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4_SE POLITI EK'  

L.S. 

Reeds lange tijd is er in de politiek onvoldoende aandacht aan principieel christelijke waar-
den besteed, een belangrijke reden waarom veel christelijke kiezers de politiek de rug heb-
ben toegekeerd. 

Daarom doen wij een beroep op u om het principieel christelijk geluid in de politiek weer dóór 
te laten klinken. 

Dat kan door middel van onze nieuwe partij voor katholieken en ook reformatorische christe-
nen, die zich ten doel stelt de authentiek christelijke waarden, zoals vertolkt in de Tien 
Geboden en waarmee niet gemarchandeerd kan worden, in de politiek te handhaven en weer 
meer tot gelding te laten komen. 

In deze partij, met een principieel christelijk geluid, zal iedereen zich thuis kunnen voelen 
die bezwaar maakt tegen de koers van de huidige christelijke politiek. Met name op het 
medisch-etische vlak is het in deze, in politiek opzicht, totaal uit de hand gelopen. 

Onze politieke visie vindt u in onderstaand voorlopig 

PART lJ PROGRAMMA 

1. De Staat en het overheidsapparaat zijn er om het algemeen belang te dienen door een 
welvarende en rechtvaardige samenleving te bevorderen en in stand te houden; voor de 
burgers de grootst mogelijke vrijheid in verantwoordelijkheid te waarborgen; haar te 
beschermen tegen fysieke en psychische gevaren, zowel extern als intern; gedragen 
door een parlementaire democratie, die een goede afspiegeling is van wat er onder het 
volk leeft, met een kiesstelsel met evenredige volksvertegenwoordiging. 
Vergroting van het aantal volksvertegenwoordigers verdient aanbeveling, evenals invoe-
ring van volksraadpleging over belangrijke zaken met recht van wetsamendering. 
Beperking van de invloed van allerlei niet-democratisch gekozen raden. 

De Staat dient regelend op te treden slechts daar waar dat nodig is, verder moet zij een 
consistent, en terughoudend beleid voeren. Anderzijds moeten niet allerlei taken die nu 
bij de Rijksoverheid zijn, (door geldgebrek vrezen wij) aan lagere overheden worden 
gedelegeerd, als zij doelmatiger door de huidige instanties kunnen worden verricht. 
Openbare nuts- en vervoerbedrijven, post en telefoon, dienen in handen van de over-
heid te blijven, resp. er  belangrijke zeggenschap in behouden. 

2. Wij zijn voor een meer evenwichtige staatsbegroting en tegen het doorschuiven van de 
onbetaalde rekeningen van het huidige beleid naar toekomstige generaties. De Staat 
dient in principe niet meer uit te geven dan zij ontvangt, als het tekort geleend moet 
worden. De schuldenaar is de slaaf van de schuldeiser, dat geldt nog steeds. 
Steeds grotere bedragen (bijna 1/3 van de staatsontvangsten) zijn nodig voor rente en af-
lossing van de méér dan 350 miljard gulden grote staatschuld (ca f 25.000 per inwoner), 
welke nog steeds verder toeneemt. Door dit beleid blijft er steeds minder geld over voor 
de andere noodzakelijke overheidstaken. Dit beleid stuurt regelrecht naar een staats-
bankroet. Wij vrezen dat de verantwoordelijken als enige uitweg nog zien, opgaan van 
Nederland in de Economische en Monetaire Unie, zoals vastgelegd in het Verdrag van 
Maastricht, om een staatsbankroet te voorkomen. 

Het bestuursapparaat van de Staat en zijn bestuurders, dienen steeds bedacht te zijn 
op doelmatigheid, door verantwoorde begrotingen te maken en een hierop gebaseerd uit-
gavenbeleid te voeren, dit tegen de achtergrond dat belastingen en premies in dit land 
al een onaanvaardbaar hoog niveau hebben. 
De taak van de Rekenkamer moet o.i. aanzienlijk uitgebreid worden, door niet een in 
hoofdzaak achteraf contrôlebeleid te voeren; zij zou veto-recht moeten krijgen op de mini-
steries bij dreigende begrotingsoverschrijdingen. Ook (grote) gemeenten met hun soms 
totaal uit de hand gelopen financiën moeten onder strenger toezicht komen. 

