
Overlast plegende jongeren moeten strafdienstplicht krijgen.  

Koninkrijksrelaties 
 

Het beleid voor Nederlandse Antillen en Aruba is er op gericht om het welzijn van de 
bevolking te vergroten. Het CDA staat achter dit beleid. De twee belangrijkste punten 
zijn: 
Verbetering van de sociaaleconomische structuur, want dit zorgt voor meer 
werkgelegenheid; 
Verbetering van het onderwijs, want een goede opleiding vergroot de kansen op de 
arbeidsmarkt. 
 
In de Nederlandse Antillen is investeren noodzakelijk in opvoeding, 
opvoedingsondersteuning, onderwijs (uitvoering van het Deltaplan Onderwijs) en in 
werk- en leerprojecten. Het CDA wil dat de problemen met overlastgevende 
jongeren op de Antillen zelf worden aangepakt. Daarom vinden wij dat het geld beter 
kan worden geïnvesteerd in maatregelen op de Antillen.  

Wonen 
 

De hypotheekrenteaftrek blijft op de huidige manier bestaan. De Vogelaarheffing, die 
alle corporaties in Nederland moeten betalen ten gunste van de corporaties in de 
veertig vogelaarwijken, wordt afgeschaft.  

Voor meer informatie www.cda.nl/verkiezingsprogrogramma 
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2. PvdA – Iedereen telt mee! De kracht van Nederlan d 
 

 
 
 
 PvdA Iedereen telt mee! De kracht van Nederland. L ijsttrekker: Job Cohen. 
Nr.  Thema Inhoud  
1 De bezuinigingen 10 miljard euro besparing in 2011-2015.  

AOW-leeftijd: 4 mrd. euro, aanpassing hypotheekrente 5-6 mrd. euro,  
2 Onderwijs Er wordt extra geld uitgetrokken voor met name onderwijs. Het totale 

bedrag zal in de orde van grootte van ruim 2 miljard liggen. Dit wordt o.a. 
besteed aan verbetering van de Voor -en Vroegschoolse Educatie, de 
verdere verbetering van de positie van leraren, kwaliteitsverbetering van 
het onderwijs in het MBO, de introductie van meer differentiatie en 
maatwerk in het WO/HBO en het mogelijk maken van ‘stapelen’ en 
doorstromen richting het hoger onderwijs. 
  
We streven ernaar om van de voor- en vroegschoolse educatie een 
standaardvoorziening te maken voor kinderen vanaf tweeënhalf jaar. 
 
Onderwijs en onderzoek tot de Top-5 van de wereld.  
 
We verscherpen de exameneisen in het middelbaar onderwijs. De vrijheid 
van onderwijs (artikel 23) mag nooit worden uitgelegd als een recht op het 
geven van slecht of discriminatoir onderwijs. 
 
Zwakke scholen nemen we actief op sleeptouw. Als 
het dan nog niet lukt, moet een zeer zwakke school onherroepelijk dicht. 
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Voortijdig schoolverlaten in het beroepsonderwijs kan teruggedrongen 
worden, bijvoorbeeld door de succesvol gebleken experimenten met 
doorlopende leerlijnen in één school van VMBO en MBO niveau 1 en 2 uit 
te breiden. De ontwikkelingen van nieuwe hoogwaardige beroepsgerichte 
leerwegen, zoals de vakcolleges en de werkscholen, worden krachtig 
worden voortgezet.  
 
Meer aandacht te geven aan beroepsoriëntatie en stagebegeleiding. 
Vakcolleges en zorgcolleges, samenwerkingsverbanden van VMBO en 
MBO, vormen voor veel jongeren een fantastisch perspectief. Om 
genoemde maatregelen te nemen zal extra worden geïnvesteerd in het 
VMBO en MBO. 
 
 
De zorg in en om school beter organiseren. De zogenoemde Zorg- en 
Adviesteams op de scholen passen daarbij. Het schoolmaatschappelijk 
werk is in het voortgezet onderwijs en MBO onmisbaar.  
 
De basisbeurs in het hoger onderwijs op termijn omzetten in een sociaal 
leenstelsel waarmee de studiefinanciering naar draagkracht wordt 
gefinancierd door diegenen die hoger onderwijs hebben genoten. 
Terugbetaling van de studielening plaatsvindt naar draagkracht. 
 
Ook voor leerlingen die moeite hebben met theoretisch onderwijs heeft de 
werkschool grote toegevoegde waarde. Deze werkschool zorgt ervoor dat 
deze leerlingen langer binnen het onderwijs kunnen blijven en betere 
aansluiting krijgen op het bedrijfsleven en niet gevangen worden in een 
uitkering. 
 
 
Verplichte meldcode voor professionals, evenals een medisch certificaat 
om meisjes tegen genitale verminking te beschermen. En moeten altijd 
voldoende opvangplekken voor slachtoffers beschikbaar zijn. 
 
De PvdA zet zich sterk in voor de acceptatie van homoseksualiteit. We 
verplichten scholen intolerantie te bestrijden en aandacht te besteden aan 
seksuele diversiteit en weerbaarheid, onder andere door modernisering 
van de kerndoelen zodat daarin ook expliciet aandacht wordt besteed aan 
seksuele diversiteit en weerbaarheid. De wet wordt zo aangepast dat geen 
enkele school leerlingen en leraren vanwege hun seksuele geaardheid 
mag weigeren of ontslaan. 

De PvdA vindt dat geen enkele trouwambtenaar mag weigeren een 
homostel in de echt te verbinden. 

3 Werk en inkomen  Specifieke aandacht moet worden besteed aan het verschijnsel van 
overerving van armoede en werkloosheid. De vicieuze cirkel waarbij 
werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting van generatie op generatie 
worden doorgegeven zonder toekomstperspectief voor de kinderen moet 
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worden doorbroken. 

Een Nieuw Sociaal Akkoord tussen voor werkgevers, werknemers en de 
overheid.  
 
‘Iedereen doet mee’ en ‘Een leven lang leren’.  

Uitkeringen willen wij waar mogelijk actief omzetten in betaling voor 
algemeen aanvaard werk. 

Inspanningsverplichting voor werkgevers mbt oudere werknemers.  

een inkomenstoeslag voor alleenstaande ouders als zij alsnog in deeltijd 
gaan Wij koppelen het minimumloon aan de loonontwikkeling in de markt. 
Ook de uitkeringen blijven gekoppeld aan deze loonontwikkeling.werken.  
 
Solidariteitsbijdrage in: een nieuw belastingtarief van 60% over het 
belastbaar inkomen boven 150.000 euro.  
 
Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit de komende periode met een 
kwart omlaag moet. 
 
Voor het selectief toelaten van arbeidsmigranten. 

Wettelijk verplichte verzekering voor zzp’ers voor de financiële gevolgen 
van ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

4 Integratie en 
inburgering  

In de eerste plaats hebben we gezamenlijke gedragen normen 
vastgelegd in wetten en regels; die moeten we zonder aanzien des 
persoon handhaven. Toch zullen zich botsingen of wrijvingen voordoen 
over normen en waarden die niet in de wet vastliggen. Dan ligt de tweede 
weg zeer voor de hand, namelijk de confrontatie aangaan, de dialoog 
opzoeken. De kracht van het open debat mag niet worden onderschat. Er 
is ook altijd nog een derde optie van acceptatie van verschillen, door 
neutrale tolerantie, waardering of respect te betonen. 

Normale bevoegdheidseisen voor docenten ook gelden in de 
inburgeringsklas. 

Discriminatie op de arbeidsmarkt moet actief worden 
bestreden. De toename van aparte witte en zwarte scholen in gemengde 
wijken moet een halt worden toegeroepen. Om dit te bewerkstelligen moet 
een algemene acceptatieplicht gaan gelden voor alle scholen van alle 
leerlingen 
die de grondslag van de school erkennen. Om het samen leren te 
bevorderen wordt een acceptatieplicht voor alle scholen ingevoerd.  

De succesvolle experimenten met een transparant aanmeldingssysteem, 
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inclusief een vast aanmeldmoment, verdienen landelijke invoering. 
5 De wijkenaanpak  Ruimte bieden aan initiatieven en prioriteiten van bewoners zelf. 

Strikte handhaving van de coffeeshops en voorlichting aan jongeren over 
softdrugs blijft nodig. Met de justitiële capaciteit die hierdoor vrijvalt kan het 
aantal buurtagenten verder omhoog. 
 
Overlast, intimidatie en criminaliteit: ondersteunen de thuiscultuur, 
begeleiding van gezinscoaches. Ouders aansprakelijk voor schade 
toegebracht dor kinderen.  Aanpak harde straatcultuur door zowel 
preventieve en repressieve maatregelen als het bieden van betere 
perspectieven. Behalve voor extra wijkagenten en straatcoaches is de 
PvdA voor intelligenter straffen. Heel gericht kan een straatverbod of 
meldingsplicht worden opgelegd.  
 
We willen invoering van wijkrechters die zaken in 
één buurt afhandelen, van leerplicht tot diefstal. Op die manier houden we 

We willen de boetes voor huisjesmelkers verhogen.  
6 Veiligheid Jongeren langer onder toezicht. 

Het ontnemen van criminele winsten met ‘pluk-ze’ wetgeving moet de 
komende jaren meer opleveren. Het geld dat door deze maatregelen 
binnenkomt moet ten goede komen aan meer Wijkagenten waar dat nodig 
is. 

7 Zorg  Gezondheid is oneerlijk verdeeld. Je levensverwachting hangt vaak samen 
met de buurt waarin je woont of van de opleiding van je ouders. 

Preventie: Voorlichting over goede voeding, het bevorderen van sport en 
beweging, mogelijkheden creëren voor 
kinderen om buiten te spelen, het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, 
ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren en handhaving zijn 
van groot belang. 

Wij zijn tegen marktwerking in de AWBZ. 

