


"Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordenin-
gen, die de HERE, uw God, bevolen heeft u te leren om die na
te komen ... opdat gij de HERE, uw God, vreest door al zijn
inzettingen en geboden te onderhouden, die ik u opleg, gij en
uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, en opdat
gij lang leven moogt. Hoor dan, Israel, en onderhoud ze naar-
stig, opdat het u wel ga .... "
(Deuteronomium 6 : 1-3)



Opdat het 
u wel ga 

Gpv 

Onzekerheid 
Verkiezingen in een situatie 
van grote onzekerheid. Zo 
mogen we de verkiezingen 
van 1981 wel kenschetsen. 
Bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven en twee 
achtereenvolgende loonmaat-
regelen stijgen de werkloos-
heidscijfers onrustbarend. 
Nieuwe maatregelen zullen no-
dig zijn, maar zullen zij deze 
ontwikkelingen kunnen stui-
ten? Zullen de oliesjeiks geen 
grotere invloed uitoefenen op 
de ontwikkeling van onze 
economie dan de Nederlandse 
regering met haar beleid kan 
doen? 
Onze staatkundige vrijheid 
hebben we behouden, maar 
het is een vrijheid onder een 
atoomparaplu, waarvan de 
vernietigingskracht vol-
doende is om alle leven op 
aarde onmogelijk te maken. 
Onder deze omstandigheden 
wordt van het Nederlandse 
volk een keuze gevraagd. Een 
stem bij de verkiezingen is het 
schenken van vertrouwen. 
Een keuze voor een goed pro-
gram is belangrijk. Maar nog 
belangrijker is wat een poli-
tieke partij doet met het ver-
trouwen dat de kiezers haar 
schenken. Dat kun je van te-
voren niet precies bepalen. 
Maar je kunt wel een oordeel 
uitspreken over het beleid 
dat regering en politieke par-
tijen de afgelopen jaren heb-
ben gevoerd en voorgestaan. 

Het effect  van een stem 
De vorige Tweede Kamerver-
kiezingen werden overheerst 
door de grote partijen. De 
PvdA suggereerde de kiezers, 
dat een stem op haar uitge-
bracht een stem was voor "de 
nieuwe minister-president". 
Maar de aspirant-minister-
president zag kans een onge-
kend grote verkiezingsover-
winning om te zetten in een 
verloren kabinetsformatie, 
gevolgd door een veelszins ne- 

gatieve en vruchteloze op-
positie. 
Het CDA hield  alien  die een 
christelijke politiek in ons 
land begeerden voor, dat 
alleen met een stem op het 
grote CDA dat doel bereikt 
zou kunnen worden. Er 
kwam inderdaad een kabinet 
met een overwicht aan 
CDA-bewindslieden. Deson-
danks was een deel van de 
fractie vanaf het begin niet 
bereid het kabinet de steun te 
verzekeren die het van een 
regeringspartij verwachten 
mocht. Dit deel koos ook 
toen nog openlijk voor een 
tweede kabinet-Den Uyl. En 
keer op keer spraken de zgn. 
loyalisten zich uit tegen het 
beleid van hun eigen bewinds-
lieden in het kabinet. In juni 
1980 stemden zij zelfs voor 
een motie van afkeuring van 
de PvdA. Een onmiddellijke 
olieboycot tegen Zuid-Afrika 
zonder steun van bondgeno-
ten was hen meer waard dan 
het voortbestaan van het ka-
binet op een moment waarop 
ingrijpende beslissingen nodig 
waren met het oog op de na-
tionale economie. Alleen 
dankzij de stemmen van 
kleine fracties zoals die van 
het GPV kon voorkomen 
worden, dat een kabinetscrisis 
ontstond. 
Een stem op de PvdA pakte in 
1977 anders uit dan was ge-
suggereerd. Met een stem op 
het CDA konden de gekoze-
nen kennelijk verschillende 
kanten uit. Het GPV, dat 
geen regeringsverantwoorde-
lijkheid droeg, heeft terwille 
van de regeerbaarheid van 
ons land het kabinet 
gesteund, waar dat mogelijk 
was. Het heeft een andere 
koers gewezen waar dat nodig 
was. 



Fataal neutralisme
Het kabinet -Van Agt stond
voor een zware taak. Met een
minimale parlementaire steun
moest het een keer brengen in
de snelle verslechtering van
onze economie. Het kreeg te
maken met een verharding in
de internationale verhoudin-
gen en met door anarchist en
op touw gezette rellen in eigen
land. Onder deze omstandig-
heden beschouwde het GPV
het als zijn taak het kabinet
zowel in de Eerste als in de
Tweede kamer zoveel
mogelijk steun te verlenen.
Helaas maakte het beleid van
het kabinet steunverlening
dikwijls niet mogelijk. De
diepste oorzaak hiervan
bracht de minister-president
zelf onder woorden tijdens de
algemene beschouwingen
over de Troonrede en miljoe-
nennota 1981. Aan het adres
van het GPV-kamerlid Ver-
brugh zei hij toen, dat hij in
zijn .hoedanigheid van minis-
ter-president niet kon en
mocht wijzen op het Bijbel-
woord dat we niet bezorgd
moeten zijn over eten en drin-
ken, maar eerst Gods Konin-
krijk moeten zoeken 1). Het
kabinet, dat in meerderheid
bestond uit leden van een
christelijke partij, stelde zich
dus formeel neutraal op ten
opzichte van de Koning der
koningen. Het levend
makende Woord van God
werd verlaagd tot een particu-
liere inspiratiebron.
Dit kwaad heeft zich op tal
van punten in het kabinetsbe-
leid gewroken. Het kabinet
zag de noodzaak van een
matiging van de inkomens,
maar kwam in het bieden van

een toekomstperspectief niet
verder dan en verbeterde
versie van de welvaartstaat
van weleer. Ondanks de sterk
toegenomen dreiging van het
Oostblok realiseerde het
kabinet de meerjarenafspra-
ken voor onze defensie niet.
Minister De Ruiter van justi-
tie zag het als zijn taak onze
wetgeving aan te passen aan
een praktijk die in verschil-
lende opzichten tegen de
geldende wetgeving inging.
Dit gebeurde ook in zaken die
duidelijk ingaan tegen de nor-
men die God in de Bijbel
geeft. Daardoor heeft zijn be-
leid er in sterke mate toe bij-
gedragen, dat de openbare
christelijke zeden de afge-
lopen jaren steeds meer zijn
teruggedrongen uit onze
samenleving. Huwelijk en ge-
zin moesten hun door God
gegeven plaats delen met
samenlevingsvormen die in de
Bijbel schandelijk worden
genoemd2).
Een huiveringwekkend diep-
tepunt vormde de aanvaar-
ding door de Tweede Kamer
van het regeringsvoorstel tot
legalisering van de abortus
provocatus. Aile procedure-
regels kunnen niet verhullen,
dat gekozen is voor het be-
schikkingsrecht van een mens
over het leven van een ander
mens. De situatie die door de
aanvaarding van dit wets-
voorstel is ontstaan, is ernsti-
ger dan enkele jaren tevoren,
toen een initiatiefvoorstel van
PvdA en VVD door de Twee-
de Kamer werd aanvaard. Het
ging nu immers om een rege-
ringsvoorstel waarvoor het
CDA als grootste christelijke
partij verantwoordelijkheid
heeft aanvaard. Hierdoor
heeft het CDA zichzelf krach-
teloos gemaakt om verder te
strijden tegen pogingen om
ook andere vergrijpen tegen
het menselijk leven wettelijk
mogelijk te maken.

Christelij ke hulpverlening
Het kabinet-Van Agt meende
zich neutraal te moeten op-
stellen tegenover de "christe-
lijke levensbeschouwing". De
praktijk bewees de onmoge-
lijkheid hiervan.
De God van de Bijbel is de
Schepper van hemel en aarde.
Hij is de volstrekte Eigenaar
van al het geschapene. Hij
geeft de overheden hun ambt
en stelt hen in Zijn dienst.
Deze dienst laat geen neutrali-
teit toe. Daarom moest het
GPV zich in de afgelopen
jaren op belangrijke punten
tegen het kabinetsbeleid
keren. Het wees erop dat ook
in een verbeterde versie van
de we1vaartsstaat het eigen
belang en het materialisme
ons yolk afhouden van zijn
roeping. De GPV-fractie vol-
stond niet met het oefenen
van kritiek, maar wees een
betere weg. In de strijd om de
bescherming van het ongebo-
ren kind leidde dit - in samen-
werking met de SGP-fractie-
tot een initiatief-voorstel van
Wet levensbescherming
menselijke vrucht. Dit voor-
stel zou, als het wet was ge-
worden, een dam hebben op-
geworpen tegen het doden
van vele duizenden ongeboren
kinder en per jaar. De indie-
ners waren, juist omdat zij
zich van Godswege geroepen
wisten tot levensbescherming
van de menselijke vrucht, ook
bereid en in staat daadwerke-
lijke hulp in het vooruitzicht
te stellen aan vrouwen die
door zwangerschap in moeite
komen. Geen enkellid van de
CDA-fractie bleek echter
bereid zijn stem aan het voor-
stel te geven.

1) Matth.6 : 33
2) Rom. 1 : 26, 27



3) Rom. 1 : 18
4) Spreuken 14 : 34
5) o.m. Deut. 5 : 16,

6 : 3,24,
Psalm 128 : 1,2,
Efeze 6 : 3

6) Prediker 12: 13
7) Psalm 19 : 12
8) Matth.22 : 37-39

Het kwade weerstaan
Een stem bij de verkiezingen
is het schenken van vertrou-
wen. Het oordeel van de kie-
zer over het gevoerde beleid
kan erin tot uitdrukking wor-
den gebracht. Maar ook zijn
antwoord op de vraag hoe we
als yolk van Nederland verder
zullen moeten. Voor een af-
wachtende houding is daarbij
geen plaats. De huidige
ontwikkelingen zijn immers
weinig hoopgevend.
Er is veel egolsme. Er moet
gematigd worden, maar eerst
bij een ander. Materiele wel-
vaart staat hoog aangeschre-
ven. Van een zorgvuldig om-
gaan met Gods schepping is
niet veel te bespeuren. Hulp-
verlening aan de naaste laat
men bij voorkeur aan de over-
heid over. Verzet tegen de
rechtmatige uitoefening van
de overheidstaak wordt ver-
goelijkend burgerlijke onge-
hoorzaamheid genoemd. Als
zieken of bejaarden een dode-
lijke spuit ontvangen, wordt
er het zwijgen toegedaan.
Deze en andere zonden in de
Nederlandse samenleving
moeten worden onderkend.
We mogen er niet in berusten,
dat het kwaad voortvreet in
onze samenleving. De over-
heid heeft als dienares van
God hierin een geheel eigen
verantwoordelijkheid. Zij zal
met de haar ten dienste staan-
de middelen het kwaad dat
zich in het openbaar mani-
festeert, moeten weerstaan.

De Bijbel is er heel duidelijk
over, dat zo'n overheidsbeleid
van grote politieke betekenis
is. In het Nieuwe Testament
lezen we van toom van God
die zich van de hemel open-
baart over alle goddeloosheid
en ongerechtigheid van
mensen 3). En in het Spreu-
kenboek staan de bekende
woorden, dat gerechtigheid
een yolk verhoogt, maar dat
zonde een schandvlek van de
naties is 4).

Het goede voorstaan
De verkiezingen van 1981
kunnen een keerpunt beteke-
nen voor ons land en yolk.
Onze democratische rege-
ringsvorm geeft aan de ver-
antwoordelijkheid van iedere
burger een heel persoonlijk
karakter. Het GPV wil daar-
op appelleren, ook in de
keuze van het thema voor zijn
verkiezingsprogram. De
woorden ' 'Opdat het u wel
ga" zijn ontleend aan de Bij-
bel. Op veel plaatsen in de
Bijbel wordt opgeroepen te
leven overeenkomstig Gods
geboden. 5) Als onze Schep-
per heeft God recht op ons
leven. Zijn geboden gelden
voor aile mensen. 6) Deze ge-
boden zijn geen last voor
mens en samenleving.
Integendeel, in het
onderhouden ervan ligt rijke
beloning 7).
We kunnen anders in Neder-
land. Aan de toestand van
defaitisme en machteloosheid
kfm een einde komen. Maar
de enige weg daartoe is het
luisteren naar het Woord van
God. Dan zal het ons yolk
weer wel gaan.
Dat Woord is in twee regels
samen te vatten: God liefheb-
ben boven alles en de naaste
als onszelf. 8) Deze regels
raken de samenleving in al
haar geledingen. Dat wi!het
GPV ook in de uitwerking
van zijn program laten zien.