3. Wij menen dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is en wij willen werken voor 
een gezins- en kindvriendelijke politiek met handhaving van het kostwinnersbeginsel en 
kostwinnersaftrek voor de belasting. De vrouw dient de vrije keuze te behouden tussen 
gezin en/of werk; in minder welvarende tijden als de huidige was dat mogelijk, het moet 
nu dus ook kunnen. Voor de harmonieuze ontwikkeling van het kind is de opvoedings-
taak van de moeder onontbeerlijk. 



Wij vrezen dat de huidige gepropageerde politiek om ook zelfs de gehuwde vrouw met 
kinderen in het arbeidsproces in te schakelen buitenshuis, en de kinderen naar de 
cèche te brengen, voor een flink deel wordt ingegeven om de gewenste 'nul-groei' te 
bevorderen (zie onder 5), maar ook, om het hele loonniveau omlaag te brengen, ook 
door belastingen/premies, waaruit rente en aflossingen op de verziekte staatsschuld 
betaald kunnen worden. 
Het eigen woningbezit moet gestimuleerd worden, zodat de overheidstaak wat betreft 
huisvesting verkleind kan worden. 
Verkoop van een huis moet niet belemmerd worden door hoge gemeentelijke leges, zodat 
verhuizen minder problemen geeft. 
Wat de burgers als spaargeld op de bank zetten, hierover is meestal al een keer belas-
ting betaald en wij vinden dan ook dat de fiscale rentevrijstelling belangrijk moet wor-
den verhoogd, ook om de belastingvlucht tegen te gaan. 
De overheid dient de inflatie zo laag mogelijk te houden: inflatie is ten slotte diefstal. 
De loonbelasting dient ook de 'kleine bedragen' via het T-biljet bij teveel betaalde belas-
ting terug te geven; minder dan f 310,- (bij 65+ f  207,-) geeft de fiscus niet terug (in 
1992). Wij vinden dat dit bedrag omlaag moet naar b.v. f  50,-. 

14 De wet dient hersteld te worden voor bescherming van elk menselijk leven, in alle levens- 
fasen. Abortus provocatus en euthanasie dienen verboden te worden, resp. verboden 
te blijven. Voorbehoedmiddelen zijn geen medicijnen en behoren niet in het ziekenfonds-
pakket. 

5. Wij verwerpen vanuit onze christelijke overtuiging de bevolkingspolitiek die hier te lan-
de gevoerd wordt, gebaseerd op met name de door het KVP/VVD-kabinet van Agt in 
april 1979 aanvaarde 'aanbeveling' van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstukken (Com-
missie Muntendam), om de natuurlijke bevolkingsgroei te beëindigen ('nul-groei' genoemd). 
Verdergaande bevolkingsgroei zou het nationaal welzijn van de bevolking nadelig beih-
vloeden, zoals het werd gemotiveerd  (Ned.  Dagblad 25-4-1979). 
De in die tijd ontwikkelde 'instrumenten' functioneren nog steeds en hebben geresul-
teerd in minder dan 'nul-groei'. Het hierdoor bereikte geboorte-overschot van 1,6 kind 
per gezin is veel te laag om zelfs de bevolking maar in stand te houden, dat moet min-
stens 2,1 kind per gezin zijn. 
De opeenvolgende regeringen hebben echter wel de grenzen opengezet voor een niet-na-
tyurlijke bevolkingsgroei door immigratie. Door deze massale immigratie worden de eigen-
domsrechten van de burger op het eigen land (Gij zult niet stelen) en verworvenheden 
met voeten getreden. 
Deze niet natuurlijke bevolkingsgroei zou moeten worden gevolgd door een terugkeer-
regeling waarbij deze mensen b.v. een tijdelijke ondersteuning krijgen om in hun eigen 
land een toekomst op te bouwen. 
Wij verwerpen het Europese staatsburgerschap zoals in het verdrag van de Europese 
Unie (Verdrag van Maastricht) is overeengekomen, zodat iedere inwoner van de 12 EG-
landen zich vrijelijk mag vestigen in elk van de 12 landen. 