Jeugdzorg: Ouders van kinderen onder de 12 jaar die met politie in 
aanraking komen, kunnen door de kinderrechter verplicht worden om 
gezinscoaching of opvoedingsondersteuning te accepteren. 

Wij zijn terughoudend met eigen bijdragen, en maken deze, net als in de 
AWBZ, inkomensafhankelijk. 

De compensatie van het eigen risico in de ziektekostenverzekering voor 
chronisch zieken en gehandicapten blijft in stand. 

8 Jeugd en gezin Als in en om een gezin meerdere hulpverleners actief zijn, moeten we 
waarborgen dat één gezinscoach de leiding krijgt.  
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9 Koninkrijksrelaties  De PvdA maakt zich samen met de Nederlandse Antillen en Aruba sterk 
voor een succesvolle afronding van de hervorming van het Koninkrijk. Met 
de opheffing van de Nederlandse Antillen en het aangescherpte toezicht 
werken we toe naar goed bestuur, krachtige rechtshandhaving en gezonde 
openbare financiën op de eilanden.  

10 Evt. bijzonderheden  De PvdA is de partij van de emancipatie. Onderwijs en cultuur zijn daarbij 
onmisbaar. 

De Rode Draad is: Iedereen moet mee (kunnen) doen. Lusten en lasten 
worden eerlijk verdeeld. Nodig is: 1. een vitale rechtsstaat, 2. veiligheid, 3. 
betrokken burgers, 4. vertrouwen in de democratie, 5. activerende 
solidariteit, 5. eerlijk delen.  

Eén van de grote sociale kwesties van deze tijd is: hoe nieuwkomers en 
hun kinderen en kindskinderen een volwaardige plek in onze samenleving 
krijgen.   

Voor meer informatie: http://nu.pvda.nl/binaries/content/assets/documenten/2010/05/PvdA-
verkiezingsprogramma-2010.pdf  
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3. SP: Een beter Nederland voor hetzelfde geld 
 

 
 
 

SP Een beter Nederland voor minder geld.  
Lijsttrekker: Emile Roemers.  

Werk &  Inkomen Het minimumloon en het sociale minimum worden de komende jaren verhoogd 
met 5% 
 
Minumumloon jongeren worden verhoogd en op termijn gelijk getrokken met de 

volwassen minimumlonen 
 

De AOW-leeftijd blijft 65 jaar en vervroegd uittreden blijft mogelijk 
 
Paal en perk stellen aan topinkomens 

 
Handen af van de ontslagbescherming 
 
Mensen met een tijdelijk contract en uitzendkrachten krijgen eerder recht op 
een vast contract 
 
Jongeren onder 17 krijgen weer recht op bijstandHet minimumloon en het 
sociale minimum worden de komende jaren verhoogd met 5% 
 
Minumumloon jongeren worden verhoogd en op termijn gelijk getrokken met de 
volwassen minimumlonen 
 
De AOW-leeftijd blijft 65 jaar en vervroegd uittreden blijft mogelijk 
 
Paal en perk stellen aan topinkomens 
 
Handen af van de ontslagbescherming 
 
Mensen met een tijdelijk contract en uitzendkrachten krijgen eerder recht op 
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Voor meer informatie: http://www.sp.nl/2010/2011verkiezingsprogrammaSP.pdf  
 

een vast contract 
 
Jongeren onder 17 krijgen weer recht op bijstand. 

Integratie Werpt een dam op tegen segregatie en gettovorming en werkt aan gemengde 
buurten en gemengde scholen. 
 
Scholen gaan met gemeenten zorgen voor gemengd onderwijs en maken 
daarvoor een schoolplan. 
 
Bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt krijgt grote prioriteit. 
Nederland gaart zich stipt houden aan het internationale verdrag voor de 
Rechten van het Kind. Vreemdelingenbewaring mag alleen als zicht is op een 
snelle uitzetting, en nooiit bij kinderen. Kinderen bouwen zelf verblijfsrechten op. 

Wijkaanpak/wonen Hypotheekaftrek blijft gegarandeerd en de komende 10 jaar gemaximeerd tot 
350.000 euro. 
 
De gemiddelde huurstijging van corporatiewoningen hoort niet hoger te zijn dan 
de inflatie. Uitvoering van de huurtoeslag door de Belastingdienst wordt 
verbeterd. De huurbescherming wordt uitgebreid van 650 euro naar 850 euro. 
 
Kraakverbod wordt teruggedraaid zolang er leegstand is. 
 
Wijken worden gemengd, jong en oud, allochtoon en autochtoon, rijk en arm. 
Door een huisvestingswet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om wijken te 
mengen. 

Veiligheid Investeren in 1500 politieagenten extra 
 
Campagne om meer vrijwilligers te werven voor de brandweer 
 
Geweld tegen hltb’s wordt altijd door politie en OM aangepakt 
Het CBP krijgt meer sanctiemogelijkheden en moet hogere boetes kunnen 
opleggen 
 
In EU-verband pleiten voor afschaffing vingerafdruk i9n paspoorten 

 
Jeugd & Gezin - 

Zorg        Keuze voor schaalverkleining in de zorg 
 
Afschaffing van numerus fixus in de opleiding tot arts en tandarts 
Nominale premie voor de zorgverzekering wordt fors verlaagd. Invoering van 
een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie. 
 
Invoering van het actieve donorregistratiesysteem 

Koninkrijksrelaties - 

Bezuinigingen 20 miljard euro.  
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4. VVD – Zeker nu 
 

 
 
 
 VVD Orde op Zaken. Lijsttrekker: Marc Rutte.   
Nr.  Thema Inhoud  
1 De bezuinigingen Pakket aan tekortbeperkende maatregelen voorstelt van zo’n 

20 miljard euro tot 2015, met een structurele doorwerking van 
ruim 30 miljard euro. Tekort weggewerkt in 2015.  

2 Onderwijs Extra investering in onderwijs van 2,5 miljard euro.  

Dat begint met het verbeteren van de kwaliteit van de nieuwe 
docenten die van de pabo komen en actieve bijscholing van de 
huidige docenten op korte termijn. Kinderen met een 
taalachterstand worden opgespoord en bijgespijkerd met 
voorschools onderwijs in peuterspeelzalen en 
kinderopvanginstellingen. 

Hoogwaardig en toegankelijk onderwijs is een belangrijke 
voorwaarde voor succesvolle integratie. Het creëert eerlijke 
kansen, ook op latere leeftijd. Al op het consultatiebureau wordt 
daarom via een verplichte taaltoets op 3-jarige leeftijd 
geconstateerd of een kind een taalachterstand heeft. Is dat het 
geval, dan kunnen ouders worden verplicht om hun kinderen 
via voorschoolse educatie bij te laten spijkeren. Hiermee wil de 
VVD voorkomen dat kinderen die voor het eerst naar de 
basisschool gaan onvoldoende Nederlands spreken en zo een 
blijvende achterstand oplopen. 

Op de basisscholen wil de VVD het onderwijs zodanig 
intensiveren en toesnijden op de doelgroep (kinderen met 
weinig taalvaardigheid, tekortschietende opvoeding, weinig 
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discipline) dat aan het eind geen achterstand meer bestaat. De 
ouders moeten bij het onderwijs een grote en actieve rol 
spelen. Werken zij niet optimaal mee, dan kan de kinderbijslag 
worden gekort of komen te vervallen.  

Sneller zwakke scholen sluiten. Kleinere klassen.  

Meer vakonderwijs.  

Inhouden van kinderbijslag bij spijbelen.  

Bij entree in het MBO: toetsing op geschiktheid en motivatie.  

Diplomastapelen van vmbo naar havo en vwo moet weer 
mogelijk zijn, ook in het mbo.  

voorstander van gedifferentieerde beloning: een goede docent 
die aantoonbaar presteert, moet ook meer verdienen. De VVD 
wil bovendien de kwalificaties verhogen van docenten die voor 
de klas staan.  

1 miljard extra voor kwaliteit in het hoger onderwijs. 
Toegankelijk en sociaal leenstelsel voor studenten. 

3 Werk en inkomen  Een beroep op de uitkering met een tegenprestatie naar 
vermogen.  

Stimulerend verschil tussen uitkering en loon.  

Geen bevoegdheid gemeenten om bijzondere bijstandsnorm uit 
te breiden.  

Uitkeringen koppelen aan prijsontwikkelingen en niet aan 
loonontwikkelingen.  

Schrappen van de langdurigheidstoeslag.  

Opheffing UWV als uitkeringsinstantie.  

Versoepelen ontslagrecht: afschaffing kantonrechtersformule 
en de gang naar het UWV Werkbedrijf.  

Stoppen met export kinderbijslag buiten de EU.  
4 Integratie en inburgering  “Niet de afkomst, maar de toekomst; niet je geloof, maar je 

gedrag; niet de groep, maar het individu staat centraal. Gelijke 
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rechten zijn er voor iedereen.”  

Einde aan de gesubsidieerde integratie-industrie.  

Verlies verblijfsrecht bij het niet behalen van het 
inburgeringsexamen.  

Integratieportefeuille bij het ministerie van Sociale Zaken, 
Werkgelegenheid en Integratie.  

Toegang tot de sociale zekerheid voor vreemdelingen 
beperken.  

Geen recht op bijstand de eerste tien jaar na aankomst in 
Nederland voor vreemdelingen.  

Verplichte taaltoets op driejarige leeftijd op het 
consultatiebureau.  

Grote en actieve rol ouders bij het onderwijs, op straffe van 
korting kinderbijslag.  

5 De wijkenaanpak  In buurten en wijken wordt consequent toezicht gehouden en 
gehandhaafd.  

Vrijlaten van huurprijzen.  
6 Veiligheid 3500 extra agenten.  

Schade van slachtoffers verhalen op de dader.  