.... in dienst van God
God liefhebben is doen wat
Hij vraagt, in Zijn dienst ge-
bruiken wat Hij geeft. Daar-
om is de instandhouding van
de welvaart niet het hoogste
doel van de politiek. Overheid
en yolk hebben de opdracht
mee te werken aan de ontwik-
keling van de samenleving tot
eer van God. Daaraan moet
ieder zijn bijdrage leveren.
Omdat hieraan nog zovee1
ontbreekt in ons land en daar-
buiten kunnen we niet berus-
ten in een werkloosheidscijfer
van 300.000 of meer. Om de-
zelfde reden moet onze over-
heid ook alles doen wat moge-
lijk is om te voorkomen, dat
onze nationale zelfstandig-
heid verloren gaat onder druk
van de anti-christe1ijke macht
van het communisme.
Ieder mens heeft in Gods
dienst een taak ontvangen.
Hierbij is geen sprake van
meer- of minderwaardige
taken, maar wel van verschil
in verantwoordelijkheid.
Daarom komt het program
op voor de handhaving van
het overheidsgezag. Het gaat
uit van de verantwoordelijk-
heid van de ouders voor
opvoeding en onderwijs van
hun kinderen. Het verzet zich
tegen een emancipatie-
drang, die voorbijgaat aan
de eigen taak en positie van
man en vrouw. Verwarring
van taken belemmert de ont-
plooiing van de samenleving.



.... ten dienste van de naaste
De opdracht tot naastenliefde
is direct verbonden met het
gebod God lief te hebben.
Daarom is het onmogelijk de
toepassing van abortus
provocatus of euthanasie als
een vorm van naastenliefde te
bestempelen. Integendeel, ge-
hoorzaamheid aan Gods
Woord maakt de bescherming
van het ongeboren kind te-
yens tot een zaak van naasten-
liefde ten opzichte van moe-
der en kind.
In een samenleving waarin
ego'ismeen materialisme zo'n
grote rol spelen, is de zorg
voor de naaste brandend
actueel. Tallozen in onze
naaste omgeving hebben met
moeiten te kampen. Schrij-
nende problemen over onze
grenzen nopen tot daadwer-
kelijke hulpverlening. Omdat
het gebod tot naastenliefde
tot ieder mens persoonlijk is
gericht, zal de hulpverlening
door de overheid niet de
plaats van particuliere hulp-
verlening mogen innemen,
maar deze juist moeten stimu-
leren.

.... ten gunste van de schep-
ping
Uit de liefde tot de Schepper
vloeit de zorg voor hetgeen
Hij geschapen heeft voort. De
mens is, geschapen naar Gods
beeld, de kroon van de schep-
ping. Maar juist het optreden
van de mens vormt dikwijls
een bedreiging voor het leven
van de mens en van andere
schepselen.
Zorgvuldig omgaan met na-
tuur en landschap en ver-
antwoord gebruik van energie
en grondstoffen zijn dan ook
onmisbare doelstellingen in
een nationaal-christelijke po-
litiek.

.... doorde mens
Van een overheidsbeleid dat
rekening houdt met het
Woord van God, kan een
voorbeeld en stimulans uit-
gaan voor het persoonlijke
leven van de burgers. Dat
laatste is onmisbaar. Het
jarenlang gevoerde overheids-
belefd sloot goed aan bij de
geest van materialisme bij
velen onder ons yolk en
vormde op zijn beurt weer een
stimulans voor die geest. Dit
beleid is nu vastgelopen en ge-
voelens van defaitisme en
machteloosheid dreigen zich
van velen meester te maken.
Het behoeft geen verarming
te betekenen als - ook in
financiele zin - meer de na-
druk komt te liggen op de
eigen verantwoordelijkheid
van de burger. En het be-
tekent winst als de roep om
menselijke zelf-beschikking
plaats maakt voor zelf-be-
heersing. Dan komt er ruimte
voor de noodzakelijke mati-
ging van verlangens. Dan
groeit het besef dat de mens
niet alleen van brood zal
leven, maar van alle woord
dat uit de mond van God uit-
gaat9)

Herstel en ontwikkeling
Het vastlopen van het gevoer-
de beleid manifesteert zich
overduidelijk op sociaal-eco-
nomisch gebied. Bezuini-
gingsronden en loonmaat-
regelen hebben niet kunnen
voorkomen, dat de vooruit-
zichten steeds somberder
werden. Het GPV heeft er
steeds op gewezen, dat er een
plan van nationale inspanning
zou moeten komen om de
problemen het hoofd te
bieden. Een dergelijk plan is
er niet gekomen. Daarom
biedt het GPV in zijn verkie-
zingsprogram een nationaal
herstel- en ontwikkelingsplan
aan. Daarin worden wegen
gewezen om een doorbreking
te bereiken van de geest van

materialisme en van een leven
zonder God en om nieuwe
mogelijkheden te scheppen
die bijdragen aan de ont-
wikkeling van de samenleving
tot eer van God.

Verstrekkende verantwoorde-
lijkheid
We hebben de belofte dat het
ons zal wel gaan, ook als
moeilijke jaren naderen.
Maar deze belofte verkeert in
zijn tegendeel als we als yolk
doorgaan op de ingeslagen
weg. Als we blijven doen
alsof er geen God in de hemel
is, Die Zijn wi! duidelijk heeft
bekend gemaakt.
De verkiezingen van 1981
kunnen een keerpunt beteke-
nen. Dat gebeurt niet buiten
ons yolk om. Iedere burger
van Nederland draagt hierin
persoonlijk verantwoordelijk-
heid. Het GPV heeft het licht
van Gods Woord willen laten
schijnen over zijn program.
Dat geeft vrijmoedigheid u op
te wekken te kiezen voor de
kandidaten die dit program
willen helpen uitvoeren.



 



Grondwetswijziging
1. Uit wetgeving en bestuur
moet blijken dat de overheid
beseft, dat zij in dienst van
God staat. Erkenning van de
geestelij ke verscheidenheid
van ons volk en van de geeste-
lijke vrijheid van de burgers
doet aan de verantwoordelijk-
heid van de overheid bij de
uitoefening van haar taak
niets af.
Het is dan ook een ernstige
leemte in de nu aanhangige
plannen tot Grondwetswijzi-
ging, dat deze niet voorzien in
opneming van een bepaling
waarin de afhankelijkheid
van God tot uitdrukking
wordt gebracht. Hierdoor ko-
men de politieke en sociale
grondrechten die in de
herziene Grondwet een
centrale plaats zuBen innemen
in de lucht te hangen.
Het is van groot belang, dat
overheid en volk worden her-
innerd aan de opdracht de sa-
menleving te ontwikkelen tot
eer van God. Dit voorkomt,
dat de samenleving steeds
meer wordt gekenmerkt door
het opkomen voor het eigen-
belang.

Positie van de koning
2. Dankbaarheid past voor
het feit dan koningin Beatrix
onder het uitspreken van haar
vertrouwen op God haar
ambt mocht aanvaarden.
Het was onze goede God, die
ons dit gaf. De continuering
van het koningschap is voor
de eenheid van het
Nederlandse volk van groot

belang, mede vanwege de
reeds eeuwen bestaande band
tussen het Huis van Oranje en
het Nederlandse volk.
Dit vormt een reden temeer
om de positie van de koning
in ons staatsleven te bevesti-
gen. Daarom moet betreurd
worden, dat in de komende
Grondwetswijziging de ver-
melding van tal van konink-
lijke functies (b. V. het opper-
gezag over de krijgsmacht)
wordt weggelaten, terwijl de
minister-president als nieuwe
centrale figuur in de grondwet
opkomt. Hernieuwde aan-
dacht is nodig voor de hoge
roeping die de Koningin heeft
om het beleid dat de ministers
voeren te beoordelen door
toetsing aan de geboden van
God, door Wiens gratie de
Koningin regeert en door
toetsing aan de Grondwet die
zij volgens haar inhuldigings-
eed zal bewaren enhandhaven.
Het behoort tot de vrijheid
van de Koningin zeU om de
omvang van het Koninklijk
Huis te bepalen. Aangezien
voor de regeling van de minis-
teriele verantwoordelijkheid
de medewerking van de rege-
ring en volksvertegenwoordi-
ging nodig is behoort het
evenwel tot de vrijheid van re-
gering te bepalen hoe ver de
ministeriele verantwoorde-
lijkheid zich tot de niet-rege-
rende leden van het Konink-
lijk Huis uitstrekt.

Vrijheid van godsdienstig
belijden
3. De overheid, die weet in
dienst van God te staan, zal
de vrijheid van godsdienstig
belijden en de daarmee
samenhangende andere bur-
gerlijke vrijheden moeten
handhaven.
Ongelijke behandeling van
burgers en instellingen, bv.
bij de subsidiepolitiek, aBeen

op grond van levensovertui-
ging of levensbeschouwelijk
karakter is hiermee niet in
overeenstemming.
Vooral door de komst van
Islamitische werknemers naar
ons land is ons yolk gecon-
fronteerd met vreemde
godsdiensten. De belijders
daarvan hebben aanspraak op
gelegenheid om hun religieuze
gebruiken te beoefenen. Het
verlenen van financiele steun
door de overheid behoort
echter evenmin als de subsi-
diering van christelijke ker-
ken tot de taak van de over-
heid.

Gewetensbezwaren
4. Serieuze gewetensbe-
zwaren behoren te worden
gerespecteerd, maar mogen
niet tot een feitelijke bevoor-
deling leiden.
Vervangende dienstplicht
voor gewetensbezwaarden
tegen militaire dienst is dan
ook een eis van billijkheid.
Bezwaren tegen bepaalde
middelen van geweld of tegen
samenwerking in NA VO-ver-
band moeten als politieke be-
zwaren worden beschouwd,
wel te onderscheiden van ge-
wetensbezwaren. Deze
politieke bezwaren vormen
geen grond voor vrijstelling.
Ambtenaren in burgerlijke of
militaire overheidsdienst kun-
nen zich terwille van de conti-
nu"iteit in de uitoefening van
het overheidsambt aBeen met
recht beroepen op gewetens-
bezwaren tegen bepaalde
diensten, als gezegd kan wor-
den dat zij God meer moeten
gehoorzamen dan de mensen.
In aIle andere gevallen van
onoverkomelijke bezwaren
rest hen slechts het verlaten
van de overheidsdienst.



Persoonlijke levenss/eer
5. De snelle ontwikkelingen
op het gebied van de automa-
tisering maken nieuwe wetge-
ving ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer
urgent. Deze wet zal
waarborgen moeten bevatten
voor een zorgvuldig gebruik
van persoonsgegevens en ter
voorkoming van misbruik.

Overheidsinvloed
6. De overheidsinvloed
heeft zich in de loop der jaren
uitgebreid tot nagenoeg aIle
terreinen van de samenleving.
Daardoor komt de eigen, hem
door God gegeven verant-
woordelijkheid van de burger
steeds meer in het gedrang.
Om aan deze verantwoorde-
lijkheid recht te doen moet de
steun van de overheid aan het
particulier initiatief erop zijn
gericht haar medewerking op
den duur overbodig te maken.

Openbaarheid van bestuur
7. De uitoefening van de
overheidstaak moet
beantwoorden aan hoge eisen
van zorgvuldigheid en
rechtsbescherming.Open-
baarheid van bestuur, overleg
met belanghebbenden en mo-
gelijkheden van beroep en be-
zwaar kunnen de kwaliteit
van het bestuur ten goede
komen. Bedacht dient echter
te worden, dat God verschil-
lende verantwoordelijkheden
heeft gegeven aan de overheid
en de burgers. De verant-
woordelijkheid voor
wetgeving en bestuur ligt bij
de overheid en niet bij de al
dan niet tot actie- of belan-
gengroepen verenigde
burgers. Waarborgen dienen
te bestaan dat ook kleine
groeperingen in
vertegenwoordigende
lichamen hun verantwooide-
lijkheid kunnen waarmaken.