6. Bevordering en bescherming van een sociale markteconomie met een gezond klimaat voor 
het midden- en kleinbedrijf, waarin zo'n 60% van de beroepsbevolking in het particulie-
bedrijfsleven werkt, mede ter bevordering van de werkgelegenheid. De rijksoverheid 
moet verhinderen dat door het stelsel van gemeentelijke leges voor Hinder/Milieuwet-
vergunningen, juist de kleine bedrijven excessief hoge bedragen moeten opbrengen. 
Bescherming van de europese industrie en agrarische bedrijven tegen dumpingpraktij-
ken en import uit landen die niet met gelijkwaardige kosten produceren, door handha-
ving, en zonodig hogere invoertarieven. 
Verdere liberalisatie van de wereldhandel in het kader van de GATT, zal resulteren in 
toename van de import in de EG en afname van produktie en export van de EG, mede ver-
oorzaakt door de hogere produktiekosten vanwege de lasten verbonden aan het betere so-
ciale stelsel dat in Europa bestaat. Deze ontwikkeling is ongunstig voor de door ons voor-
gestane sociale markteconomie. 
De vergrote deelneming van banken in het kapitaal van de bedrijven, dat nu tot 5% is 
beperkt (zonder toestemming van de  Ned.  Bank), maar door een EG-richtlijn op 10% 
wordt gebracht, vinden wij geen goede zaak. Deze ontwikkeling werkt monopolievorming 
in de hand. 

7. Het stelsel van sociale zekerheid moet gehandhaafd blijven, zeker de AOW. Wegsnoeien 
van uitwassen en misbruik is noodzaak om het betaalbaar te houden. 
Ziekengeld moet niet gelijk zijn aan het overeengekomen loon voor arbeid. Een goede 
regeling behouden voor WAO-ers die echt niet meer kunnen werken. 
Handhaving van een redelijk basispakket van het verplichte ziekenfonds, zonder franjes, 
moet mogelijk zijn. Overwogen moet worden voor bepaalde takken van sport een verplich-
te extra verzekering in te voeren, zodat extra-risico sportongevallen niet meer ten 
laste van gemeenschap komen. 



8. Wij zijn voor vergaande samenwerking van de Europese landen; normalisatie c.q. harmo-
nisatie van produkten, wetten, regelingen, diploma's  etc.,  waarbij de specifieke verwor-
vanheden van de diverse landen onaangetast dienen te blijven, met handhaving van ons 
zelfbeschikkingsrecht. 
Geen belangrijke uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees parlement. Geen 
toelating van landen tot de E.G. die niet tot Europa behoren. Handhaving van grens-
côntrôle aan de Nederlandse grenzen en de vliegvelden achten wij noodzakelijk, gezien 
het reeds geheel uit de hand gelopen vreemdelingenbeleid. 
Wij vinden verdere Europese 'integratie' in de Europese Unie zoals overeengekomen is in 
het Verdrag van Maastricht, een aantasting van het Nederlandse zelfbeschikkingsrecht. 
Dit is een stap in het ongewisse en lijkt ons minstens op gespannen voet te staan met 
onze Grondwet. Veel belangrijke zaken worden aan de contrôle van ons parlement ont-
trokken, daar gaan de Europese Raad van ministers (de regeringsleiders van de 12-EG-
lidstaten) en de Europese Commissie over beslissen. 