Relatiemisdrijven: daders krijgen minder rechten om hun 
kinderen te bezoeken of het ouderlijk gezag uit te oefenen.  

Veelplegers van kleine criminaliteit: maximumstraf bij drie 
veroordelingen.  

Terugdringen recidive: zorgaanbod met verplichtend karakter.  

Privacybescherming is van belang. Inbreuk alleen bij 
opsporingsactiviteiten of inlichtingenoperaties.   

Tegen discriminatie, van welke aard dan ook, moet de overheid 
alert en aequaat optreden.  

Er komt een eind aan de mogelijkheid voor confessionele 
scholen om homoseksuele leerlingen en docenten te weren.  
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7 Zorg  Eigen risico van 300 euro per jaar.  

Kleiner collectief verzekerd pakket.  

Extra toezicht op patiëntveiligheid en privacy.  

Uiterste terughoudendheid van de overheid op het gebied van 
privézaken als seks, ouderschap, levensstijl, levensvervulling, 
omgang met ziekte en dood. Wel ingrijpen bij misstanden als 
kindermishandeling en huiselijk geweld.  

Handhaving begeleiding naar zorg (MEE) voor de groep licht 
verstandelijk gehandicapten.  

Drie lesuren sport voor leerlingen op school.  

Openbare ruimte inrichten voor sport. 
8 Jeugd en gezin Een gezin wordt als risicogezin aangewezen als er 

aantoonbare problemen zijn bij de ouders (onvoldoende 
beheersing van de Nederlandse taal, werkloosheid, het niet 
volgen van een inburgeringcursus, huiselijk geweld, 
criminaliteit) of problemen die later op school of op straat bij de 
kinderen blijken. Een begeleider per gezin met 
doorzettingsmacht.  

Kinderbijslag vanaf het derde kind wordt afgebouwd.  
9 Koninkrijksrelaties  De VVD wil bij voorkeur in een gemenebest-achtige constructie 

een relatie met de eilanden onderhouden, met veel autonomie 
voor de grote eilanden en minder bemoeienis van Nederland. 
Nederland draagt zorg voor een adequaat toezicht op de 
kwaliteit van het bestuurlijk, justitieel en politioneel apparaat. 
Ook heeft het Koninkrijk der Nederlanden een 
verantwoordelijkheid op het gebied van defensie en 
buitenlandse zaken. Het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden moet daartoe ingrijpend worden herzien. 
Overigens moeten de grote eilanden de eigen financiële broek 
ophouden. 

10 Evt. bijzonderheden  De VVD is voor een verantwoorde stimulering van het 
eigenwoningbezit en wil niet morr elen aan de 
hypotheekrenteaftrek. 

De VVD is en blijft voorstander van een vrije markt. De crisis 
heeft echter andermaal aangetoond dat de vrije markt een 
goede toezichthouder nodig heeft. De VVD heeft zich altijd hard 
gemaakt voor de overheid als marktmeester. Zeker nu is deze 
strenge marktmeester nodig.  

Voor meer informatie: http://www.vvd.nl/actueel/925/orde-op-zaken-vvd-verkiezingsprogramma-2010-2014  
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5. PVV -  Meer veiligheid, minder immigratie 
 

 
 
 
 
PVV De agenda van hoop en  optimisme. Lijsttrekker:  Geert Wilders.  
Integratie & 
Inburgering 
 

Geen dubbele nationaliteit.  
 
Werken of terug naar het land van herkomst. 
 
Integratiecursus zelf betalen, als examen niet wordt gehaald het land uit. 
 
Bevorderen van vrijwillige remigratie. 
 
De stekker uit de Commissie Gelijke Behandeling. 
 
Eerst tien jaar wonen en werken in Nederland, dan pas recht op uitkering. Alleen 
uitkering voor wie goed Nederlands spreekt.  

Onderwijs 
 

Nederland moet alles op alles zetten om haar toppositie te behouden. 
 
Het bedrijfsleven direct betrekken bij het beroepsonderwijs. 

Kleinere scholen genieten de voorkeur. 
 
Extreme zorgleerlingen herplaatsen op aparte school (speciaal onderwijs). 
 
Op basisschool taal en rekenen centraal stellen. 
 
Meer aandacht voor sport en bewegen in het basis- en voortgezet onderwijs. 
 
Verplichte aangifte voor schoolleiders van alle geweld, wapen of 
drugsincidenten. 
 
Taaltoets voor peuters om snel te kunnen bijsturen. De kosten van extra 
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scholing zijn voor de ouders. 
 
Schooluitval en spijbelen tegenaan. 
 
Vooral handhaving HBO en universiteit. 
 
Handhaving van studiefinanciering en OV-jaarkaart.  

Zorg & Welzijn 
 

De partij voor de vrijheid zet zich in voor de verdediging van onze 
verzorgingsstaat.Om het stelsel van uitkeringen weer in topvorm te krijgen is het 
tevens van groot belang dat alle vormen van misbruik worden keihard aangepakt.  
 
Wie fraudeert krijgt nooit meer een uitkering.  
 
Intrekken uitkering bij geweld tegen personeel sociale dienst. 
 
Kinderbijslag en kindgebonden budget maximaal voor 2 kinderen.  
 
Schrappen langdurigheidtoeslag 
 
Afschaffen UWV/CWI, taken gaan naar de gemeente. 
 
Stopzetten alle kinderbijslag naar het buitenland.  
 
Bij fraude kinderbijslag vervalt het recht hierop. 
 
Een keer gebruik maken van schuldhulpsanering, uiteraard op eigen kosten. 
 
De AOW blijft op 65 jaar, geen dag later. 
 
Zorg moet betaalbaar zijn en van goede kwaliteit.   
 
Geen verhoging van het eigen risico in de zorgverzekeringswet. Zorg moet 
toegankelijk voor iedereen.  
 
Geen elektronisch patiëntendossier.  
 
Geen centra voor Jeugd en Gezin. 
 
Ouderen en gehandicapten in zorginstellingen moeten meer rechten krijgen dan 
gevangenen.  
 
10.000 extra zorgmedewerkers.  

Werkgelegenheid 
 

Nederland bevindt zich midden in de zwaarste crisis sinds de jaren dertig. De 
financiële crisis laat zien hoe kwetsbaar ons economisch stelsel is. Als we onze 
economie er weer er bovenop willen helpen moeten het midden en kleinbedrijf 
centraal staan. De PVV zegt: laat de ondernemers ondernemen, geef ze vrijheid.  
 
Werken moet lonen. 
 



  Stem – Bai Vota – Vote! 
  To make a difference...   
  
 
 
Voice of the Dutch Caribbean community   
       

OCaN INFO 

@-Nieuwsbulletin 
5 juni 2010 

 

 speciale editie - Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010  36 

Minder wet en regelgeving. 
 
Geen beperkingen koopzondagen. 
 
Tegengaan van oneerlijke concurrentie van de overheid met bedrijven. 
 
Lagere belastingen voor burgers en ondernemers 

Veiligheid Onze straten worden geteisterd door tuig. Nederland is op veel plekken zeer 
onveilig. De partij voor de Vrijheid kiest voor “zero tolerance” en fors extra geld voor 
veiligheid. Zo is de PVV voor hoge minimumstraffen en zwaardere maximumstraffen.  
900 miljoen extra voor politie.  
 
Agenten minstens 80% van hun werktijd zichtbaar op straat zijn.  
 
Preventief fouilleren in het hele land. 
 
Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding Antilliaan.  
 
Na drie zware geweldmisdrijven levenslang. 
 
Corruptie keihard aanpakken. 
 
Geen vervroegde in vrijheidstelling bij goed gedrag.  
 
Bezuinigingen op reclasseren. 
 
Heropvoedingskampen. 
 
Illegaal verblijf in Nederland moet strafbaar worden.  
 
Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct het land uit. 
 
Criminele Antillianen terugsturen.  
 
10.000 politieagenten erbij. 

Koninkrijksrelaties De Nederlandse Antillen en Aruba alsnog uit het Koninkrijk.  
Wonen 
 

Goede buurten zijn veilige buurten. Daar moet de nadruk liggen. Het tuig moet van 
de straat : de straat uit, de wijk uit en desnoods het land uit. De woningcorporaties 
moeten terug naar hun eigenlijke taak: sociale woningbouw waar dit niet 
gerealiseerd kan worden.  
 
Handhaaf de hypotheekrenteaftrek en huursubsidie. 
 
Stoppen met Vogelaarwijken. 
 
Weg met welstandcommissies. 
 
Er komt een corporatieheffing. 

Voor meer informatie: http://www.pvv.nl/images/stories/Webversie_VerkiezingsProgrammaPVV.pdf.  
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6. GroenLinks: Klaar voor de Toekomst 
 

 
 
 

GroenLinks Klaar voor de toekomst. Lijsttrekker: Fe mke Halsema.  

Onderwijs  Werken in bao en vbo wordt aantrekkelijker gemaakt. 
 

Het aantal onbevoegde leraren en leidsters voor de klas, op de voorschool en 
de buitenschoolse opvang wordt teruggedrongen. 
 

Iedere leerling in het beroepsonderwijs heeft recht op een stage- of een 
leerwerkplek. 
 
Volwasseneneducatie kan een belangrijke rol spelen bij de integratie van 
nieuwkomers. 
 
De vroege selectie in het Nederlands onderwijs wordt teruggedrongen. 
 
Er komt een acceptatieplicht voor het bijzonder onderwijs 

Werk &  Inkomen Overheid dringt aan op een Sociaal akkoord voor een nieuwe arbeidsmarkt.  
De kosten van werkloosheid worden meer gelegd bij de werkgever via 
premiedifferentiatie.  
 
Ontslagbescherming voor mensen met tijdelijk werk wordt verbeterd. 
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Langdurige werkloosheid wordt voorkomen door werknemers te begeleiden van 
werk naar werk. Alle werknemers krijgen een individueel scholingsbudget. 
 