Burgerlijke ongehoorzaam-
heid
8. In het belang van de
hand having van de rechts-
staat dienen geldende wetten
te worden gehandhaafd
zolang zij van kracht zijn.
Het vervolgingsbeleid van het
openbaar ministerie dient
hierbij aan te sluiten, opdat
geen twijfel bestaat over de
rechtskracht van de wet.
Het gaat niet aan dat perso-
nen of groepen op basis van
hun eigen rechtsgevoel zelf
uitmaken of zij zich aan de
wetten zullen houden. De
zgn. burgerlijke ongehoor-
zaamheid dient niet te leiden
tot straffeloosheid.

Wetgeving
9. Het is de taak van de wet-
gever zorg te dragen voor het
tijdig aanpassen van
bestaande wetgeving, als deze
ontoereikend of onduidelijk
blijkt te zijn. Een beroep op
maatschappelij ke ontwikke-
lingen heeft er reeds te vaak
toe geleid, dat de overheid, na
het aannemen van een passie-
ve houding, voor voldongen
feiten werd geplaatst.

Openbare zedelijkheid
10. Gods geboden voor de
openbare samenleving dienen
in de wetgeving tot uitdruk-
king te komen. Aan de lagere
overheden behoort niets in de
weg te worden gelegd bij het
stellen van aanvullende re-
gels, als zij dit ter bevordering
van de openbare zedelijkheid
nodig achten.
Tegen openlijke prostitutie en
pornografie moet overeen-
komstig de bestaande
wetgeving worden opge-
treden.

Stra//en
11. In overeenstemming met
wat de Bijbelleert over straf-
fen moet het doel van de door
de rechter op te leggen straf-

fen mede worden gezien als
vergelding. Dit dient dan
ook zowel in de beslissing om
al of niet een geconstateerd
strafbaar feit te vervolgen als
in de strafmaat tot
uitdrukking te komen.

Kraak- en bezettingsacties
12. Snel en streng straffen is
noodzakelijk bij anarchisti-
sche activiteiten zoals kraak-
en bezettingsacties.
Bij het toebrengen van schade
aan openbare eigendommen
dienen de daders persoonlijk
aansprakelijk te worden
gesteld.

13. Het zoeken naar andere
dan de bestaande straffen is
een goede zaak. Mogelijk kan
ook in meer gevallen een (aan
slachtoffers te betalen)
schadevergoedingsplicht wor-
den opgelegd.
Ook het opleggen van bij-
zondere voorwaarden kan
worden bevorderd.

Doodstra/
14. De aangekondigde plan-
nen om de doodstraf ook uit
het militaire strafrecht en het
oorlogsstrafrecht te verwijde-
ren moeten geen doorgang
vinden. Integendeel, ook in
het gewone strafrecht behoort
de mogelijkheid te bestaan de
doodstraf voor zeer .ernstige
geweldsdelicten, die de dood
tot gevolg hebben, op te
leggen.



 



Kernwapens
21. De verschrikkingen die
aan het gebruik van kernwa-
pens zijn verbonden, moeten
worden onderkend. De offen-
sieve politiek van de anti-
christelijke Sovjet-macht is
echter in belangrijke mate op
deze verschrikkelijke wapens
gebaseerd. Het is de verant-
woordelijkheid van de wester-
se land en naar vermogen te
voorkomen dat deze wapens
daadwerkelijk worden
gebruikt.
Tegenover de Sovjet-Unie
kan dit niet zonder af-
schrikkende werking van de
NAVO-kernwapens. De over-
heid die zo haar verant-
woordelijkheid betracht, mag
haar vertrouwen stellen op
Jezus Christus, aan Wie gege-
yen is aIle macht in de hemel
en op de aarde.

Wapenbeheersing
22. Pogingen om de rol van
de verschillende soorten kern-
wapens terug te dringen moe-
ten onvermoeibaar worden
voortgezet. Hierbij dient
steeds te worden bedacht, dat
dit niet bereikt zal worden
door eenzijdige stappen te
ondernemen. Vooral omdat
het karakter van diverse kern-
wapens van dien aard is, dat
ook schade en leed worden
toegebracht aan niet-militaire
doelen dient Nederland
ernaar te streven dat ook deze
wapensoorten bespreekbaar
worden in het overleg betref-
fende het humanitaire oor-
logsrecht. Waar Nederland
een stem kan laten horen in
internationale ontwapenings-
besprekingen is het goed om
met kracht te werken aan een
wederzijds terugdringen van
de bewapening, gepaard
gaande met deugdelijke con-
trole-afspraken en rekening
houdende met de ongunstige

ligging van West-Europa.
Het ontwikkelen van een
"eigen" Europees kernwapen
moet worden afgewezen, niet
alleen omdat dit de NAVO
zou ondergraven, maar ook
omdat het een ongewenst
Europeanisme zou
bevorderen.

Uitbreiding NA va
23. Een verdere uitbreiding
van de NAVO, zowel wat be-
treft het aantal bondgenoten
(bv. Spanje) als met be-
trekking tot het gebied waar-
binnen geopereerd wordt,
moet worden nagestreefd.
Een begrenzing door de
Kreeftskeerkring is - gelet op
de uitbouw van de Sovjet-
vloot en haar aanwezigheid
op aIle wereidzeeen - niet
reee! meer.
Standaardisatie van wapens
en uitrusting binnen NAVO-
verband moet worden nage-
streefd. Waar mogelijk die-
nen Nederlandse industrieen
voor de leverantie te worden
ingeschakeld. Bij voortgaan-
de specialisatie van taken in
NAVO-verband moet Neder-
land de beschikking blijven
houden over elk van de be-
staande krijgsmachtdelen,
zeemacht, landmacht en
luchtmacht.



Provincies
27. Een spoedige splitsing
van de provincie Zuid-Hol-
land is gewenst nu het prin-
cipe-besluit hiertoe genomen
is. Overleg met betrokkenen
over de toekomstige status
van de agglomeratie Eindho-
Yen,het gewest Twente en de
indeling van de Zuidelijke
IJ sselmeerpolders zal op
korte termijn tot conclusies
moeten leiden. De regering
dient kenbaar te maken, dat
geen andere voorstellen tot
provinciale herindeling - afge-
zien van eventuele incidentele
correcties - zullen worden
gedaan.

Gemeentelijke herindeling
28. Bij plannen tot gemeen-
telijke herindeling dienen de
huidige en toekomstige func-
ties van de betrokken streek
de maatstaf te zijn. Het aan-
tal inwoners van een gemeen-
te is van minder belang. Ge-
meenten met een duidelijk
eigen karakter dienen hun
zelfstandigheid te behouden.

Gemeenschappelij ke regelin-
gen
29. Een nieuwe wet op de
gemeenschappelij ke
regelingen behoort goede mo-
gelijkheden te bieden voor sa-
menwerking van gemeenten
bij het behartigen van
gemeentelijke taken. Het feit
da(hierbij ook regionale be-
langen in het geding kunnen
zijn betekent nog niet, dat de
behartiging ervan door de
provincie zou moeten
geschieden.
Samenwerkingsverbanden
van gemeenten moeten
worden aangemerkt aIs ver-

lengd plaatselijk bestuur. Er
dienen dan ook nauwe relaties
te bestaan tussen het samen-
werkingsverband en de be-
trokken gemeenten. Dit geldt
o.m. voor de aanwijzing van
bestuurders van het samen-
werkingsverband, hun
verantwoordingsplicht en de
betaling van de uit de regeling
voortvloeiende kosten. Het is
een goede zaak als bestaande
gemeenschappelijke rege-
lingen worden ondergebracht
in een samenwerkingsver-
band.

Gemeentewet
30. Bij de voorgenomen aI-
gemene herziening van de ge-
meentewet is vooral aandacht
noodzakelijk voor de positie
van de gemeenteraad. Waar-
borgen zijn nodig, dat aile
leden van de raad overeen-
komstig hun verantwoorde-
lijkheid als gemeentebestuur-
ders kunnen functioneren.

Financiele verhouding
31. Nu ook de lagere over-
heden voor de noodzaak
staan beleid te voeren met
geringere financiele middelen,
is het van belang, dat zij vrij
zijn in het bepalen van hun
uitgavenpatroon.
Daarom dienen specifieke uit-
keringen zoveel mogelijk op
te gaan in algemene uitkerin-
gen aan provincies en ge-
meenten. Een herziening van
de Wet Uitkeringen Wegen
kan niet langer achterwege
blijven, nu de lagere
overheden vaak niet meer in
staat zijn de lopende verplich-
tingen te voldoen uit de uitke-
ringen die zij ontvangen. Als
geen extra middelen beschik-
baar kunnen worden gesteld
zal in ieder geval
duidelijkheid moeten worden
geschapen over de verant-
woordelijkheid voor de
aanleg en het onderhoud van
wegen.

Nederlandse Antillen
32. Het is de taak van Ne-
derland de regering van de
Nederlandse Antillen krachtig
te steunen in het reaIiseren
van een ontwikkelingsplan,
dat die facetten van de sa-
menleving omvat, die een
publiek karakter hebben. Het
vaststellen van een tijdstip
van een eventueel zelfstandig
voortbestaan zal, zonder
enige pressie van Nederlandse
zijde, door de Antillen zelf
moeten geschieden.
Wel zal van Nederlandse zijde
erop moeten worden
gewezen, dat het van weinig
realiteitszin zou getuigen
indien de zes eilanden elk hun
eigen weg zouden kiezen. Een
zo groot mogelijke autonomie
per eiland, met evenwel een
hechte samenwerkingsstruc-
tuur voor al die taken die de
eilanden afzonderlijk niet
naar behoren kunnen
vervullen, zou een verant-
woorde keuze kunnen zijn.
Indien de eilanden op de een
of andere wijze een staats-
rechtelijke band met Neder-
land willen continueren zal
Nederland moeten
meewerken aan een verant-
woorde vorm hiervoor.



Abortus provocatus
38. Het leven is een gave
van God, die het leven geeft
en het na volbrachte taak op
Zijn tijd weer neemt.
Regering en volk mogen daar-
om niet berusten in een feite-
lijke legalisering van het
kwaad van abortus
provocatus. De tienduizenden
slachtoffers, die jaarlijks in
ons land worden geteld, vor-
men een voortdurende aan-
klacht.
Een wetswijziging, gericht op
levensbescherming van de
menselijke vrucht, is dan ook
een eerste taak van de over-
heid. Zolang deze wijziging
niet tot stand gekomen is zal
alles moeten worden gedaan
om de toepassing van dit
kwaad te voorkomen.
Als toepassing toch plaats-
vindt, zullen de kosten op ge-
nerlei wijze uit de algemene
middelen of uit de opbrengst
van sodale premies mogen
worden betaald.
De hulpverlening aan aan-
staande moeders die als ge-
volg van haar zwangerschap
in moeilijkheden verkeren of
dreigen te geraken, behoort te
worden uitgebreid. De Ver-
eniging ter Bescherming van
het Ongeboren Kind en
andere instellingen die zich
met deze taak belasten heb-
ben aanspraak op overheids-
steun zonder voorwaarden die
deze instellingen belemmeren
in hun streven het ongeboren
kind te beschermen.

Euthanasie
39. Het ontbreken van de
bereidheid bij
achtereenvolgende kabinetten
om het leven van het onge-
boren kind daadwerkelijk te
beschermen heeft er in be-
langrijke mate toe bijgedra-
gen, dat ook niet meer de
hand gehouden wordt aan de
bepalingen in het Wetboek
van Strafrecht, waarbij het
doden op verzoek en het ver-
lenen van hulp bij zelfdoding
strafbaar worden gesteld.
Toelating van de toepassing
van euthanasie is een heilloze
weg. Het komt aan de mens
niet toe te oordelen over de
zin van een verder leven. Het
betrachten van liefde ten op-
zichte van een mens in nood
kan bestaan in het verzachten
van zijn lijden en het ver!enen
van hulp om te kunnen ster-
ven als God daartoe roept. De
overheid mag er daarom geen
enkele twijfel meer over laten
bestaan, dat de geldende wet
zal worden gehandhaafd.
Daaronder valt ook, dat
opgetreden wordt tegen het
geven van voorlichting over
methoden van euthanasie.