9. Forse aanpak vinden wij noodzakelijk van diefstallen, inbraak, straatschenderijen  etc.,  
die door preventieve maatregelen en strenge straffen moeten worden uitgebannen. 
(Nederland straft het minst t.o.v. de omringende landen.) De steden dienen weer leef-
baar gemaakt te worden. 
Veel minder strafzaken zouden geseponeerd moeten worden en het 'opportuniteitsbegin-
sel' in het huidige strafrecht (het Openbaar Ministerie beslist of er wel of niet vervolgd 
wordt) tast het rechtsbeginsel aan dat 'iedereen voor de wet gelijk is'. 

10. Handhaving van de vrijheid van onderwijs en de oprichting van scholen moet verdedigd 
worden tegen uitholling door het ministerie door de dwang tot schaalvergroting. 
Seksuele voorlichting zou op bijzondere scholen alleen mogelijk dienen te zijn, op Vrij-
willige basis, wanneer de betreffende ouders daartoe hun toestemming hebben gegeven, 
én wanneer de lessen worden gegeven door deskundigen vanuit een authentiek-christe-
lijke levensovertuiging. 

11. Nederland dient zijn defensietaak in bondgenootschappelijk verband tot Europa te beper-
ken. De onstabiele toestand, o.a. in de voormalige Sovjet Unie, noopt tot het handhaven 
van een weliswaar kleinere, maar effectieve strijdmacht. Deelname aan VN-operaties in 
onrustgebieden alleen met het oog op pacificatie, niet om politieke doeleinden te verwe-
zenlijken. 
Handhaving van een korte dienstplicht lijkt aanbevelenswaardig, zodat in geval van cala-
miteiten, Nederland beschikt over mankracht welke althans een minimum aan militaire 
training hebben ontvangen. Uit rechtvaardigheidsoverwegingen een dienstplicht met zo 
weinig mogelijk vrijstellingen, echter wel voor diegenen die een geestelijk ambt (gaan) 
vervullen. 
Degenen die de dienstplicht vervullen en mogelijk ook dienst zullen moeten doen bij een 
onverhoopt toekomstig militair conflikt, zouden daarvoor een beduidende compensatie 
moeten krijgen; die hier buiten vallen zouden daarentegen een bepaalde heffing moeten 
worden opgelegd. 
Geen invoering van enig soort dienstplicht voor vrouwen, ook geen gevechtstaken voor 
vrijwillig dienende vrouwen; geen invoering van een burgerlijke of maatschappelijke 
dienstplicht, als zijnde een vorm van gedwongen arbeid. 
(Slavernij en dwangarbeid in de ruimste zin des woords, is al reeds in 1537 door Paus 
Paulus  Ill  veroordeeld als zijnde strijdig met het christelijk geloof.) 

12. In de onvermijdelijk steeds meer verstedelijkende randstad en ook op andere plaatsen 
moeten de knelpunten in het wegverkeer met voorrang opgelost worden, ook door aanleg 
van nieuwe wegen. 
Wij zijn tegen het aantasten van de vrijheid van mobiliteit per auto, door steeds hogere 
heffingen. 
De overheid moet zorgen voor een goed openbaar vervoer en ook zelf in het beheer blijven 
deelnemen, er naar streven dit zoveel mogelijk kostendekkend te maken. 
Hoofdwegen in bebouwde gebieden, waarook veelal buslijnen lopen moeten tot voorrangs-
weg gepromoveerd worden, vanwege de verkeersveiligheid en voor een vlotte afwikke-
ling van het verkeer. 
De Rijksoverheid zou het solistisch optreden moeten verhinderen van gemeenten met door-
gaande wegen, die deze wegen zonder rekening te houden met de situatie in naastliggen-
de gemeenten, versmallen en van kronkels voorziet, om ter plaatse het beoogde verkeers-
gedrag af te dwingen. 