Arbeid en zorg worden eerlijker verdeeld tussen mannen en vrouwen door 
financiële voordelen voor kostwinnersgezinnen in de belastingen en de sociale 
zekerheid af te schaffen;  vergoedingen omzetten naar scholingsrechten voor 
iedereen.  
 
Bedrijven moeten mensen begeleiden van werk naar werk. 
 
Bedrijven die mensen vaak ontslaan dienen extra te betalen voor de WW. 
Iedereen heeft recht op werkzekerheid; mensen die langer dan een jaar 
werkloos zijn hebben recht op een participatiecontract met de gemeente. 
 
Er komt een Wet investeren in Mensen die de WWB, Wajong, WIJ en delen van 
WSW bundelt in een regeling waarin participatie centraal staat. 
Er komt een flexibele AOW. Woonlandbeginsel wordt vervangen door een 
participatiebeginsel. 
 
Ouderen met een goeds inkomen gaan op termijn meebetalen aan de AOW  
Verplichte quota voor het aantal gedeeltelijk gehandicapten dat een werkgever 
in dienst moert hebben. 
 
Verlaging leeftijd voor wettelijk minimum van 23 naar 21jaar. 
 
De overheid voert een actief voorkeursbeleid om de vertegenwoordiging van 
etnische minderheden in publieke topfuncties te versterken en maakt hierover 
afspraken met het bedrijfsleven. 
 
Er komt een actieve voorlichtingscampagne  over de rechten van mensen 
zonder geldige verblijfspapieren  

 
Integratie Inburgering is gericht op meedoen. Vanaf 2011 wordt minstens 80% van de 

inburgeringstrajecten aangeboden via gecombineerde trajecten 
 
Voor huwelijksmigranten van buiten de EU gaat dezelfde inkomenstoets gelden 
als voor EU-burgers 
 
Toegelaten partners kunnen na een jaar onafhankelijk verblijfsrecht krijgen, dat 
nnna 2 jaar permanent wordt 

Wijkaanpak/wonen Tot 2040 worden ten minste 500.000 nieuwe woningen erbij 
 
Leegstand langer dan 1 jaar van kantoren wordt beboet met een 
leegstandsheffing 
 
De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk  afgeschaft. 

Veiligheid Meer agenten op straat in plaats van achter bureau.  
 
Meer aandacht voor criminaliteit waar mensen last van hebben.  
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Voor meer informatie: http://groenlinks.nl/files/TEKSTVERSIE%20-
%20Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%20-%20Klaar%20voor%20de%20toekomst.pdf  
 
 

 
Meer vrouwelijke en allochtone agenten . Een landelijke politieorganisatie. 

Jeugd & Gezin - 

Zorg Ziektekosten worden solidair opgebracht: de nominale premie wordt verlaagd 
en de financiering van de zorg wordt meer inkomens afhankelijk 
De zorgtoeslag wordt overbodig 
 
Het eigen risico wordt inkomensafhankelijk 

Koninkrijksrelaties  

Bezuinigingen 20 miljard euro. 



  Stem – Bai Vota – Vote! 
  To make a difference...   
  
 
 
Voice of the Dutch Caribbean community   
       

OCaN INFO 

@-Nieuwsbulletin 
5 juni 2010 

 

 speciale editie - Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010  40 

7. Christen Unie: Vooruitzien  
 

 
 
ChristenUnie Vooruitzien. Lijsttrekker: André Rouvo et  
Integratie & 
Inburgering 
 

Inzetten dat het geld dat het kabinet Balkenende IV vrijmaakte voor Nederlands-
Antilliaanse jongeren, daadwerkelijk wordt uitgegeven. Er moet aandacht zijn voor 
Nederlands-Antilliaanse jongeren door een aanpak die gericht is op het terugdringen 
van problemen en vergaren van specifieke kennis voor de reguliere instanties, in 
samenwerking met de Antilliaanse gemeenschap.  
 
Nederland heeft de trekken van een immigratieland gekregen. De ChristenUnie staat 
voor een gemeenschap die zich vanuit haar christelijke traditie openstelt voor 
migranten en vreemdelingen. Op hun beurt zullen vreemdelingen moeten 
participeren en de wil tonen tot integratie in de Nederlandse samenleving. Alle 
burgers behoren zich zo te gedragen dat zij geen inbreuk maken op het algemeen 
belang van de samenleving, de openbare orde en de rechten en vrijheden van 
andere burgers.  
Integratie in onze samenleving staat het behoud van de eigen culturele identiteit niet 
in de weg. Het is wel van groot belang dat in het onderwijs en in 
inburgeringstrajecten voldoende aandacht is voor het Nederlandse 
gemeenschappelijk cultureel, religieus en historisch erfgoed. 

 
Bevordering van succesvolle arbeidsparticipatie 
 
Aandacht voor botsende opvattingen. 
 

      Acceptatie van religieuze kleding of tekens. 
 
Afschaffen van de dubbele nationaliteit 

Onderwijs 
 

Het volgen van goed onderwijs is in de eerste plaats voor iedereen het middel om te 
worden gevormd als mens en om de hem of haar gegeven talent te ontwikkelen. 
Onderwijs geeft leerlingen de kans om hun eigen plek in te nemen in de 
maatschappij, die recht doet en ruimte geeft aan hen gegeven talenten. De 
inspanning van de overheid moeten erop gericht zijn om zoveel mogelijk kinderen 
voor hen toegesneden onderwijs te laten volgen; onderwijs dat hun uitdaagt, 
motiveert en stimuleert.  De overheid behoort verantwoordelijk te zijn en te blijven 
voor de volledige bekostiging van het basis- en het voortgezet onderwijs. OP deze 
manier wordt de toegankelijkheid van kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen 
gegarandeerd.  
 

Veiligheid op school is essentieel. 
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Er moet meer geld beschikbaar worden gesteld voor huisvesting, het onderhoud 
en de materiele instandhouding van scholen.  
 
Voor onderwijshuisvesting worden extra middelen vrijgemaakt. Zo kan de 
huisvesting van scholen eindelijk worden aangepast aan 
onderwijsvernieuwingen zoals de tweede fase, het VMBO in het voortgezet 
onderwijs.  

Ondanks de inzet van het afgelopen jaren is de schooluitval nog steeds een groot 
probleem. Daarom heeft de aanval op schooluitval hoge prioriteit.  

 
Verlenging van de leerplicht. 
 
Voor en vroegschoolse educatie. 
 
Intensieve leerloopbaanbegeleiding en meer informele mentoringprogramma’s 
van hbo en mbo studenten die VMBO leerlingen coachen. 
 
Convenanten met het bedrijfsleven over het aantal stageplekken en 
leerwerktrajecten voor leerlingen van het VMBO en MBO. 
 
Premie toekennen aan scholen die resultaten boeken in het terugdringen van 
vroegtijdig schoolverlaten.   

Zorg & Welzijn 
 

De Christen Unie maakt en welvaartvaste AOW betaalbaar door: 
Aflossing van de staatsschuld in 30 jaar. 
 
Uitkeringsgerechtigden stimuleren deel te nemen aan arbeidsproces. 
 
Doorwerken tot 67ste. 
 
Verlaging van de AOW-premie. 
 
Uitkering van AOW geleidelijk meet te betalen uit algemene middelen.  

 
Voor de Christen Unie blijft: 

 
De AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar 
 
Sparen van de oude dag fiscaal aftrekbaar. 
 
Solidariteit met zieken, ouderen en gehandicapten het uitgangspunt. 

 
AWBZ 

De criteria waarop zorgvragen beoordeeld worden, dienen transparant en 
beschikbaar te zijn voor een breed publiek.  
 
Waar mogelijk wordt de zorg thuis gegeven 
 
Het recht op geestelijke verzorging geldt ook voor mensen die buiten een 
instelling verblijven.  
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Het persoonsgebonden budget (PGB) wordt zo breed mogelijk toegepast en 
heeft een redelijke hoogte.  
 
AWBZ-verblijf langer dan één maand geeft recht op een eenpersoonskamer. De 
cliënt heeft een zekere mate van inrichtingsvrijheid. Bij overlijden van de cliënt 
heeft de familie voldoende tijd om de kamer te ontruimen. 

Werkgelegenheid 
 

Door arbeid ontplooien mensen hun talenten. Ze werken aan hun eigen welzijn en 
dat van de samenleving. De Christen Unie wil langdurig werklozen, 
bijstandsgerechtigden en gedeeltelijk arbeidsongeschikten meer persoonlijk 
begeleiden op zoek naar werk, betaald of onbetaald. Ze moeten volop de kans 
krijgen om aan de slag te gaan. Een goede balans tussen werk, zorgtaken en 
ontspanning is van groot belang.  
De Christen Unie wil: 

Werkgevers stimuleren meer ouderen in dienst te nemen en te houden.  
 
Werkgevers stimuleren om herintreders in dienst te nemen. 
 
Opleidingstrajecten stimuleren.  
 
Diversiteitsbeleid stimuleren. 
 
10.000 participatiebanen creëren in de publieke sector.   
 
De sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandgerechtigde ouders met kinderen 
wordt afgeschaft. Wel kan voor deze categorie ouders een scholingsplicht 
gelden.  
 
De overheid moet voor een sociale zekerheidsstelsel zorgen dat burgers die 
tijdelijk of duurzaam geen inkomen hebben, bestaanszekerheid biedt. 
 
Uitgangspunten: collectiviteit, solidariteit, tussen werkenden en niet werkenden, 
ouderen en jongeren, arbeidsgeschikten en arbeidsongeschikten.   

Veiligheid Een van de kerntaken van de overheid is veiligheid voor de burger. Hoewel de 
laatste jaren een verbetering optreedt, is het aantal opgeloste misdrijven nog 
steeds te laag.  
 
Politie en justitie moeten daarom beter toegerust worden voor hun omvangrijke 
taak.  
 