40. Minderjarigen
De opvoeding van kinderen
behoort tot de verantwoorde-
lijkheid van de ouders. Deze
verantwoordelij kheid strekt
zich ook uit tot de zorg voor
hun gezondheid en voor de
keuze van het te ontvangen
onderwijs. Om de ouders in
staat te stellen hun taak ten
opzichte van hun kinder en te
verrichten dient het ouderlijk
gezag te worden erkend.
Minderjarigen mogen niet
tegen de wil van hun ouders
door zogenaamde alternatieve
hulpverleners aan het
ouderlijk gezag worden
onttrokken. Naar mate de
kinderen ouder worden zal de
erkenning van het ouderlijk

gezag gepaard moeten gaan
met het geven van eigen
verantwoordelijkheden aan
kinderen.
In plaats van een meerder-
jarigheidsgrens is het beter de
meerderjarigheid geleidelijk
te verlenen naar de mate van
volwassenheid die nodig is.
Voor kinderen die de ouder-
lijke zorg moeten miss en en
voor kinderen die niet aan de
ouderlijke zorg overgelaten
kunnen worden zal de verzor-
ging in de eerste plaats in de
familiesfeer moeten worden
gezocht. Andere opvang-
mogelijkheden dienen in
nauw overleg met de ouders
of de naaste familie te worden
gekozen.

Jeugdwerk
41. Veel jongeren zien in
onze samenleving weinig per-
spectief. Zij komen daardoor
gemakkelijk onder invloed
van extreme - al dan niet com-
merciele - groeperingen of
raken verslaafd aan alcohol
of verdovende middelen. De
beste waarborg tegen een der-
gelijke ontwikkeling is te
wijzen op het perspectief van
een leven naar Gods Woord.
In samenhang daarmee is het
van belang, dat het door de
overheid gesubsidieerde
jeugdwerk de uitoefening van
de oudertaak ondersteunt.
Ook gerichte maatregelen ter
voorkoming van jeugd-
werkloosheid zijn noodzake-
lijk.



III. Door bet bebeer en de
ontwikkeling van de
sehepping

God heeft de aarde met alles
wat daarop leeft geschapen.
Hij gaf de mens opdracht de
aarde in Zijn dienst te behe-
ren en te ontwikkelen.
Tot het uitoefenen van deze
verantwoordelijke taak is de
mens door God zeU in staat
gesteld. God geeft steeds weer
nieuwe mogelijkheden om de
schepping verder te ontplooi-
en. In het geloof in Christus'
verlossingswerk kan de mens
ook nu nog, ondanks de
doorwerking van de zonde in
de samenleving, deze taak
aan.
In de na-oorlogse jaren ont-
vingen we in Nederland een
ongekende welvaart.
Nagenoeg ons hele yolk kan
zich een weelde veroorloven
als nooit tevoren. In het
grootste deel van de wereld
wordt deze welvaart ook nu
niet gevonden.
Toch moeten we constateren,
dat 35 jaar na de bevrijding
van Nederland de woning-
nood niet overal is opgelost
en het woon- en leefklimaat in
veel binnensteden en dorpen
slecht is. In het beheer van het
natuurlijk milieu zijn we te-
kort geschoten. De strijd
tegen de verontreiniging van
water en lucht begint enig re-
sultaat op te leveren. Maar we
worden nu geconfronteerd
met ernstige verontreinigin-
gen van de bodem. De
opdracht om de sch~pping tot
eer van God te ontplooien
komt met vernieuwde kracht
op overheid en yolk af.
Deze opdracht is ongedeeld:
christelijke ontwikkelings-
politiek houdt tevens in het
als goede rentmeesters behe-
ren van de schepping. In deze
politiek zal de harmonie
tussen cultuur en natuur het
uitgangspunt zijn. Weliswaar
wordt deze harmonie door de

zonde steeds weer
geschonden, maar de op-
dracht is gebleven en mag uit-
geoefend worden in het per-
spectief van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde, waar ge-
rechtigheid woont.
Realisatie van deze opdracht
vraagt een ander bestedings-
patroon van overheid en bur-
ger. De overheid heeft hierin
een eigen taak. Zij dient door
haar beleid in alle openbare
aangelegenheden de voorzie-
ningen te treffen die nodig
zijn om de taken van beheer
en ontwikkeling, die de bur-
gers ontvingen, mogelijk te
maken.
Een op consumptie gerichte
politiek moet worden omge-
bogen naar een beleid, waarin
de goddelijke opdracht aan de
mens centraal staat. Zo ont-
vangt God de eer die Hem
toekomt en zal het ons yolk
wel gaan.

Natuur
42. Het is van belang, dat de
overheid aansluitend aan de
landelijke milieukartering be-
schikt over een meer geden-
tailleerde inventarisatie van
de aanwezige natuurlijke
waarden met onder meer ge-
gevens over potentiele moge-
lijkheden van deze waarden.
en de vervangbaarheid van
bestaande levensgemeen-
schappen.
Indien de uitvoering van een
ontwikkelingstaak van de
overheid zalleiden tot aantas-
ting van natuurlijke waarden
zal deze aantasting tenminste
moeten worden
gecompenseerd. Heeft de
aantasting betrekking op
waardevolle onvervangbare
levensgemeenschappen, dan
brengt de verantwoordelijk-
heid tegenover de Schepper
met zich mee, dat ernstig
overwogen moet worden de
voorgenomen maatregelen
niet te realiseren.



Landschap
43. De landschappelijke
waarde van ons land wordt
vooral bepaald door de ver-
scheidenheid van landschap-
pen. Deze verscheidenheid
dient gehandhaafd en waar
mogelijk versterkt te worden,
zonder dat dit tot een verstar-
ring moet leiden.
Als de uitvoering van werken
tot aantasting van landschap-
pelijke waarden leidt moet
een zorgvuldig besluit
ook maatregelen inhouden tot
inpassing van het werk in het
landschap of zonodig tot aan-
passing van het landschap
door middel van landschaps-
bouw.
Het karakter van veelland-
schappelijke waardevolle ge-
bieden wordt bedreigd door
het achterwege laten van vol-
doende onderhoudswer k.
Voor zover de hoge kosten
hiervan de oorzaak vormen
verdient een bijdrage in de
kosten in het kader van het
werkgelegenheidsbeleid aan-
beveling. Ook inschakeling
van vrijwilligers onder des-
kundige leiding kan die pro-
blemen verlichten.

Grondstojjen
44. Een zu.iniggebruik van
grondstoffen is een voor-
waarde voor een goed milieu-
beleid. Mogelijkheden tot
hergebruik moeten zoveel
mogelijk worden benut,
waarbij gedacht kan worden
aan bouw- en sloopafval,
hoogovenslakken en vliegas.

Leejmilieu
45. De instandhouding en
bevordering van een goed
leefmilieu behoort een inte-
grerend element te zijn in het
overheidsbeleid. Bij de afwe-
ging van voorgenomen maat-
regelen dienen de mogelijke
gevolgen voor het leefmilieu
steeds te worden betrokken.
Bij aIle maatregelen die be-
langrijke gevolgen voor het
milieu kunnen hebben be-
hoort een milieu-effect-rap-
port te worden uitgebracht.
Wettelijke regeling van dit in-
strument en de spoedige tot-
standkoming van een milieu-
kaderwet zullen een gelnte-
greerd milieubeleid
kunnen bevorderen.

Milieu- verontreiniging
46. Bestrijding van veront-
reiniging van water, lucht en
bodem blijft noodzakelijk.
Een wet op de bodemveront-
reiniging is dringend nodig.
Daarnaast dient aan de be-
staande milieuwetgeving
nauwlettend de hand te wor-
den gehouden, terwijl
afdoende straffen op overtre-
ding ervan moeten worden
gesteld. De export van
milieu-gevaarlijke stoffen
waarvan het gebruik in
Nederland verboden is, moet
bij de overheid aangemeld
worden.
In het kader van de Europese
Gemeenschappen dient over-
leg over eenheid van milieu-
norm en te worden gevoerd.
Internationale arbitrage in
geval van geschillen op het
punt van grensoverschrijden-
de milieuvervuiling moet wor-
den bevorderd.

Milieu-kosten
47. Ter bekostiging van
maatregelen in het belang van
het milieu moet worden uitge-
gaan van de regel, dat de ver-
vuiler betaalt. De overheid
moet, indien toepassing van

deze regel tot onbillijkheden
zou leiden of tot onaanvaard-
bare gevolgen voor de werk-
gelegenheid of de Nederland-
se exportpositie, nagaan of
het verlenen van speciale faci-
liteiten verantwoord is. Ook
maatregelen ter stimulering
van de verplaatsing van
milieuhinderlijke bedrijven
passen in dit kader.

Waddenzee
48. De Waddenzee vormt
een gebied met voor
Nederland uitzonderlijke
natuurlijke waarden. Het
beleid dient er dan ook op te
zijn gericht deze waarden te
beschermen en te versterken.
Het natuurlijke gebruik van
dit gebied voor b.v. visserij en
recreatie zal mogelijk blijven
binnen deze doelstelling. De
eventuele winning van
energie-grondstoffen zal met
veel waarborgen moeten wor-
den omgeven.

Energiebronnen
49. Met de opdracht werk-
zaam te zijn in de ontplooiing
van de schepping heeft God
ook de mogelijkheden
daartoe gegeven. De energie-
bronnen zijn ruimschoots
voldoende voor nu en de
toekomst. De benutting van
deze bronnen stuit echter op
grote problemen en veroor-
zaakt schadelijke neveneffec-
ten. Stimulering van onder-
zoek ter oplossing van deze
problemen en ter voorkoming
van schade voor huidige en
toekomstige generaties, zowel
in ons land als by. in de ont-
wikkelingslanden, is een be-
langrijke taak voor de
overheid.



Besparing
50. Met het oog op een ver-
antwoorde benutting van de
energiegrondstoffen dient be-
sparing op het verbruik van
energie een eerste doelstelling
van het energiebeleid te zijn.
Gedacht kan worden aan
isolatie van gebouwen, ge-
bruikmaking van afvalwarm-
te en toepassing van warmte-
krachtkoppeling. Van
overheidsvoorlichting en het
voorbeeld van de overheid
in haar ~igen diensten kan een
stimulerende werking uit-
gaan.

Energie- voorziening
51. Ook bij een zorgvuldig
verbruik van energie zou aan
de ontwikkeling van de
samenleving tekort worden
gedaan als uitsluitend over
fossiele brandstoffen beschikt
zou kunnen worden.
Bovendien is het niet verant-
woord, dat Nederland in be-
langrijke mate voor zijn ener-
gievoorziening afhankelijk is
van een beperkt aantal olie-
producerende landen, nu de
olie steeds meer gebruikt
wordt als een politiek druk-
middel.
Spreiding in het gebruik van
energiebronnen is dan ook
noodzakelijk. Tevens is het
van groot belang onderzoek
naar bruikbaarheid op grote-
re schaal van steenkool en van
alternatieve energiebronnen
alsmede van de kernfusie
(energie uit waterstof, zonder
uranium of plutonium) te in-
tensiveren.
Het opstellen van een energie-
programma voor de lange ter-
mijn dat na elke vijf jaren
wordt gecontroleerd en bij-
gesteld, is noodzakelijk. Dit

programma zal in samenhang
moeten worden gezien met
het nationaal herstel- en ont-
wikkelingsplan, zoals hierna
bedoeld in hoofdstuk IV.
Spreiding van energiebronnen
is ook van belang bij de
opwekking van elektrici-
teit. Vooralsnog brengen
zowel een verhoogde inzet
van steenkool als van
kernsplijting grote milieupro-
blemen met zich mee.
Daarom moet de overheid het
beleid richten op besparingen
in het verbruik en daarnaast
op het gebruik van
restwarmte door het
stimuleren van de toepassing
van warmte-krachtkoppeling
te stimuleren. Omdat alterna-
tieve energiebronnen en
kernfusie op korte termijn
geen rol van betekenis kunnen
vervullen, dient intensief
onderzocht te worden op
welke wijze de af-
valprodukten van steenkool-
verbranding en kernsplijting
opgeslagen en verwerkt kun-
nen worden. De relatief kleine
centrales in Borssele en Dode-
waard moeten in produktie
blijven.
De maatschappelijke discus-
sie over deze materie dient zo
spoedig mogelijk te worden
afgerond, waarna moet wor-
den beslist over de bouw
van nieuwe kerncentrales.
Ais tot deze bouw wordt be-
sloten is tevens de totstand-
koming van een nationaal
kernafval-opwerkcentrum
van belang, waarbij het
verkregen plutonium weer in
de Nederlandse energiereac-
toren wordt omgezet in
energie.
Zolang de veiligheid van
ondergrondse opslag van
kernafval niet verzekerd is,
dient deze opslag niet te ge-
schieden. Voorbereidende bo-
ringen dienen slechts na goede
voorlichting in de desbetref-
fende streek te worden uitge-
voerd.