13. Wij pleiten voor méér vrijheid van meningsuiting via de electronische media, ook voor 
kleinere groeperingen, ook door b.v. de invoering van de mogelijkheid zendtijd te huren. 
Het grote aantal regionale zenders dat de laatste jaren plotseling is ontstaan, draagt daar 
o.i. weinig toe bij. Eerlijker zendtijdverdeling naar rato aantal sympathisanten b.v. van-
af 10.000. Beperking van commerciële omroep, in het bijzonder buitenlandse. 



Geweld, misdaad en porno zou voor de geestelijke gezondheid van het Nederlandse volk 
van de massa-media geweerd resp. beperkt moeten worden. Mensen gaan denken dat dit 
normaal is. Om te beginnen, geweld en misdaad uitzendingen naar een later tijdstip in de 
avond verplaatsen. Porno moet niet op de t.v. vertoond worden. 
Beëindiging van subsidies voor de pers, daar dit o.i. de pluriformiteit van de pers toch 
niet bevorderd. 

14. Doeltreffende hulp aan in ontwikkeling achtergebleven landen, o.a. door financiering 
van projecten en trainingen die het volk zelf direct ten goede komen waaronder het trans-
portsysteem; zonder dat Nederland zijn visie over bepaalde zaken opdringt aan die lan-
den. Ontwikkelingsgeld alleen naar landen die daar een nuttig gebruik van maken, ook 
niet voor bewustmakingsactiviteiten in Nederland. 
Verlaging van de begroting van ontwikkelingssamenwerking moet vanwege de precaire 
toestand van de staatsfinanciën mogelijk zijn, gezien het feit dat over de besteding van 
grote bedragen onduidelijkheid bestaat. 

15. Wij zijn voor een realistisch milieubeleid, dat de mensen aanspoort omzichtig met de 
schepping om te gaan. Beperking van de stroomopwekking door de sterk vervuilende 
steenkolencentrales. Toepassing overwegen van veilige en schone kernenergie met de 
nieuwste veiligheidstechnologie, tevens ontwikkeling van aardwarmtecentrales. 
De grote extra luchtvervuiling, veroorzaakt door de afstelling van verkeerslichten van-
uit een 'autogebruik-ontmoedigendbeleid', dient veranderd te worden in een zogenaamde 
'groene golf' (het effect van een uitlaat-katalysator wordt voor een groot deel te niet 
gedaan). 
Wij verwachten zeker van de Rijksoverheid, eerlijke op feiten gebaseerde informatie over 
het milieu, wil zij geloofwaardig blijven. Dan zijn de mensen meer gemotiveerd om een 
steentje bij te dragen aan een beter milieu. 
Geen tendentieuze, of op hypothesen berustende verklaringen en verhalen over een 'broei-
kaseffect', dat door veel serieuze wetenschappers en ook door de NASA wordt ontkent; 
over de toestand van de bossen en de toestand van de ozonlaag, waar wetenschappers 
en instanties allerlei tegenstrijdige verklaringen over af leggen, maar waar toch een be-
leid op wordt gebaseerd van allerlei steeds hoger wordende heffingen. 

Wanneer u ons steunt door u als lid van onze partij op te geven, draagt u bij aan de verwezen-
lijking van ons programma. 

POLITIEK IS VEEL TE BELANGRIJK OM ALLEEN AAN POLITICI OVER TE LATEN, DOE MEE 
EN MELD U PER BRIEFLAART AAN ALS LID OF DONATEUR. 

Minimum contributie f 15,- per jaar, donateur minimum f  10,- per jaar. 

Wij houden u op de hoogte van onze activiteiten en onze visie op het politieke gebeuren via 
onze "BERICHTEN VAN DE NIEUWE CHRISTELIJKE VOLKS PARTIJ". 

NIEUWE CHRISTELIJKE VOLKS PARTIJ 

C.H. Kerstholt, voorzitter 

Najaar 1992 
Ir N.J.M. Kuipers, secretaris 
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