Extra mankracht is nodig. 
 
De samenwerking tussen politie en justitie binnen EU moet worden 
geïntensiveerd. 
 
Voor geweld tegen hulpverlenings- en politieambtenaren wordt de straf met een 
derde verhoogd. 
 
Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende politiekorpsen 
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moeten worden geoptimaliseerd. 
 
Het heenzenden van (lichte) criminelen vanwege het ontbreken van voldoende 
cellen behoort niet voor te komen. 
 
Er komt geen nationale politie. Wel moeten informatievoorziening en aankoop 
van materieel gezamenlijk plaatsvinden.  

Koninkrijksrelaties 
 

Voor de langere termijn wordt een Masterplan voor het Koninkrijk der Nederlanden 
uitgewerkt, 
waarbij recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat binnen het Koninkrijk alle 
burgers gelijkwaardig zijn en een oplossing wordt gevonden voor het ‘democratisch 
gat’ dat aan de orde is bij beslissingen die de eilanden aangaan. 
 
De BES-eilanden worden op afzienbare termijn gemeenten binnen Nederland, met 
de ruimte om afspraken te maken die op de situatie zijn toegespitst. 
 
Binnen het Koninkrijk is sprake van vrij verkeer van personen binnen afspraken die 
hieromtrent tussen landen en landsdelen worden gemaakt. Koninkrijksburgers 
kunnen 
niet over en weer tussen de landen en landsdelen worden uitgezet. 
 
Kennis van de inhoud van het Statuut en de Grondwet en van de geschiedenis van 
het koninkrijk dragen bij aan burgerschapsvorming. 
 
De Nederlandse taal wordt grondwettelijk verankerd. Aan de positie van de overige 
talen in het Koninkrijk - Fries, Papiaments – wordt op gepaste wijze recht gedaan. 

Wonen 
 

Het wonen in een eigen huis en het betalen van belasting hebben in Nederland alles 
met elkaar te maken. De Christen Unie bepleit een integrale aanpak van het 
woningmarktbeleid.  
Hypotheekrenteaftrek: 
Enkele uitgangspunten bij een aanpassing van de hypotheekrenteaftrek: 

 
Wijzigingen worden behoedzaam en geleidelijk doorgevoerd, zodat de 
woningmarkt rustig blijft. Bestaande rechten worden niet aangetast.  
 
Mensen voor wie het moeilijk is om hun huisvesting te bekostigen – waaronder 
starters – krijgen een extra steuntje in de rug.  
 
De ‘baten’ van de regeling worden evenwichtiger verdeeld over hogere en lagere 
inkomensgroepen. De hypotheekrenteaftrek als zodanig blijft dus voor iedereen 
bestaan.  
 
Bij de aanpassing van de hypotheekaftrekregeling moeten de andere fiscale 
regelingen rond de eigen woning ook worden aangepast, zodat een evenwichtig 
pakket ontstaat.   

 
De ChristenUnie bepleit voor de komende kabinetsperiode: 

 
beperking van de hypotheekrenteaftrek tot 42% (derde schijf van box één) voor 
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nieuwe hypotheken. Starters met een inkomen tot 1 3/4 modaal ondervinden 
geen nadeel van deze beperking;  
 
verlaging van het eigenwoningforfait voor starters op de koopwoningenmarkt, 
zodat zij minder inkomstenbelasting over de eigen woning betalen;  
 
een begin van de verlaging van de overdrachtsbelasting om de doorstroming op 
de woningmarkt te bevorderen. Het verlagen van de overdrachtsbelasting voor 
starters en voor degenen die dichter bij hun werk gaan wonen, heeft prioriteit;  
 
invoering van een onderhoudskostenaftrek voor het onderhoud van de eigen 
woning. De aftrek geldt alleen voor loonkosten en wordt gemaximeerd op € 
1.500,- per vijf jaar. Naast woningverbetering stimuleert deze maatregel de 
economie en bestrijding van zwart/grijs werk. De onderhoudskostenaftrek 
betekent ook koopkrachtondersteuning voor de middengroepen 

 
Een goede woning in een prettige woonomgeving is belangrijk voor het welzijn van 
mensen. De overheid heeft de taak om voldoende woonruimte voor alle 
bevolkingsgroepen te zorgen. De verbetering van het woon en leefklimaat in de 
steden verdient de komende jaren blijvende aandacht. Om de leefbaarheid in steden 
te handhaven kan het nodig zijn om in bepaalde wijken, buurten of woningblokken 
een specifiek woningtoewijzingsbeleid te hanteren. 
Op de huurtoeslag wordt niet verder bezuinigd. De huursector moet toegankelijk en 
betaalbaar blijven voor uitkeringsgerechtigden, alleenstaanden en 
kostwinnersgezinnen.  

Jeugd & gezin Kernpunten van een goed Jeugdbeleid: 
Een Minister van Jeugd en Gezin. 
Zo wordt het overheidsbeleid aangaande gezin, opvoeding, onderwijs, 
jeugdwerkloosheid, jeugdzorg en jeugdcriminaliteit centraal uitgevoerd. 
 
Aandacht voor geloof en levensbeschouwing. 
Particuliere initiatieven en acties vanuit kerken en andere levensbeschouwelijke 
instellingen zijn welkom, en worden gefaciliteerd met deskundigheidsbevordering 
en training. Initiatieven die bijdragen aan een betere samenleving komen in 
aanmerking voor subsidie. 
 
Uitbreiding van het aantal behandelplekken. 
Kinderen op de juiste manier begeleiden in plaats van te worden doorgestuurd 
naar willekeurige centra. Moeilijk te plaatsen kinderen mogen zeker niet in 
justitiële inrichtingen terechtkomen als zij geen strafblad hebben. 
 
Aandacht voor opvoedingsondersteuning. 
Gezinnen waar de zorg en de opvoeding van kinderen zorgwekkend is, krijgen 
begeleiding. 
 
Stimulering van de pleegzorg. 
De vergoedingen voor pleegzorg worden gedifferentieerd naar de leeftijd van het 
kind en de aard van zijn problemen. Deze vergoedingen dienen kostendekkend 
te zijn. Medische kosten, zoals aanvullende verzekeringen en eigen bijdragen, 
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worden vergoed. 
 
De menselijke maat. 
Een achttienjarige kan niet zijn plaats in een jeugdinstelling ontnomen worden, 
zolang geen plaats is gevonden in een instelling voor volwassenen. 

Voor meer informatie http://www.christenunie.nl/nl/verkiezingsprogramma  
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8. D66: Anders? Ja! 
 

 
 
 
 
D66 Anders? Ja! Lijsttrekker: Alexander Pechtold.  
Integratie & 
Inburgering 
 

Integratie begint met participatie. Daarom wil D66 investeren in onderwijs, en 
taalachterstanden en schooluitval terugdringen. Daarom wil D66 de arbeidsmarkt 
toegankelijk maken en de woningmarkt in beweging krijgen. En vanzelfsprekend 
overlast aanpakken en criminaliteit bestrijden, maar zonder onderscheid. Want het 
zijn de daden van mensen die tellen, niet hun achtergrond, kleur of geloof. Wij gaan 
uit van individuen. En mensen behoren tot meerdere groepen en hebben meerdere 
identiteiten. 

 
Integratie is voor D66 geen geïsoleerd vraagstuk. Het is een integraal onderdeel van 
onze agenda voor onderwijs, werken, wonen en veiligheid. In die hoofdstukken vindt 
u onze voorstellen. Zonder onderscheid. De toekomst telt, niet de afkomst. 

Onderwijs 
 

IHet onderwijs heeft niet iedereen een gelijke kans. Het gaat niet om witte en 
zwarte scholen. Die zijn alleen maar afspiegelingen van de buurten waarin ze 
staan. Het gaat om kinderen die te laag opgeleid van school komen. Ze kunnen 
meer en beter maar het onderwijs is er niet op ingericht om hun potentieel naar 
boven 
te laten komen. Wat tientallen jaren geleden blanke arbeiderskinderen -gebeurde, 
overkomt nu ook kinderen van immigranten: stelselmatige onderschatting van hun 
mogelijkheden. Deze kinderen komen al met taalachterstanden op school 
en halen die niet meer in.  
 
2,5 miljard euro investeren in het onderwijs 
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Vanaf 2,5 jaar recht op school om achterstand en schooluitval te voorkomen 
 
Betere beloning voor leraren op achterstandsscholen en in exacte vakken 
 
Doorstroombonus: bij een volgend diploma wordt de 
vorige school beloond 
 
Brede scholen, voor onderwijs, opvang en talent-ontwikkeling 
 
Topinstituten door concentratie van kennis en onderzoek 

Zorg & Welzijn 
 

Meer aandacht voor zorgnetwerken 
 
Sparen voor voorzienbare zorgkosten  
 
Verantwoorde zelfbeschikking over het levenseinde 

 
Werk en inkomen 
 

Voor starters en nieuwkomers is er weinig geregeld. Mensen met kortlopende, losse 
contracten. Mensen met weinig of geen diploma’s. Mensen waarvoor geen 
bedrijfspensioen wordt opgebouwd. Deze mensen hebben geen 
belangenbehartigers die voor hen opkomen, er zijn geen wetten die hen 
beschermen. Onder hen zijn naar verhouding veel jongeren, mensen met een lage 
opleiding, vaak ook immigranten. Dat is de nieuwe onrechtvaardigheid van deze tijd. 
 
De AOW-leeftijd versneld verhogen.  
 
Kortere maar hogere WW om mensen sneller van werk naar werk te helpen 
 
Ontslag zonder bureaucratische omwegen.  
 
Belastingverlaging voor de lagere inkomens want werken moet lonen 
 
Leer/werk-contracten zodat werknemers hun leven lang kunnen blijven leren 
 
Stoppen met dure en ineffectieve re-integratietrajecten 
 
Niet thuiszitten: afschaffen kostwinnersbeginsel en ‘aanrechtsubsidie’ 

Veiligheid Politie achter bureau vandaan. 
 