Aardgas
52. De aanwezigheid van
aardgas in onze bodem legt
ons land bijzondere verplich-
tingen op. De opbrengsten uit
het aardgas dienen in de
eerste plaats te worden aange-
wend voor energiebesparings-
maatregelen en voor de ont-
wikkeling van vervangende
energiebronnen.

Ruimtelijke ordening
53. De ruimtelijke ordening
vormt een belangrijk instru-
ment voor de overheid voor
het voeren van een christelijke
ontwikkelingspolitiek. Hierin
worden de volgende priori-
teiten gesteld:
- de verbetering van het
woon-en leefklimaat in de
binnensteden en de dorpen;
- de bescherming van natuur
en landschap, in samenhang
met de ontwikkelingsmoge-
lijkheden voor het bedrijfsle-
ven en de landbouw;
- het stimuleren van de werk-
gelegenheid in regio's, die
economisch sterk achter-
blijven.

54. Wonen, werken en re-
creeren moeten niet nodeloos
van elkaar worden geschei-
den. Werkgelegenheidscentra
en recreatiegebieden dienen
daarom zo dicht mogelijk bij
bevolkingsconcentraties te
worden gesitueerd. Hierdoor
kunnen forensisme en recrea-
tieverkeer worden beperkt.
Ook kan worden voorkomen,
dat slaapsteden ontstaan en
dat de nog aanwezige open
ruimte wordt versnipperd.



Verstede/ijking en stadsver-
nieuwing
55. De stadsvernieuwing en
de leefbaarbeid van de be-
staande kernen dienen
centraal te staan in het ver-
stedelijkingsbeleid. Het beleid
La. v. groeikernen en groei-
steden dient daarvan een af-
geleide te zijn. De bepaling
van het beleid ten aanzien van
de stadsvernieuwing dient in
sterke mate plaats te vinden
op gemeentelijk en provin-
ciaal niveau, opdat zo goed
mogelijk kan worden inge-
speeld op plaatselijke om-
standigheden, waarin zich
snelle wijzigingen kunnen
voltrekken.
Het is niet vanzelfsprekend,
dat stadsvernieuwingsactivi-
teiten via de collectieve sector
verlopen. Particuliere
projectontwikkelingsmaat -
schappijen en huiseigenaren
dienen onder stringente voor-
waarden bij de
stadsvernieuwing te worden
betrokken.

56. Bij de herinrichting van
verouderde stedelijke gebie-
den dient de bestaande stede-
lijke structuur zoveel moge-
lijk gehandhaafd te blijven.
Bestaande bedrijfjes en
winkels moeten zoveel moge-
lijk ingepast worden, zonodig
in bedrijfsverzamelgebouwen.
Door stadsvernieuwing te
richten op kleinschaligheid en
verscheidenheid worden de
herkenbaarheid en het
onderlinge contact tussen de
bewoners bevorderd, hetgeen
het woon- en leefklimaat
gunstig kan beYnvloeden.

Volkshuisvesting
57. De weg die sinds 1945in
de Volkshuisvesting is ge-
volgd leidt tot een vastlopen
van de overheidsfinanci~n.
De talloze subsidies vormen
een zo grote last voor de
overheid, dat het gevaar re~el
is dat de woningnood langer
duurt dan nodig is.
Ook het stagner en van de
aanpak van de stadsver-
nieuwing is voor een deel een
gevolg van het gevoerde fi-
nanciele beleid.
Een en ander heeft bijgedra-
gen tot een consumptiepa-
traon, waarbij het deel van
het inkomen dat aan het
wonen wordt besteed, in
vergelijking met andere
landen abnormaallaag is.
In de jaren tachtig zal ge-
tracht moeten worden deze
nadelige ontwikkeling om te
buigen. Dit kan onder meer
door:
- de huren geleidelijk aan te
passen aan de werkelijke
stichtings- en exploitatiekos-
ten;
- de individuele huursubsi-
dies niet evenredig aan de
huurverhoging aan te
passen;
- de stichtingskosten voor de
goedkopere huur- en koop-
woningen te verlagen door:
a. verlaging van het b.t.w.-
tarief,
b. het door de bewoners zelf
laten verzorgen van een ge-
deelte van de binnenafwer-
king.
c. bevordering van verdere
vereenvoudiging van bouw-
voorschriften.

Leegstand
58. Het bevorderen van een
meer normale verhouding
tussen de kosten en de baten
van het verhuren van wonin-
gen is de beste remedie tegen
langdurige leegstand van
woningen. Zolang deze
situatie niet bereikt is en de
woningnood voortduurt kan
een Leegstandswet de over-
heid mogelijkheden bieden
om onredelijke leegstand
tegen te gaan. Het kraken van
woningen en andere panden
moet worden aangemerkt als
een eigenmachtig zich vergrij-
pen aan de eigendom van een
ander. Dit kan dan ook onder
geen beding worden
aanvaard. In het belang van
de handhaving van de rechts-
orde dient op korte termijn
een nieuwe wettelijke regeling
tot stand te komen om tegen
kraakacties te kunnen
optreden.
De nalatigheid van de over-
heid om tegen dergelijke
acties op te treden heeft reeds
vele malen geleid tot andere
inbreuken op de rechtsorde
(zeals de rellen tijdens de in-
huldiging van koningin
Beatrix). Het is de taak van de
overheid dit soort anarchisti-
sche acties vanaf het begin te
weerstaan.



Eigen woningbezit
59. In het belang van een
goed woon- en leefklimaat
dient te worden bevorderd,
dat de bewoners zich betrok-
ken voelen bij de toestand van
hun woning en van de woon-
omgeving. Stimulering van
het eigen woningbezit, onder
meer door gerichte verkoop
van woningen van gemeenten
en woningcorporaties, vormt
daartoe een goede mogelijk-
heid. Hierbij kan worden
gedacht aan verkoop zowel
aan de bewoners die op grond
van hun inkomen in aanmer-
king komen voor zo'n
woning, als aan particuliere
organisaties van bewoners.
Door deze overdracht komen
bovendien financiele mid de-
len vrij om nieuwe woning-
bouwprojecten te financieren.
Er bestaat voor de overheid in
het kader van de bevordering
van het eigen woningbezit on-
voldoende aanleiding de rente
voor hypotheken op zeer dure
woningen volledig aftrekbaar
te do en zijn voor de inkom-
stenbelasting. Met het oog op
de rechtszekerheid dient de
wet de grenzen te stellen
binnen welke de rente aftrek-
baar is. Daarentegen verdient
het aanbeveling bepaalde on-
derhoudskosten opnieuw af-
trekbaar te maken. Dit zal de
kwaliteit van het woningbe-
stand en de werkgelegenheid
ten goede komen alsmede het
zwart werken in de bouw
tegengaan.

Woonruimte
60. Het volkshuisvestings-
beleid zal erop gericht moeten
zijn, dat er voor aIle burgers
pass en de woonruimte is. De
verantwoordelijkheid van de
overheid bestaat in het
algemeen in het scheppen van
mogelijkheden voor de bur-
gers om zich deze woonruimte
te verschaffen. De woning-
wetwoningen dienen te
worden bestemd voor de
mens en met de laagste inko-
mens. Daarnaast kan door
premietoekenning hulp ver-
Ieend worden aan andere bur-
gers die zich zonder
overheidssteun geen passende
woonruimte kunnen
verschaffen.
Bijzondere aandacht van de
overheid verdienen enkele ca-
tegorieen die aangewezen zijn
op bepaalde woningen, zoals
bejaarden, grote gezinnen en
gehandicapten alsmede zij die
vanwege hun lage inkomen op
overheidsbemiddeling aange-
wezen zijn. De formele toe-
kenning van een recht op zelf-
standige woonruimte aan jon-
geren vanaf 18 jaar heeft ge-
leid tot een onverantwoorde
toeneming van de druk op de
woningmarkt. In plaats hier-
van dient de overheid priori-
teit toe te kennen aan de huis-
vesting van gezinnen en
oudere alleenstaanden
alsmede van die jongeren, die
door hun werk of studie zelf-
standig moeten wonen.
Woningcorporaties mogen
niet gedwongen worden hun
woningen te verhuren aan on-
gehuwd samenlevende paren
of aan mensen die een homo-
fiele relatie hebben
aangegaan.

Grondpolitiek
61. Met het ook op de vrij-
heid en eigen verantwoorde-
lijkheid van de burgers bij de
uitoefening van hun taak in
de samenleving moet de par-

ticuliere eigendom van de
grond uitgangspunt zijn bij de
grondpolitiek.
Daarom verdient grondver-
koop als regel de voorkeur
boven uitgifte in erfpacht en
grondruil boven grondver-
werving door de overheid.
Ook toekenning van een be-
heersvergoeding aan
eigenaren van grond in
gebieden met beperkende be-
palingen uit een oogpunt van
natuurbescherming is als regel
een betere weg dan aankoop
van grond door de overheid.
Wel is het een taak van de
overheid grondspeculatie zo-
veel mogelijk tegen te gaan.
Voor zover publiekrechtelijke
bepalingen daarvoor onvol-
doende mogelijkheden
bieden, kan gebruik gemaakt
worden van verkoop regule-
rende bepalingen in contrac-
ten tussen de overheid en par-
ticulieren. Vervanging door
publiekrechtelijke regelingen
in het belang van de
uitvoering van de taak van de
overheid moet echter worden
nagestreefd.

J7erkeersveiligheid
62. De veiligheid van de
weggebruikers behoort
centraal te staan in het ver-
keersbeleid. Verdere uitbrei-
ding van het autowegennet
verdient over het algemeen
geen aanbeveling. Wel dienen
bestaande knelpunten die ge-
varen opleveren voor de vei-
ligheid van de weggebruikers,
uit de weg te worden geruimd.
Het stelsel van maximum
snelheden moet verder
worden gedifferentieerd, zo-
dat binnen woonwijken en
woonbuurten lag ere
snelheden gelden dan op
doorgaande wegen binnen de
bebouwde kom.
De voetganger en de fietser



moeten beter beschermd wor-
den onder meer door stelsels
van voet- en fietspaden.
Beperking van het autover-
keer in binnensteden dient ge-
lijk op te gaan met het goed
bereikbaar maken ervan door
middel van openbaar vervoer,
parkeervoorzieningen aan de
rand van de binnenstad en
veilige voetgangers- en fiets-
routes.

Openbaar vervoer
63. De laatste jaren is
sprake van een toenemende
belangstelling voor openbaar
personenvervoer. Dit is een
extra reden om de kwaliteit
van dit vervoer te verbeteren
en de kostenstijging beperkt
te houden. In nauwe samen-
werking tussen de verschillen-
de overheden en vervoers-
maatschappijen dienen plan-
nen tot verbetering van het
openbaar vervoer in de regio
te worden ontworpen. Onder
meer door afstemming van de
vervoersvoorzieningen op
elkaar, het bevorderen van
een vlotte doorstroming van
het bus- en tramverkeer en de
aanleg van parkeervoorzie-
ningen bij stations.

