
 
Bij deze vervroegde Tweede Kamer 
verkiezingen (noodzakelijk na de val van 
het kabinet-Lubbers II door een conflict 
over het reiskostenforfait) handhaaft het 
CDA haar positie als grootste partij. Net als in 1986 worden 54 zetels gehaald. De PvdA 
verliest drie zetels en komt op 49. Winst is er (weer) voor D66 (van negen naar twaalf zetels) 
en voor het GPV (van één naar twee zetels). Het resultaat van de nieuwe combinatie 

GroenLinks (PPR, PSP, CPN en EVP) blijft met 
zes zetels achter bij de verwachtingen. Flink 
verlies is er voor regeringspartij VVD (van 27 
naar 22). Janmaat (ondertussen met de partij 
Centrum Democraten) keert als eenling terug in 
de Kamer.  
  
Winnaar D66 blijft buiten het kabinet, omdat het 
CDA met alleen de PvdA wil regeren. In 
november wordt door die partijen het derde 
kabinet-Lubbers gevormd. 

 
 
 
 
 
’Verantwoord Voortbouwen’ 
Verkiezingsprogramma CDA Tweede Kamerverkiezingen 1989 

 
Energie 
10.1.6 Kernenergie wordt als aanvullend alternatief voor fossiele 
brandstoffen, met het oog op milieu-overwegingen, niet ten principale 
afgewezen. Op basis van de huidige stand van de nucleaire technologie dient 
evenwel in de komende kabinetsperiode niet overgegaan te worden tot de 
bouw van kerncentrales. Het onderzoek naar de zgn. inherent veilige 
kerncentrales wordt intussen bevorderd, met name in internationaal verband. 
10.1.7 Het afval van de bestaande kerncentrales alsmede het overige radio-
actieve afval dient op verantwoorde wijze te worden verwerkt en geborgen. 
Daartoe wordt via COVRA bovengronds een interim-opslagfaciliteit gerealiseerd, voor een 
termijn van 50-100 jaar. In internationaal verband, met name binnen de EG, wordt nader 
onderzocht in hoeverre de mogelijkheden voor een veilige verwerking en opslag van radio-
actief afval voor aanzienlijk langere perioden kunnen worden gewaarborgd. Radioactief afval 
van kerncentrales mag niet in de bodem worden opgeslagen, zolang over de gevolgen daarvan 
geen volstrekte duidelijkheid bestaat. 
Vrede en veiligheid 
5.3.5 Nederland blijft zich in VN-verband en elders inzetten voor:  
- handhaving en versterking van het Non-Proliferatie Verdrag en uitbreiding van het aantal 
verdragspartijen;  
- de aanvaarding door zoveel mogelijk landen van de alomvattende waarborgen van het 
Weense atoomagentschap voor vreedzaam gebruik van kernenergie;  
- samenwerking, tussen de landen die nucleaire materialen en uitrustingen uitvoeren gericht 
op het voorkomen van niet-vreedzame toepassing;  

verkiezingsdatum 6 september 1989
aantal uitgebrachte stemmen 8.919.787
opkomstpercentage 80,3

partij pct. zetels winst/verlies
CDA 35,3 54  
PvdA 31,9 49 -3
VVD 14,6 22 -5
D66 7,9 12 +3
GroenLinks 4,1 6 +3
SGP 1,9 3  
GPV 1,2 2 +1
RPF 1,0 1  
CD 0,9 1 +1

TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN 1989 

Kernenergie in de verkiezingsprogramma’s 



Programma D66 Tweede-Kamerverkiezingen 1989 
 
Kernenergie 
D66 meent dat de huidige generatie kernreactoren onvoldoende veilig is. 
Verder is het probleem van het radioactief afval nog steeds niet opgelost. 
Daarom vindt D66 dat er in Nederland geen nieuwe kerncentrales naast de 
twee bestaande moeten worden gebouwd. De bestaande kerncentrales 
worden gesloten wanneer hun economische levensduur is verstreken. Voor 
Dodewaard is dat al op korte termijn het geval. Omdat kernenergie een 
bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de C02-problematiek moet 
het onderzoek naar veilige toepassing van kernenergie en het onderzoek 
naar opslagmogelijkheden van radioactief afval doorgaan. Dit geldt 
eveneens voor het onderzoek naar toepassingen van kernfusie. 
Kernafval 
Voor het uit de Nederlandse kerncentrales afkomstige radioactieve afval wordt in Europees 
verband een oplossing gezocht. In ons land mogen geen proefboringen plaatsvinden met het 
oogmerk radioactief afval in de diepe ondergrond op te slaan.  
Kernwapens 
Een aktief non-proliferatiebeleid is gewenst. Versterking van het bestaande regime is 
noodzakelijk. Met nieuwe nucleaire leveranciers, die geen partij zijn bij het non-
proliferatieverdrag, moet in gestructureerd verband worden gekomen tot afspraken over een 
verantwoord uitvoerbeleid met betrekking tot nucleair materiaal. Door onderhandelingen 
moet een volledig verbod op kernproeven tot stand worden gebracht. 
 

’Verder Kijken’ 
Programma Groen Links Tweede-Kamerverkiezingen 1989 

 
* Kernenergie wordt mede op grond van milieubehoud afgewezen. De 
bestaande kernenergiecentrales worden uit bedrijf genomen, alsmede de 
UCN in Almelo.  
Export van chemisch afval en kernafval wordt verboden. 

 
Programma PvdA Tweede-Kamerverkiezingen 1989 

 
(…) Van de bouw van nieuwe kerncentrales wordt afgezien omdat echt veilige centrales (nog) 
niet bestaan en geen oplossing is gevonden voor het kernafvalprobleem. De sluiting van de 
centrales in Borssele en Dodewaard wordt voorbereid en zo spoedig mogelijk ten uitvoer 
gelegd. 
(….) Er komt een nationaal energiebesparingsplan. Dit beperkt drastisch het energiegebruik 
binnen woningen, kantoren en bedrijven. Het dringt verzurende emissies vergaand terug. Ter 
bestrijding van het broeikaseffect wordt de CO2- uitstoot geleidelijk verminderd. Het gaat 
kernenergie tegen en dringt het gebruik van fossiele brandstoffen terug. 

 
Programma VVD Tweede-Kamerverkiezingen 1989 

 
Energie 
657 De optie voor de toepassing van kernenergie in veilige vorm dient 
opengehouden te worden, vanwege de belangrijke bijdrage van veilige 
kernenergie aan het milieu. Vooralsnog moet het aantal kerncentrales in 
Nederland niet worden uitgebreid. De bestaande kerncentrales blijven in 
gebruik. 
658 Nederland zal zich oriënteren op de nieuwe ontwikkelingen die ten aanzien 
van de grotere veiligheid van kerncentrales plaatsvinden. 

(10-2008) www.kernenergieinnederland.nl 
dank aan: www.rug.nl/dnpp  &  www.parlement.com 