Rechtzaken sneller behandelen.  
 
Pakkans vergroten.  
 
Sterke bescherming privacy.  
 
Geweld tegen homo’s onacceptabel. 

Koninkrijksrelaties 
 

D66 stoort zich aan het dominante, negatieve beeld over Aruba en de Nederlandse 
Antillen en wil dat Nederland een betrouwbare partner binnen het koninkrijk is.  
 
D66 blijft voorstander van een nieuw statuut dat kansen biedt op economische 
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ontwikkeling van en door de eilanden in een nieuwe staatkundige verhouding tot 
Nederland. 

Wonen 
 

Geleidelijke beperking hypotheekrenteaftrek.  
Inkomenstoets: wie het kan betalen, betaalt ook wat de 
huurwoning waard is.  
 
Kleinere woningcorporaties richten zich op goede en 
betaalbare huurwoningen. 
 
Meer en gevarieerdere nieuwbouw. 
 
Meer groen in en om de stad.  

Jeugd & gezin D66 wil dat instellingen voor jeugd en gezin niet alleen zelfregulering is daarvoor 
ontoereikend. Direct op de gebruikers gerichte (sluik)reclame van 
receptgeneesmiddelen en het problematiseren van kleine kwalen (bijvoorbeeld 
schimmelnagels) moeten verboden blijven. 

Voor meer informatie: 
http://www.d66.nl/andersja/document/verkiezingsprogramma_tweede_kamer_3/f=/vieyfi112am4.pdf 
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9. Partij voor de Dieren: Namens jou.  
Voor dieren, natuur en milieu 

 
 

 
www.partijvoordedieren.nl  

 
 
 
 
Partij voor de 
Dieren 

Recepten voor Mededogen en Duurzaamheid. Lijsttrekk er: Marianne Thieme. 

Integratie & 
Inburgering 
 

 
Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, zoals vrouwen, homo’s, etnische 
minderheden, is het een taak van de overheid zorg te dragen voor volwaardige integratie en 
gelijkberechtiging. 

 
De overheid streeft ernaar het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling te 
laten zijn van de samenstelling van de bevolking. 
 
Immigranten worden geacht zichzelf de taal en noodzakelijke sociale vaardigheden 
eigen te maken om in de Nederlandse samenleving te functioneren; de overheid ziet 
er op toe dat dit gebeurt en is hierbij behulpzaam. Onwil leidt tot sancties. 

 
Onderwijs 
 

Het vakonderwijs voor VMBO’s en MBO’s moet worden hersteld. 
 
Het stelsel van studiefinanciering wordt niet gewijzigd. 
 
Gezondheid, voeding, natuur, dierenwelzijn en milieu moeten een essentieel onderdeel 
worden van het algemene lespakket. 

Zorg & Welzijn Het eigen risico in de zorg moet niet worden verhoogd en er komt geen eigen bijdrage 
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 voor de huisarts. 
 

Mantelzorg moet fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. 
 
Het Elektronisch Patiëntendossier en het Elektronisch Kinddossier worden niet doorgevoerd 
omdat de privacy onvoldoende gewaarborgd is. 
 
De Wet Bescherming Persoonsgegevens dient te worden aangescherpt om burgerrechten 
veilig te stellen.  
 
Er is in ons land geen ruimte voor een algemene maatregel tot preventief fouilleren. 

Dierenwelzijn Nederland krijgt een regionale dierenpolitie die belast wordt met de opsporing 
van dierenmishandeling. Mishandeling en verwijtbare verwaarlozing worden 
zwaarder bestraft. 
 
Het aantal diersoorten dat in Nederland mag worden verhandeld moet sterk 
worden beperkt, waarbij het natuurlijke gedrag, de aard en de behoeften van 
het dier als uitgangspunten worden genomen. 
 
De jacht op de walvis moet wereldwijd verboden blijven. 
 
Ontwikkelde alternatieve dodingsmethoden die pijn en stress voorafgaand aan 
dood en slacht verminderen, zoals doding door elektrocutie, dienen zo spoedig 
mogelijk gecertificeerd en verplicht toegepast te worden. 
 
In het wild levende dieren worden zoveel mogelijk met rust gelaten. 
 
Er komt een verbod op de import en gebruik van producten zoals hout, soja en 
palmolie waarvan de productie de biodiversiteit aantast. 
 
Nederland maakt zich sterk voor het afschaffen van Europese subsidies voor de 
export van overschotten van landbouwproducten zodat geen dumping meer 
plaats kan vinden op lokale markten in ontwikkelingslanden. 

Werk en inkomen 
 

De AOW-leeftijd omhoog naar 67 jaar in 2044. 
 
De duur van de werkloosheidsuitkering kan worden ingekort tot maximaal 12 maanden. 
 
Kinderbijslag behoort inkomensafhankelijk te zijn. 

Veiligheid Bij de bestrijding van criminaliteit dient meer prioriteit gegeven te worden aan zaken 
die het welzijn van mensen en dieren het meest aantasten. 

 
Eerwraak en vrouwenbesnijdenis moeten actiever bestreden worden. 

 
De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers. Het is onacceptabel dat 
in Nederland per dag meer telefoontaps worden uitgevoerd dan in de VS in een heel 
jaar. 

 
Koninkrijksrelaties 
 

- 

Wonen 
 

De aftrek van hypotheekrente blijft, maar wordt op korte termijn beperkt tot een 
hypotheekschuld van maximaal € 750.000 en geleidelijk verder teruggebracht tot € 500.000. 
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Teveel betaalde huur boven de maximaal vastgestelde huurprijs moet tot 1 jaar na 
afloop van het huurcontract terug gevorderd kunnen worden van de verhuurder. 

Jeugd & gezin - 
Bezuinigingen / 
bijzonderheden 

De oorzaken van massale immigratie moeten aangepakt worden. Een belangrijke oorzaak van 
immigratie is armoede, honger en klimaatschade elders. 
 
Maatschappelijke organisaties die met succes overheidsbeleid aanvechten via de 
rechter, moeten een reële vergoeding krijgen voor de juridische kosten die ze daarvoor 
maken. 
 
De toegang tot het recht moet vergroot worden via betere rechtshulp voor mensen 
met beperkte inkomens. 
 
Initiatieven die tot doel hebben de sociale cohesie te bevorderen moeten gestimuleerd 
en waar mogelijk gesubsidieerd worden. 
 
De crisis- en herstelwet moet volledig worden herzien. 

http://www.partijvoordedieren.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma 
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10. SGP: Daad bij het Woord 
 

 
 
De staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)  is een Nederlandse politieke partij van orthodox-
gereformeerde signatuur en staat in de protestants-politieke traditie. De confessionele SGP is in Nederland 
de enige christelijke partij die een theocratie nastreeft.  
 
SGP Daad bij het woord. Lijsttrekker: Kees van der Staaij.  
Integratie & 
Inburgering 
 

Spreiding van allochtonen is nodig om te voorkomen dat  probleemwijken nog 
verloederen.  
 
“Zwarte scholen” tegenhouden.  
 
Inburgeraars moeten op de hoogte zijn van Nederlandse symbolen en rituelen 
als het Wilhelmus, de Nederlandse vlag en Koninginnedag. De Nederlandse 
identiteit  en traditie moet helder worden aangegeven. Ook moet de 
inburgeringcursussen uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan 
antisemitisme.  
 
Gestimuleerd moet worden dat  nieuwkomers  zich zo snel mogelijk laten 
naturaliseren.  
 
De mogelijkheid van dubbel nationaliteit moet worden beperkt.  

Onderwijs 
 

Voor SGP geldt wie de jeugd heef, heeft de toekomst. Beslissingen die nu vallen op 
het gebied van onderwijs  is bepalen van hoe Nederland er over een aantal jaren 
uitziet.  

 
SGP is voorstander van school met de bijbel. 
 
SGP is voorstander voor vrijheid van onderwijs. Er mag niet getornd worden 
aan de vrijheid van onderwijs, financieel noch anderszins. 
 
Het is goed dat scholen goed bereikbaar zijn en al niet te groot. De overheid 
moet daarom stoppen met het uitoefenen van fusiedrang op 
onderwijsinstellingen.  
 
Er moet ruimte komen voor topuniversiteiten die zich in de kwalitatieve zin 
onderscheiden. Topuniversiteiten mogen selecteren aan de poort.  
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Hogescholen en universiteiten worden gestimuleerd meer aansluiting te zoeken 
bij het bedrijfsleven om zo de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
verbeteren.  

Jeugdbeleid “Investeren in de toekomst van de kinderen” 
 
Er dient actiever te worden opgetreden tegen kindermishandeling, geweld en 
andere misstanden achter de voordeur.  
 
Het inschakelen van pleeggezinnen heeft de voorkeur boven opname in een 
instelling. Daarvoor moeten de fiscale aftrekmogelijkheden voor pleeggezinnen 
worden verruimd. 
 
Zowel bij de ondersteuning al bij de zorg moet er voluit ruimte zijn voor hulp die 
aansluit bij de identiteit van het gezin.  
 
Om de wachtlijsten snel en sterk terug te dringen moet er meer geld 
vrijgemaakt worden voor de jeugdzorg.   

Zorg & Welzijn 
 

Zorgstelsel 
 
Het wettelijk basispakket in de zorgverzekeringswet moet worden opgeschoond 
voor ethische onaanvaardbare zalen als abortus, maar afgezien daarvan is een 
verdere verkleining van het pakket ongewenst.  
 
Waar blijkt dat het nieuwe  zorgstelsel gezinnen onevenredig treft, moet die 
scheefgroei worden rechtgetrokken.  
 
Binnen de basisverzekering  moet er ruimte blijven voor eigen 
verantwoordelijkheid door eigen risico’s en/of eigen bijdrage.  
 