Goederenvervoer
64. Het beroepsgoederen-
vervoer vervult vanouds een
belangrijke functie voor de
nationale economie. De
gunstige geografische ligging
van Nederland moet worden
benut om deze functie ook
voor de toekomst te behou-
den. Waar mogelijk dient
transport per spoor of over
water te worden bevorderd.

Recreatie
65. De bekendheid van
Nederland als vakantieland
dient te worden vergroot.
Goede voorlichting in binnen-
en buitenland blijft hiertoe

noodzakelij k. Kleinschalige
recreatievoorzieningen, zoals
het kamperen op de boerde-
rij, kunnen een welkome
aanvulling op bestaande grote
objecten betekenen, met
name voor het houden van
vakantie in gezins- of groeps-
verband. Dergelijke
voorzieningen stellen voorts
minder hoge eisen aan het
natuurlijke milieu en leiden
ook niet tot een inbreuk op de
rust in de omgeving.
De overheid kan stimulerend
werkzaam zijn, onder meer
door de aanleg van toeristi-
sche fietspaden en de ontslui-
ting van landschappelijk
aantrekkelijke gebieden voor
voetgangers.

Consumptie
66. Ook de consumptie van
goederen en diensten staat
onder de werking van Gods
geboden. De consumptie kan
daarom niet zonder meer aan
de werking van vraag en aan-
bod worden overgelaten. De
overheid heeft in het licht van
Gods geboden een taak op het
gebied van de consumptie-
voorlichting. Zij behoort
verkoop van schadelijke pro-
dukten tegen te gaan, b.v.
door een reclameverbod,
door accijns of door verplich-
te informatie over de risico's
bij gebruik dan wel door ver-
bodsbepalingen.
Bij het sociaal-economisch
overleg worden vertegen-
woordigers van consumenten-
organisaties zoveel mogelijk
betrokken.
De consumptieve kredietver-
lening moet worden beperkt,
onder meer door de betaalde
rente slechts in beperkte mate
aftrekbaar te doen zijn van
het belastbaar inkomen.



In het licht van de opdracht
van God om de schepping in
Zijn dienst te beher en en tot
Zijn eer te ontwikkelen ver-
toont onze samenleving fun-
damentele tekorten.
Terwijl er handen tekort zijn
om de taken waarvoor over-
heid en burgers staan te ver-
rich ten, is er voor honderd-
duizenden Nederlanders geen
werk.
Ieder is ervan overtuigd, dat
de slechte economische situa-
tie om ingrijpende maat-
regelen, vraagt, maar elke
maatregel die voorgesteld
wordt leidt tot zoveel verzet,
dat doorvoering ervan moei-
lijk is en dikwijls achterwege
blijft. De overheid heeft

steeds meer taken van de bur-
gers en van het bedrijfsleven
aan zich getrokken, maar
nu gebleken is dat zij niet bij
machte is al deze taken zo te
vervullen als de burgers wen-
sen, leidt dit tot onvrede en
defaitisme.
Het fundamentele probleem
van onze samenleving is, dat
overheid en yolk niet erken-
nen dat God het is die mate-
riele en geestelijke goederen
schenkt. Het achterwege blij-
yen van deze erkenning vormt
een voedingsbodem voor
materialisme en horizontalis-
me.
Het GPV wil in deze situatie
niet berusten.
Er ligt een grote taak voor
iedere Nederlander. God die
de opdracht gaf is Dezelfde
die ook de mogelijkheden
schenken wil om de opdracht
uit te voeren.
Daarom roept het GPV over-
heid en yolk op zich gezamen-
lijk in te zetten voor een na-
tionaal hers tel- en ontwikke-
lingsplan, dat uitzicht biedt
op een situatie waarin God de
eer ontvangt van Zijn schep-
selen en het ons yolk zal wel
gaan. Het behoort tot de taak
van de overheid een dergelijk
plan op te stellen en met da-
den te tonen dat het haar
ernst is met de uitvoering van
het plan. De tekorten van
onze samenleving kunnen met
een dergelijk plan alleen
bestreden worden, als
onderkend wordt dat het ons
yolk alleen zal wel gaan als
het zich laat leiden door het
Woord van God. Daaruit
weten we hoe de Koning der
koningen gediend wil zijn.
Als we daarnaar handelen,
maken materialisme en hori-
zontalisme plaats voor het
beleven van de eigen verant-
woordelijkheid van iedere
burger ten opzichte van God
en van de medemens.
Het GPV staat daarom het
volgende voor:

A. In het sociaal-econo-
misch leven

Herstel- en ontwikkelingsplan
67. De regering dient een
nationaal herstel- en ontwik-
kelingsplan voor de jaren
1982-1985 aan het parlement
aan te bieden, gericht op een
structurele verbetering van
onze nation ale economie.
Daartoe zullen hernieuwde
mogelijkheden voor het
bedrijfsleven moeten worden
geschapen gericht op werkge-
legenheid voor ieder;
Het plan zal moeten uitgaan
van het beperken van het fi-
nancieringstekort van de
overheid tot maximaal4OJo
van de overheidsuitgaven en
van het voorkomen van een
verdere groei van de belas-
ting- en premiedruk.
Deze maatregelen zullen
alleen tot een wezenlijke ver-
betering kunnen leiden, als de
geest van materialisme en
horizontalisme plaats maakt
voor het besef, dat zowel de
overheid als iedere Nederlan-
der de taak en de mogelijk-
heid heeft bij te dragen aan
een zodanig ontwikkeling van
land en yolk, dat God de eer
ontvangt en het de naaste - in
binnen- en buitenland - wel
gaat.
Een concreet voorstel voor
een dergelijk herstel- en ont-
wikkelingsplan biedt het GPV
bij dit verkiezingsprogram
aan.

Activiteitenplan
68. Tegelijk met de vaststel-
ling van het plan zal de rege-
ring maatregelen moeten tref-
fen tot realisering van die
activiteiten die al op korte
termijn zichtbaar maken
welke doelstellingen met het
nationaal herstel- en
ontwikkelingsplan worden
beoogd, zodat het voor ieder
duidelijk kan zijn, dat het de



regering errist is. Voorstellen
voor zo'n aetiviteitenplan zijn
eveneens opgenomen in het
aangeboden herstel- en ont-
wikkelingsplan van het GPV.
Het is van groot belang dat de
regering het aetiviteitenplan
laneeert met het oogmerk
God publiek te eren. Zij zal
het plan met overtuigings-
kraeht moeten presenteren en
verklaren alsmede politieke
en maatsehappelijke organi-
saties moeten opwekken zich
vanuit hun verantwoordelijk-
heid mede in te zetten voor de
realisering van het plan.

Arbeid
69. Het verrichten van
arbeid is nodig met het oog
op het levensonderhoud en op
de ontplooiing van de mens
en de samenleving. Deze
arbeid is opdraeht, die de
mens uit dank voor Christus'
verlossihg, in Zijn dienst, tot
eer van God en tot hulp van
de naaste mag uitvoeren. Tot
deze arbeid is ieder mens ge-
roepen, ook als men niet
(meer) kan deelnemen aan be-
roepsarbeid. Vanwege deze
opdraeht mag er niet in berust
worden, dat gezonde mensen
niet zeUvoor het levenson-
derhoud van ziehzelf en hun
gezin kunnen zorgen.
Het is een belangrijke taak
voor bedrijfsleven en over-
heid te bevorderen, dat er
werk is voor ieder.
Vooi iedere burger die daar-
toe in staat is, haudt dit de
roeping in zijn eapaciteiten in
dienst van God en tot zegen
voor de naaste ter beschik-
king te stellen voor het ver-
riehten van arbeid.

Werkgelegenheid
70. Teneinde te bevorderen,
dat er ook in de toekomst vol-
doende mogelijkheden zullen
zijn om beroepsarbeid te ver-
riehten, moet het nationaal
herstel- en ontwikkelingsplan
voorzien in maatregelen die
gericht zijn op een strueturele
verbetering van de werkgele-
genheid. De kern van deze
maatregelen moet gevormd
worden door de volgende ele-
menten:
- het opstellen van een in-

dustrieel herstrueturerings-
programma;

- het stimuleren van de ont-
wikkeling van die bedrijfs-
takken waar voor Neder-
land goede kansen liggen,
waaronder handel,
transport en zakelijke
dienstverlening;

- het seheppen van een goed
klimaat voor het bedrijfs-
leven;

- het verstrekken van gerichte
overheidsopdraehten voor
de uitvoering van ontwik-
kelingswerken.

Deze maatregelen dienen ge-
paard te gaan met maatrege-
len die bevorderen, dat de be-
sehikbare arbeidsplaatsen
door Nederlands personeel
worden ingenomen.

Regionale politiek
71. De ongunstige eeonomi-
sehe ontwikkeling treft een
aantal regio's onevenredig
zwaar. Een politiek gericht op
ontwikkeling van ons land zal
zich dan ook in het bijzonder
op deze regio's moeten toe-
spitsen door het treffen van
strueturele verbeteringen. Ge-
daeht kan worden aan het be-
vorderen van een goede
industriele struetuur en
vestiging van rijksdiensten.
Speciale aandaeht wordt ge-
vraagd voor:
- het gebruik van de Noord-

nederlandse Eemshaven;

- de aanleg van de vaste
oeververbinding over de
Westersehelde;

- de realisering van de spoor-
lijn Amsterdam - Almere -
Lelystad, waarbij doortrek-
king van de lijn via Draeh-
ten naar Groningen ernstig
overwogen moet worden;

- de aanwending van een deel
van de aardgasbaten voor
verbetering van de eeono-
misehe structuur van Oost-
Groningen.

Bij de beslissing omtrent de
inpoldering van de Marker-
waard dienen zowel de ruim-
tewinst voor een aantal
urgente funeties (zoals
woningbouw, tuinbouw, bos-
bouw en recreatie) als de ge-
volgen voor de fauna en de
energievoorziening te worden
afgewogen.

Industrie
72. Met het oog op de toe-
komst van de Nederlandse in-
dustrie zal het beleid van de
overheid vooral gericht
moeten zijn op:
- het stimuleren van een gro-

tere betrokkenheid van de
industrie bij de totstand-
koming en uitvoering van
het beleid;

- het bevorderen van innova-
tie door het bedrijfsleven;

- het bevorderen van sanering
waar dit nodig is, met name
in relatie tot de internatio-
nale arbeidsverdeling met
ontwikkelingslanden;

- het bevorderen van de afzet
van Nederlandse industriele
produkten in het buiten-
land, onder meer door het
verstrekken van krediet-
garanties;

- het beschermen van de Ne-
derlandse industrie tegen
dumpingspraktijken uit het
buitenland.



Midden- en kleinbedriij
73. In een tijd van economi-
sche stagna tie vraagt de posi-
tie van zelfstandige onderne-
mingen in het midden- en
kleinbedrijf extra aandacht.
De belangrijke maatschappe-
lijke functie die zij vervullen
kan gemakkelijk in het ge-
drang komen, als het beleid
zich vooral richt op de situatie
bij een aantal grote onderne-
mingen. Meer dan bij
incidentele maatregelen is ook
het midden- en kleinbedrijf
gebaat bij een structurele ver-
betering van de positie van
het bedrijfsleven. Bedacht
dient te worden dat het
midden- en kleinbedrijf over
het geheel genomen al
arbeidsintensief is, en dat
bovendien de stijging van de
personeelskosten in de afgelo-
pen jaren in deze sector ver-
houdingsgewijs belangrijk is
uitgegaan boven de toename
van de omzet.
Er dient op te worden toege-I'"
zien, dat het grootbedrijf niet
door stuntacties met een be-
perkt aantal artikelen de reeds
zwakke positie van veel kleine
bedrijven die van de verkoop
van deze artikelen afhankelijk
zijn, ondermijnt.
Gerichte overheidsmaatrege-
len om dezepositie teverster-
ken in overeenstemming met
de functie van het midden- en
kleinbedrijf zijn noodzake-
lijk. In het bijzonder verdient
de scholing van voldoende
personeel voor ambachtelijk
werk de aandacht. Algemene
regels voor het bedrijfsleven
(bijv. in planologische
voorschriften) mogen het
midden- en kleinbedrijf niet
onnodig belemmeren in zijn
mogelijkheden voor de aan-
passing aan nieuwe ontwikke-
lingen.