Wie fraudeert met verzekeringsgelden, moet keihard worden aangepakt. 
 
Kinderbijslag mag alleen worden gegeven voor kinderen die aantoonbaar in 
Nederland verblijven. 

 
Ouderen 

Ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen dienen naar wat voor soort 
tehuis ze ook gaan, recht te hebben po een kamer waar voldoende privacy is 
gegarandeerd.  

 
Gehandicapten 

Mensen met een handicap dienen juridisch recht te blijven hebben op 
persoonsgebonden budgetten. 
 
De toegankelijkheid van publieke voorzieningen en het openbaar vervoer 
moeten worden verbeterd.  

 
AOW 

De AOW leeftijd wordt  geleidelijk(1 maand per jaar) verhoogd naar 67 jaar. 
Forse inzet om langer werken voor ouderen mogelijk te maken. Er wordt stevig 
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ingezet op bijscholing en omscholing. 
AWBZ 

De AWBZ moet een wettelijk regeling blijven voor mensen met een chronische 
ziekte of beperking. 25 procent minder regeldruk in de zorg. Geen 
embryoselectie, abortus of euthanasie. 

Werkgelegenheid 
 

Iedereen is in de eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het levensonderhoud 
van zichzelf en zijn gezin. Op de schouder van alle, werkgevers, werknemers en 
zelfstandigen drukt een gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de hele economie.  

 
Er moet meer worden gedaan om jongeren aan het werk te krijgen. Jongeren 
beneden de 23 jaar krijgen alleen een uitkering als ze een opleiding volgen of 
aangeboden alternatief werk accepteren.  
 
Het moet eenvoudiger worden om  mensen in vaste dienst te ontslaan. Dit 
zorgt ervoor dat mensen sneller in dienst  worden genomen.  
 
Het belang van scholing, ook van werkenden, is groot. De overheid moet daar 
meer op inzetten. Dat kan via de levensloopregeling; dat kan bovendien door 
fiscale aftrek voor opleidingskosten.  
 
Ook de komende jaren moet er voldoende aandacht  en geld beschikbaar zijn  
voor de begeleiding naar werk. . Concreet betekent het dat fors moet worden 
ingezet op re-integratie en zoekprojecten naar werk.  

Veiligheid Voor uitzonderlijk ernstige en bewezen gevallen van moord, oorlogsmisdaden 
en terroristische aanslagen moet het weer mogelijk zijn de doodstraf te 
overwegen.  
 
Zichtbare politie in iedere wijk. Ook wil SGP aparte streefcijfers om de 
criminaliteitscijfers onder allochtone jongeren terug te dringen.  
 
Meer “supersnelrecht” en hoger straffen voor zeden en gewelddelicten.  
 
Het defensiebudget moet op termijn fors worden verhoogd, maar ook al in de 
komende kabinetsperiode. JSF wordt aangeschaft om de F-16 te vervangen.  

Koninkrijksrelaties 
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Wonen 
 

Gemeenten en provincies moeten voldoende ruimte hebben voor het voeren 
van eigen beleid. Speciale aandacht is nodig voor mensen die minder 
verdienen. 
 
Woningbouwcorporaties moeten hun vermogen gebruiken om betaalbare 
huurwoningen te bouwen.  
 
In stedelijke gebieden moet eerst en vooral geïnvesteerd worden in 
achterstandswijken.  
 
De achterstanden bij het restaureren van monumenten moeten zo snel mogelijk 
worden weggewerkt. Daarbij moeten de verschillende soorten monumenten 
evenredig aanbod komen.  

 
Hypotheekrente 

 
Hypotheekrenteaftrek de komende jaren handhaven. Er mag alleen iets 
veranderen aan de hypotheekrenteaftrek wanneer de gemiddelde 
huizenbezitter per saldo niet inlevert. 

 
 

Voor meer informatie http://www.sgp.nl/Media/download/19720/Verkiezingsprogramma%20SGP%202010-
2014.pdf  
 

 

11. – 
 

 

12. Nieuw Nederland 
 

 
www.nieuw-nederland.nl  
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13. Trots op Nederland: Vertrouwen en Handhaven 
 

 
 
 
 
 
 
TON Vertrouwen en Handhaven. Lijsttrekker: Rita Ver donk  
Integratie & 
Inburgering 
 

Alleen individuen kunnen worden aangesproken op hun gedrag. Alleen een individu 
is in 
staat om zich te emanciperen, alleen een individu is baas over zijn eigen gedrag. Dat 
betekent dat alle groeps- en cultuurgebonden subsidies kunnen worden afgeschaft. 
 
geen economische afhankelijkheid meer van de overheid, geen overbodige 
overheidssubsidies en geen gesubsidieerde immigratie. 
 
Immigratie moet sterk worden beperkt. 
 
Derde weg (tussen multiculturalisme en ‘eigen volk eerst’): die van de aanvaarding 
van de eerder genoemde grondrechten als de vrijheid van meningsuiting, religie en 
onderwijs, neutraliteit van de staat en de gelijkwaardigheid van man en vrouw. 
 
Nieuwkomers tekenen een overeenkomst betreffende rechten en plichten, leren de 
Nederlandse taal, leren onze normen en waarden en worden op deze kennis 
getoetst. In Nederland wordt in het publieke domein Nederlands gesproken. 
 
Wie niet integreert hoeft niet te blijven. 
 
Geen subsidies meer voor etnische en religieuze organisaties. Subsidiëring van 
dergelijke organisaties vanuit het buitenland wordt tegengegaan. 

Onderwijs 
 

De vrijheid van onderwijs is een zeer belangrijke pijler in onze samenleving. Ouders 
blijven zelf bepalen naar welk type school hun kinderen gaan. 
 
Wij willen een strenge kwaliteitsmeting van scholen op basis van een voor scholieren 
verplicht centraal landelijk examen en een verplichte deelname aan de Cito-toets. 
 
Als er sprake is van structureel spijbelen of wangedrag van schoolgaande kinderen 
worden de ouders gekort op de kinderbijslag of beboet. 
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Veel allochtonen en probleemjongeren hebben leerachterstanden. De enige manier 
– naast het gezin – om deze achterstanden weg te werken is om veel extra aandacht 
te besteden aan deze jongeren, vooral op lagere scholen. Bijvoorbeeld door extra 
taalonderwijs, bijlessen en huiswerkbegeleiding. 
 
De ambachtschool moet terug. 
 
Onze universiteiten moeten tot de top van de wereld behoren. 
 

Zorg & Welzijn 
 

 
De gezondheidszorg moet goedkoper en beter. 
 
Gezond gedrag kan worden gestimuleerd door mensen die letten op hun gezondheid 
te belonen met een lagere verzekeringspremie. 
 
Wij moedigen aan om generatiewoningen te ontwikkelen. Dit zijn woningen waar drie 
generaties onafhankelijk van elkaar kunnen wonen, maar waar de zorg voor elkaar 
snel kan worden gerealiseerd. 
 
Het rookverbod voor caféhouders zal worden afgeschaft.  
 
AWBZ moet afgeslankt worden en er vooral zijn voor langdurige zorg voor ouderen 
en gehandicapten. 
 
Consultatiebureaus dienen te beschikken over alle relevante informatie over het 
gezin waarin 
het kind geboren is.  
 
invoering van maatschappelijke stages van een aaneengesloten periode van 
minimaal een half jaar. 

 
Werkgelegenheid 
 

Mensen die niet willen werken, krijgen niets. 

Veiligheid In ons land wordt voortaan gehandhaafd in plaats van gedoogd. 
 
In ons land staat het slachtoffer centraal en niet langer de dader. 
 
Als iemand ongeoorloofd jouw huis of winkel binnenkomt mag je verdedigende 
en verjagende maatregelen nemen. De bewijslast ligt bij de indringer en niet bij de 
bewoner of winkelier. 
 
voor het afschaffen van invrijheidstelling na uitzitten van tweederde van de straf. 
Jeugdige criminelen krijgen geen taakstraffen opgelegd maar een heropvoeding. Bij 
herhaald crimineel gedrag van hun kinderen krijgen ouders verplichte 
opvoedingsondersteuning en worden zij gekort op de kinderbijslag.  
 
Einde van het gedoogbeleid van softdrugs. 

Koninkrijksrelaties - 
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Wonen 
 

De woningvoorraad van de woningbouwcorporaties overhevelen naar de 
gemeenten. Gemeenten kunnen beslissen of ze de woningen zullen verkopen aan 
huurders of dat ze zelf nog een eigen huurbeleid willen uitvoeren. 
 
Huurwoningen mogen aan de huurders die dat willen worden verkocht. 

Jeugd & gezin De gehele jeugdzorgketen dient structureel en integraal verbeterd te worden. Dit 
vereist een 
nauwe samenwerking van alle betrokken organisaties onder een strakke en 
eenduidige regie. 
Alles in het belang van onze kinderen.  

Bijzonderheden / 
bezuinigingen  

Bezuinigen op ontwikkelingsssamenwerking. De derde wereld kan alleen tot 
ontwikkeling komen wanneer de eigendomsrechten beter worden gewaarborgd, 
importbarrières en exportsubsidies door het Westen worden opgeheven en de 
ontwikkelingshulp en verstrekte leningen worden afgebouwd. 
 
Geen afschaffing hypotheekrenteaftrek.  

Voor meer informatie: 
http://www.trotsopnederland.com/images/Programma%20Vertrouwen%20en%20handhaven.pdf  
 



  Stem – Bai Vota – Vote! 
  To make a difference...   
  