Landbouw
74. De Nederlandse land- en
tuinbouw is zowel nationaal
als internationaal van grote
betekenis. Het signaleren van
overschotten bij bepaalde
produkten mag de aandacht
hiervan niet afleiden. In veel
goed geleide bedrijven zet het
hele gezin zich in voor een
goede bedrijfsuitoefening.
Ais dan niettemin de inko-
mens tot beneden een sociaal
minimum dreigen te dalen
wordt het steeds moeilijker in
de bedrijfsuitoefening
normatief te handelen en
komt de nadruk gemakkelijk
eenzijdig op produktieverho-
ging te liggen. Een geleidelij-
ke aanpassing van de
landbouwprijzen aan de
kostenontwikkeling is dan
ook niet alleen een zaak van
rechtvaardigheid ten opzichte
van de landbouwers, maar
ook in het belang van een
verantwoorde bedrijfsuit-
oefening.
Het verstrekken van speci-
fieke inkomenstoeslagen voor
bedrijven met een inkomen
beneden het bestaansmini-
mum bevordert een gezond
ondernemerschap niet en ver-
doezelt de werkelijke
problem en van de landbouw.

Europees Landbouwbeleid
75. Aangezien het
Nederlandse landbouwbeleid
in belangrij ke mate afhanke-
lijk is van het Europese be-
leid, dient Nederland mee te
werken aan een verantwoord
volume- en prijsbeleid in
Europa. In Europees verband
moet ook aandacht worden
geschonken aan het gebruik
van energie en van kunstmest
bij de produktie. Besparing
van schaarse energie kan in
Europees verband beter be-
reikt worden dan met uitslui-
tend nationale maatregelen,
aangezien deze laatste veelal
direct de concurrentiepositie

raken. Bij de toelating van
Zuideuropese landen tot de
Europese Gemeenschappen
moet er rekening mee gehou-
den worden, dat dit met name
voor de land- en tuinbouw in-
grijpende gevolgen kan heb-
ben vanwege de veellagere
produktiekosten in die
landen. Ruime overgangsre-
gelingen zijn daarom nood-
zakelijk.



Voedselvoorziening
76. Samenwerking in Euro-
pees verband mag er niet toe
leiden dat Nederland voor
zijn voedselvoorziening af-
hankelijk wordt van andere
landen. Een kwalita.tief goede
en in assortiment ~varieerde
land- en tuinbouw blijft in
Nederland nodig. Een goed
en rechtvaardig ontwikke-
lingsgebied voor de landbouw
kan niet zonder een vrijwillige
saneringsregeling. De moge-
lijkheden voor omscholing
dienen daarbij te worden be-
trokken.
Overheidssteun aan voorlich-
ting, research en onderwijs
ten behoeve van de landbouw
kan niet worden gemist.
In de landbouw komen nog
steeds praktijken en verorde-
ningen voor, die
bedrij fsgenoten achterstellen
op grond van het feit dat zij
niet aangesloten zijn bij een
bepaalde organisatie.
Aan deze praktijk, die tekort
doet aan de geestelijke vrij-
heid, dient ten spoedigste een
einde te worden gemaakt.

BedrUjsuitoejening
77. Voor een goede
bedrijfsuitoefening in de
landbouw is duidelijkheid
over de toekomstige positie
noodzakelijk. Deze ontbreekt
nu nog te vaak. Er wordt
reeds lang gesproken over de
aanwijzing van nationale
landschapsparken. Daaruit
vloeien voor de landbouw nu
reeds beperkingen voort, dik-
wijls zonder dat er sprake is
van een tegemoetkoming in
de kosten.
Van de overheid wordt ge-
vraagd spoedig duidelijkheid
te verschaffen over de positie
van de landbouw in relatie tot
andere functies, zoals de ver-
stedelijking, de recreatie en de
bescherming van natuur en
landschap. Ais uit bescher-
mende maatregelen van de
overheid terwille van deze
andere functies beperkingen
voortvloeien voor een
normale bedrijfsuitoefening,
moet de landbouwer een
vergoeding worden toegekend
die overeenkomt met de
kostenverhogende werking

van deze beperkingen. Van de
agrariers die grootschalige
landbouw of veeteelt
toepassen, wordt gevraagd
mee te werken aan het weg-
nemen van bezwaren die
tegen deze wijze van bedrijfs-
uitoefening kunnen bestaan.
Ook bij de bedrijfsuitoefe-
ning is de mens beheerder van
gaven die God heeft toever-
trouwd.



Ruilverkaveling
78. Ten behoeve van een
moderne bedrijfsvoering zul-
len ruilverkavelingen en boer-
derijverplaatsingen op
ruimere schaal moeten
worden toegepast.
Ruilver kavelingsplannen
moeten een goed doordacht
programma van landschaps-
bouw omvatten om zo de be-
staande kwaliteit van het
landschap te behouden of te
verbeteren.
De huidige praktijk, waar-
door een ruilverkavelingsplan
soms 20 jaar op volledige rea-
lisering moet wachten, vormt
een be1emmering voor de
goede bedrijfsvoering.
Beperking van de realiserings-
duur tot maximaallO jaar
moet mogelijk zijn. Onder-
linge kavelruil dient in ver-
sterkte mate gestimuleerd te
worden.

Tuinbouw
79. De tuinbouw wordt ex-
tra getroffen door de stijgen-
de energieprijzen. Doorbere-
kening van deze prijzen aan
de tuinbouw is onvermijdelijk
maar dient geleidelijk plaats
te vinden om gelegenheid te
geven produktiesystemen aan
de hogere kosten aan te pas-
sen.
Energiebesparingsonderzoek
en investeringen dienen te
worden gestimuleerd.
Premiering van de afbraak
van glasopstanden in het
kader van algehele bedrijfsbe-
eindiging kan ertoe bijdragen,
dat de inkomenspositie van

gezonde bedrijven wordt ver-
beterd.
Voor een oplossing van de
personeelsproblemen in de
tuinbouw moet in de eerste

'",plaats gedacht worden aan te-
werkstelling van
Nederlanders. Maatregelen
ter bijscholing van werklozen
kunnen hieraan bijdragen.
Gebieden in Nederland waar
de tuinbouw geconcentreerd
is, dienen - zo dit enigszins
mogelijk is - niet te worden
aangetast door andere
functies Lv.m. dt: hoge kosten
van verplaatsing en de geringe
mogelijkheden daartoe.

Overheidsuitgaven
80. De omvang van de over-
heidsuitgaven is de laatste 20
jaar in versneld tempo geste-

. gen. Dat dit nog niet direct tot
grote problemen leidde, hing
met name samen met de
voortgaande economische
groei en de belangrijke aard-
gasbaten, die aan de overheid
ten goede kwamen. Nu een
economische groei van bete-
kenis voorlopig niet meer te
verwachten is en de opbreng-
sten van het aardgas binnen-
kort gaan dalen, is een om-
buiging van de overheidsuit-
gaven noodzakelijk. Dit geldt
temeer, omdat ook het finan-
cieringstekort van de overheid
belangrijk hoger is dan
verantwoord is.
Bij de beperking van de
overheidsuitgaven dient
onderscheidend te werk te
worden gegaan. Vitgaven die
niet direct voortvloeien uit de
eerste taak van de overheid,
zullen beperkt of zelfs geheel
beeindigd moeten worden.
Ais eerste overheidstaken gel-
den in dit verband de zorg
voor de binnen- en buiten-
landse veiligheid, de handha-
ving van de rechtsorde en de
realisering van het nationaal
herstel- en ontwikkelingsplan.

Sociale zekerheid
81. De uitgaven wegens
sociale zekerheid in Neder-
land zijn de hoogste van de
tot de Europese Gemeen-
schappen behorende landen
en stijgen nog steeds.
Nu het onvermijdelijk is dat
de overheidsuitgaven worden
beperkt moet ook aan de
groei van deze uitgaven een
einde komen. Gezien de rela-
tief gunstige situatie op dit ge-
bied in Nederland moet dit
mogelijk zijn. am dit te be-
rei ken zal meer inhoud ge-
geven moeten worden aan de
eigen verantwoordelijkheid
van de mens in de zorg voor
de gezondheid en het levens-
onderhoud van zichzelf en de
leden van zijn gezin. Behalve
aan het invoeren van een be-
perkt eigen risico in geval van
ziekte moet hierbij vooral
worden gedacht aan het be-
perken van de verplichte
sociale verzekeringen tot
onevenredige risico's en tot de
minimaal noodzakelijke be-
dragen. Daarnaast kan dan
vrijwillige verzekering plaats-
vinden tegen min of meer
normale risico's en tot bedra-
gen die boven de minima uit-
gaan. De resterende sociale
verzekeringen zullen geleide-
lijk hun verzekeringskarakter
moeten terugkrijgen door de
bijdragen uit de algemene
middelen te laten vervallen.
Vit het ziekenfondspakket
dienen in ieder geval aIle ver-
strekkingen te worden ver-
wijderd die niet behoren tot
de directe ziektekosten.



Belastingen
82. Belasting moet worden
geheven naar draagkracht.
Bij de loon- en inkomstenbe-
lasting dient een stelsel van
kinderaftrek te gelden,
waarin in het bijzonder reke-
ning wordt gehouden met de
kinderrijke gezinnen.
Een verdere verhoging van de
belastingdruk in Nederland is
niet verantwoord. Tegenover
incidentele verhogingen voor
wat betreft luxe goederen,
goederen en diensten waarvan
nadelige gevolgen voor de
ontwikkeling van mens en
samenleving kunnen worden
verwacht en energieverspillen-
de apparatuur, dient een ver-
laging te staan van de belas-
ting op de bouw van wonin-
gen.
De aftrekbaarheid van betaal-
de rente en de belastbaarheid
van ontvangen rente dienen
op evenwichtige wijze te wor-
den verminderd. Door de
geldontwaarding wordt de be-
doeling van de belastingwet-
gever doorkruist. Indexering
van vrijstellingsbedragen is
daarom noodzakelijk. Om
belastingfraude tegen te gaan
kan worden gedacht aan een
verlaging van de tarieven
onder gelijktijdige
afschaffing van een aantal af-
trekposten.

Inkomens
83. In het kader van een op
herstel van onze economie
gericht beleid is een aanmer-
kelijke matiging van alle in-
komens onontkoombaar. De
inkomensontwikkeling is al
jaren de ruimte die geschapen
is door de groei van het natio-
nale inkomen, te boven ge-
gaan. Als nu geen inkomens-
matiging gerealiseerd wordt,
zal Nederland op korte ter-
mijn in een uitzichtloze situa-
tie terechtkomen van
bedrijfssluitingen, werkloos-
heid, kostenstijgingen en
inflatie. In een dergelijke
situatie zullen de economisch
zwaksten het meest worden
getroffen. De uitvoering van
Gods opdracht om tot Zijn
eer werkzaam te zijn zal
steeds meer in het gedrang
komen.
De regering zal ons yolk dan
ook met klem moeten wijzen
op de noodzaak, dat iedere
Nederlander bijdraagt aan de
realisering van het herstel- en
ontwikkelingsplan. Zij
behoort er daarbij aan te her-
inneren, dat God Zijn zegen
geeft aan allen die de eer van
Zijn Naam zoeken.