 
 
Voice of the Dutch Caribbean community   
       

OCaN INFO 

@-Nieuwsbulletin 
5 juni 2010 

 

 speciale editie - Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010  59 

 
 

14. Partij voor Mens en Spirit 

 
 
 

www.mensenspirit.nl  

 
15. Heel Nederland 

 
www.heelnederland.org  
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16. Een Nederland 

 
 
 

www.partijeen.nl  
 
 

Lijst 17 Leef(t)  met LEF 
 
 

 
 
 

Onderwijs  Behoud van  studiefinanciering  
 
OV-jaarkaart ook voor mbo’ers jonger dan 18 
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EVC-traject wordt uitgebreid en vaker ingezet.  
 
Schaalvergroting (deels) terugdraaien. 
 
Alleen gekwalificeerde docenten voor de klas zetten. 
 
Betere begeleiding voor leerlingen van speciaal onderwijs naar 
maarschappelijke participatie. 
 
Meer stageplekken voor scholieren en studenten, te beginnen bij de overheid.. 
 
Halvering voortijdig schoolverlaters met de helft in 2014. 

 
Werk &  Inkomen  

Mensen die kunnen werken, maar een uitkering ontvangen, aan het werk zetten 
 
Werknemers van het UWV deels belonen op basis van het aantalmensen dat zij 
aan een baan helpen 
 
Meer inzetten op persoonlijke begeleiding en scholing van WW’ers 
 
Naast sollicitatieplicht worden WW’ers ook opgeroepen om vrijwilligerswerk te 
doen 
 
Met werkgevers aan tafel zitten om na te gaan wat het beste gedaan kan 
worden voor oudere werknemers 
 
Bevordering van flexibele werktijden en thuiswerken alsook bemoedigen van 
mensen meer in de buurt van hun woning te gaan werken  

Integratie Alle jongeren, ongeacht achtergrond of sociale klasse, moeten de kans krijgen 
zich te ontwikkelen 
 
Iedereen moet de Nederlandse taal leren 
 
Alle communicatie vanuit de overheid moet begrijpelijk worden geformuleerd en 
er moet een centraal aanspreekpunt komen voor jongeren met vragen over 
onderwijs en ondernemen 

Wijkaanpak/wonen Betaalbare huisvesting voor jongeren en starters  
 
Kantoorpanden die langer dan 2 jaar leeg staan  geschikt maken voor 
studentenwoningen 
 
Hypotheekrenteaftrek voor woningen tot 3 ton; daarboven geleidelijk afschaffen 
 
De overdrachtbelasting halveren t.b.v. doorstroming op de woningmarkt 

Veiligheid - Jeugd & Gezin - 
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Voor meer informatie: http://lijst17.nl/paginas/17-To-do-list/  
 

 

Zorg  
Initiëren van onderzoek naar de kernproblemen van het huidige zorgsysteem 
 
Geen verhoging eigen risico 
 
Anticonceptie weer terug in het basispakket, in ieder geval tot 23 jaar 

Koninkrijksrelaties  

Bezuinigingen 
(20 miljard) 

Voorgestelde bezuinigen op waterbeheer overnemen 
 
AOW-leeftijd in een keer verhopen naar 68 jaar; zware beroepen worden 
ontzien 
 
Hypotheekrenteaftrek tot 300.00; daarboven geleidelijk afbouwen 
 
Legalisering van softdrugs 
 
JSF niet aanschaffen 
 
Banken met staatssteun keren geen bonussen meer uit 
 
Maximaal 10 ministeries 
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18. Piratenpartij 
 
 

 
 

Piratenpartij 
 

www.piratenpartij.nl  
 
 

19. Evangelische Partij Nederland 
 

 
 

www.evangelischepartijnederland.nl  
 



  Stem – Bai Vota – Vote! 
  To make a difference...   
  
 
 
Voice of the Dutch Caribbean community   
       

OCaN INFO 

@-Nieuwsbulletin 
5 juni 2010 

 

 speciale editie - Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010  64 

 

Hoe vraag ik een Koninklijke onderscheiding aan? 

24 juni 2010 informatieavond 

 

Uit: Antilliaanse Nieuwsbrief 2010, Marijke Berkhouwer, Antillenhuis.    
 
“Gedecoreerden verleggen grenzen, verkennen het heelal, scheppen kunstwerken, herstellen 
monumenten, helpen mensen en inspireren eindeloos.” De Curaçaose Schrijver Walter Palm weet 
in zijn gedicht “Het heeft Hare Majesteit behaagd” treffend te beschrijven waar het om gaat in het 
stelsel van Koninklijke onderscheidingen. Namelijk om mensen die zich inzetten voor de 
samenleving als vrijwilliger, vanuit hun baan of een combinatie van beide.  
 
Hoe herken ik een decorabel persoon?   
Ons decoratiestelsel is stevig gefundeerd op wetten en regels. Het stelsel krijgt echt karakter en 
inhoud door de vele gedecoreerden die het Koninkrijk der Nederlanden verrijken door hun 
maatschappelijke inzet. Decorabele personen zijn vaak te herkennen aan hun jarenlange 
persoonlijke en bijzondere inzet voor de samenleving. Het zijn vooral vrijwilligers die zich jarenlang 
inzetten voor allerlei maatschappelijke instellingen zoals de kerk, de scouting, de sport, de zorg 
enzovoorts. Maar het kunnen ook toppers zijn op het gebied van wetenschap, kunst, literatuur, 
sport of hun hoofdfunctie.  

Voorbeelden van gedecoreerde Antilliaanse Nederlanders  

Ruby Mercedes Plaate staat al 26 jaar klaar voor mensen in nood. Zieken, ouderen, verslaafden 
en sociaal zwakkeren kloppen nooit tevergeefs aan haar deur. Zij ondersteunt Antillianen en 
Arubanen in ons land en doet stervensbegeleiding.  

De broers Carl en Earl Blijd zijn echte martial arts-experts. Earl Blijd was Nederlands, Europees en 
wereldkampioen Kungfu/Wushu. Zelf heeft hij ook vele kampioenen opgeleid.  

In 1979 heeft hij de Groningse sportvereniging Bao Trieu voor Kungfu/Wushu opgericht waar hij 
als vrijwilliger de drijvende kracht van is. Carl Blijd is kinderpsychiater en is betrokken bij de 
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hulpverlening aan randgroepjongeren. Ook op de Nederlandse Antillen ondersteunt hij de 
jeugdhulpverlening. Bij sportvereniging “ Bao Trieu” is hij docent en bestuurssecretaris.  
 
Desiree da Costa Gomez is bekend van haar vele Antilliaanse kookboeken en kookprogramma's 
op televisie. Ze heeft het culinaire erfgoed van de Antillen en Aruba gedocumenteerd en daarmee 
ervoor gezorgd dat dit behouden blijft voor toekomstige generaties.  
 
Professor doctor Bob Pinedo is de bekendste oncoloog van Nederland die ook internationaal 
bekend is. Hij heeft aan de basis gestaan van vernieuwende studies op het gebied van het 
kankeronderzoek. Begin jaren negentig initieerde hij de oprichting van het European Cancer 
Centre, dat als doel heeft de uitwisseling van kennis rond kankeronderzoek in binnen- en 
buitenland te bevorderen.  
 
Welke lintjes zijn er?  
We kennen twee verdienstenorden in het Koninkrijk der Nederlanden, namelijk de Orde van 
Oranje-Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Orde van Oranje-Nassau heeft zes 
graden, namelijk Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis. Personen 
met bijzondere verdiensten voor de samenleving komen in aanmerking voor deze Orde.   
De Orde van de Nederlandse Leeuw kent de drie graden van Ridder, Commandeur en Ridder 
Grootkruis. In deze Orde worden personen  benoemd met persoonlijke bijzondere verdiensten van 
zeer exceptionele aard.  
 
Hoe vraag ik een Koninklijke onderscheiding aan? 
De aanvraagprocedure voor een Koninklijke onderscheiding begint bij u! Iedereen kan iemand 
voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.  
Het aanvraagformulier kunt u downloaden van www.lintjes.nl of opvragen bij de gemeente. In het 
aanvraagformulier motiveert u waarom de persoon het lintje zou verdienen. Vervolgens dient u het 
decoratievoorstel in bij de burgemeester van de woonplaats waar uw kandidaat woont. Deze 
controleert het voorstel, voegt er gegevens uit de justitiële en vergelijkbare documentatie aan toe 
en geeft er een advies over. Daarna adviseert de commissaris van de Koningin en gaat het 
voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Het Kapittel adviseert de betrokken minister over 
alle aanvragen voor een Koninklijke onderscheiding. Dat Kapittel zendt het dossier voorzien van 
zijn advies door naar de minister die het aangaat. Als deze er mee instemt maakt hij een 
voordracht met een ontwerp Koninklijk Besluit (KB). Daarna tekent de Koningin het KB. De minister 
zendt de oorkonde met de versierselen in het algemeen naar de burgemeester ter uitreiking aan 
uw kandidaat. 
 
Meer weten?  
Wilt u meer weten over het decoratiestelsel en het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding? 
Dan bent u op 24 juni van 18.00h tot 20.00h  van harte welkom op de informatiebijeenkomst die 
de Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen en de Gevolmachtigd Minister van Aruba 
met het Kapittel voor de Civiele Orden zal organiseren. Nadere informatie over de datum en 
aanmelding volgt binnenkort.   
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Contactgegevens OCaN 
Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) 
Laan van Meerdervoort 145a 
2517 AX Den Haag 
tel: 070-380.33.01 
mail: info@ocan.nl 
website: www.ocan.nl 
 
Het OCaN-bestuur bestaat uit Glenn Helberg (voorzitter), Germine Heuvel (vice-voorzitter), Gililane Smith 
(secretaris), Calvin Corion (penningmeester), Sinuhe Oomen, Nurah Hammoud, Milly Kock, Chris Frans en 
Mike Bindraban. Het bureau bestaat uit Irene Gumbs (directeur), Solange Quandus, Marnix Arendshorst 
(beleidsmedewerkers), Ida Requena (secretaresse) en Hafize Kahraman (licht administratief werk). 

 