Loonvorming
84. De loonvorming
behoort in de eerste plaats tot
de verantwoordelijkheid van
werkgevers en werknemers.
Gelet op de verstrekkende ge-
volgen van het niet bereiken
van overeenstemming of van
het bereiken van overeen-
stemming met voorbijgaan
aan de noodzakelijke inko-
mensmatiging, kan de over-
heid in deze gevallen niet af-
zijdig blijven. Zij zou een col-
lege van arbiters kunnen be-
noemen, dat op basis van de
nationale produktiestijging
aangeeft hoeveel de loonkos-
ten kunnen stijgen of moeten
dalen.
De lonen en salarissen van het

overheidspersoneel oefenen
een grote invloed uit op het
totaal van de overheidsuitga-
Yen.Het is onder de huidige
economische omstandigheden
niet verantwoord de ontwik-
keling hiervan geheel te laten
afhangen van de loonontwik-
keling bij het bedrijfsleven.
Anderzijds is het ook onjuist
de ambtenarensalarissen
geheellos te koppelen van
deze ontwikkeling. Daarom
verdient het aanbeveling dat
de overheid - op basis van een
rapport van het college van
arbiters of van andere onaf-
hankelijke deskundigen - een
eigen loonbeleid voor haar
personeel voert. Dit beleid zal
dan moeten dienen als
toetsingskader voor de
leerontwikkeling bij het be-
drijfsleven. Zonodig kan de
overheid gebruik maken van
de bepalingen van de
Loonwet om de noodzakelij-
ke loonmatiging te realiseren.
Ais van de werknemers een
reele inkomensmatiging
wordt gevergd, dient een
vergelijkbare matiging van de
inkomens van hen die een vrij
beroep uitoefenen niet achter-
wege te blijven. Ais goed
overleg met hun organisaties
hiertoe niet mocht leiden, zijn
wettelijke maatregelen ver-
antwoord.



Matiging
85. Bij de noodzakelijke in-
komensmatiging dient ervan
te worden uitgegaan, dat ma-
tiging naar draagkracht
geschiedt, waarbij de laagste
inkomens zoveel mogelijk
worden ontzien. De meest
voor de hand liggende
vormen van inkomensmati-
ging zijn het afzien van een
volledige compensatie van ge-
stegen prijzen en het beperken
van de vakantie-uitkering.
Daarnaast is het noodzakelijk
dat prijsstijgingen die veroor-
zaakt zijn door schaarste-
maatregelen (b.v. van ener-
gie), en die dan ook tot bespa-
ring behoren te leiden, niet in
de prijscompensatie worden
opgenomen.
Een stringent inkomensbeleid
moet ruimte laten voor stimu-
lans en tot positieverbetering
gevolg van vakstudie of be-
kwaamheid. Dergelijke sti-
mulansen zullen de bereidheid
om zich in te zetten voor de
ontwikkeling van de samen-
leving ten goede komen.

Inflatie
86. Het is van grote natio-
nale betekenis, dat de rege-
ring de geldontwaarding
tegengaat. De terugdringing
van het financieringstekort
van de overheid levert hiertoe
een belangrijke bijdrage. Ook
overigens zal uitvoering
van het herstel- en ontwikke-
lingsplan uiteindelijk leiden
tot een beperking van de
inflatie.

Onduiking
87. Allerlei vormen van ont-
duiking van wettelijke regels
moeten als in strijd met het
uitdrukkelijke gebod van God
worden afgewezen en bestre-
den. In dit verband kan ge-
dacht worden aan belasting-
ontduiking, misbruik van
sociale voorzieningen, uitbe-
talen en ontvangen van zwart
geld en in het algemeen aan
malafide praktijken van
koppelbazen.
Opsporing en bestraffing er-
van zijn ook noodzakelijk ten
opzichte van de landgenoten
die normaal hun burgerplicht
vervullen. Het is een taak van
de overheid er steeds op uit te
zijn te voorkomen dat door
haar uitgevaardigde regels
ontduiking vergemakkelij-
ken.

Ondernemingen
88. Binnen de ondernemin-
gen dragen de directie, de
aandeelhouders, de
commissarissen en de onder-
nemingsraad elk eigen verant-
woordelijkheid. De overheid
behoort in het particuliere be-
drijfsleven geen bevoegd-
heden van de leiding tegen
haar wil over te dragen aan de
ondernemingsraad. Zij moet
bevorderen dat de onderne-
mingsraad een werkelijke ver-
tegenwoordiging van aIle
medewerkers van de onderne-
ming is.
De wetgever dient waarbor-
gen te scheppen, dat aan de
verschillende organisaties van
werkgevers of werknemers
recht wordt gedaan. Het is
onaanvaardbaar als criterium
voor representativiteit van
een organisatie uitsluitend de
landelijke organisatiegraad te
hanteren. Per niveau (regio,
bedrijf, branche, e.d.) moet
de situatie afzonderlijk wor-
den beoordeeld. De overheid
moet als werkgeefster hierin
een voorbeeld geven. Zij moet

ook door goede voorlichting
aan het personeel in haar
eigen diensten en bedrijven
laten zien, dat de persoonlijke
arbeidsbijdrage van ieder zo
goed mogelijk wordt gericht
op de ontwikkeling en bevei-
liging van het land.

Stakingen
89. Werkstaking is in een
rechtsstaat zoals Nederland
alleen geoorloofd als door-
werken in strijd zou zijn met
Gods gebod. Dit houdt in dat
goede regels tot stand moeten
komen voor de oplossing van
arbeidsconflicten door middel
van arbitrage of rechterlijke
uitspraken.
Politieke staking en moeten
als onwettige acties tegen de
wettige overheid scherp wor-
den veroordeeld en tegenge-
gaan.
Wie van het wapen van de
staking gebruik maakt be-
hoort hiervoor persoonlijk
verantwoordelijk te zijn, on-
geacht of hij het doet op ad-
vies of met instemming van
een organisatie.
Het stakingsrecht van ambte-
naren behoort niet te worden
toegekend. Het is een taak
van de overheid erop toe te
zien, dat bij stakingsacties
werkwilligen in staat gesteld
worden om te werken. Zij
dienen van de acties geen
financieel nadeel te ondervin-
den.



Vrijheid van onderwijs
90. Op de ouders rust de
volle verantwoordelij kheid
voor de opvoeding en het
onderwijs van hun kinderen.
Onderwijs gegeven aan van de
ouders uitgaande scholen is
dan ook normaal; openbaar
onderwijs zou uitzondering
moeten zijn.
De vrijheid van onderwijs,
sinds 1917niet alleen formeel
maar ook materieel verzekerd,
dient zo ruim mogelijk ge-
handhaafd te worden. Deze
vrijheid komt tot uitdrukking
zowel in de stichting en in-
standhouding van scholen als
in de inrichting van het
onderwijs.
Het is in overeenstemming
met de vrijheid van onderwijs
het gereformeerd onderwijs
aan te merkenals een aparte
richting van het onderwijs,
die een eigen plaats op het ter-
rein van het onderwijs in-
neemt. De daaraan verbon-
den organisaties dienen dan
ook door de overheid in het
centraal overleg betrokken te
worden.

Schoolstichting
91. Schoolstichting dient
niet afhankelijk te zijn van
het oordeel van de gemeente-
raad over de behoefte aan
onderwijs in een bepaalde
richting. Afwijking van de ge-
talscriteria door de Minister
zal niet op verzoek van het
gemeentebestuur geschieden.
Zo'n verzoek gaat uit
van het bevoegd gezag van
een op te richten bijzondere
school. In geval van zo'n af-
wijking dient een zekere le-
vensvatbaatheid aangetoond
te worden via prognoses.
Gewaakt dient te worden
tegen het ontstaan van zo
grote scholen, dat het per-
soonlijk contact tussen de

schoolleiding en de leerlingen
verloren gaat. Voor kleine
door de ouders gedragen
scholen met een eigen signa-
tuur behoort in ons onder-
wijsbestel een plaats
verzekerd te blijven.
De verantwoordelijkheid van
de overheid voor het parti-
culier onderwijs verschilt
principieel van die voor het
openbaar onderwijs. Eisen
van deugdelijkheid, aan het
bijzonder onderwijs te stellen,
dienen dan ook geen afspiege-
ling te zijn van de eisen die
aan het openbaar onderwijs
worden gesteld. Deze eisen
hebben de vorm van voor-
waarden waaraan de door het
bestuur bepaalde inrichting
van de school, met het oog op
de kwaliteit van het
onderwijs, wordt getoetst.
Voorschriften omtrent de
samenstelling van de school-
besturen en de bestuursvorm
komen in strijd met de grond-
wettelijke vrijheid van inrich-
ting van het onderwijs.
De leden van de schoolvereni-
ging behoren in eigen verant-
woordelijkheid te bepalen hoe
de bestuursvorm en de
samenstelling van het bestuur
zullen zijn.

Schoolbegeleiding
92. Schoolbegeleiding is
geen neutrale aangelegenheid,
maar heeft alles te maken met
de levensbeschouwelijke
grondslag van de school.
Daarom behoort er
tussen de school en de school-
begeleidingsdienst een ge-
meenschappelijke basis te be-
staan wat betreft de doel-
stelling die wordt nagestreefd.
De bestuursvorm dient te
worden overgelaten aan de
(organisaties van) scholen die
dit bestuur zullen vormen. Er
moet van worden uitgegaan,
dat een school vrij kan beslis-

sen van welke schoolbegelei-
dingsdienst gebruik zal wor-
den gemaakt. Daarbij dient
subsidiering te geschieden op
basis van het aantalleerlingen
dat de deelnemende scholen
bezoekt alsmede van het aan-
tal scholen dat wordt be-
geleid. De totstandkoming
van een wet,op de verzorgings-
StructUUfis noodzakelijk.

Vernieuwing
93. Uitgangspunt bij
vernieuwingen moet zijn, dat
het onderwijs op school aan-
sluit bij de opvoeding thuis.
Persoonlijke ontplooiing,
maatschappelijke voorberei-
ding en opleiding voor een be-
roep behoren in het verlengde
te liggen van de opvoeding tot
mensen die - gehoorzaam aan
God - hun maatschappelijke
verantwoordelijkheden zullen
vervullen. Actief en democra-
tisch staatsburgerschap,
maatschappelijke en econo-
mische weerbaarheid kunnen
en mogen door de overheid
dan ook niet als doelstellingen
op zichzelf aan het onderwijs
worden voorgeschreven en als
normen voor kwaliteit en
deugdelijkheid van het onder-
wijs gehanteerd.
Levensbeschouwelijke uit-
gangspunten kunnen en
mogen ook niet verplicht ge-
steld worden bij deelname
aan experimenten, innovatie-
projecten e.d. en evenmin als
verplichtingen voorkomen in
nota's en beleidsnotities.
Het onderwijs moet degelijke
kennis van onze moedertaal
bijbrengen. Het historisch be-
sef dient op een veel hoger
niveau te worden gebracht
dooradequaat onderwijs van
de (Nederlandse) geschiede-
nis. Hierdoor worden funda-
mentele tekorten van ollze
samenleving bestreden.



Inrichting
94. Bij het onderwijs zal
meer aandacht moeten
worden besteed aan de in-
dividuele leerling. Het onder-
wijs dient zodanig te worden
ingericht dat afstemming mo-
gelijk is op zijn ontwikkeling,
die ononderbroken moet
kunnen voortgaan. Een te
vroege beroeps- en studie-
keuze moet worden voor-
komen, maar aan de andere
kant kan oak niet te lang
worden uitgesteld. Plannen
die ontwikkeld worden om
hieraan tegemoet te komen,
dienen uit te gaan van de be-
staande onderwijsstructuur
en daarop voort te bouwen.
Begaafdheden en vaardighe-
den van de leerlingen zijn
evenzeer verscheiden als hun
toekomstige taken. Deze
laatste dienen te bepalen hoe
het onderwijs en de keuze van
de leermiddelen moeten zijn
en niet zaken als b.v. de door-
breking van riezgn. rolver-
deling man en vrouw.
Voor verbetering van het
onderwijs moet algemene
regel zijn, dat het peil van
inzicht en vaardigheden bij
onderwijs-vragende groepen
met een achterstand wordt
omhoog gebracht, zonder dat
als gevolg van een proces van
nivellering dit peil bij andere
groepen wordt gedrukt.
Het onderwijs ten behoeve
van culturele minderheden
dient ruime aandacht te krij-
gen, opdat integratie zo goed
mogelijk plaatsvindt.

Regionalisatie
95. Mede met het oog op de
kostenbehe,ersing dienen
noodzakelijke vernieuwingen
in het onderwijs geleidelijk te
worden doorgevoerd. Priori-
teit moet worden verleend aan
verbeteringen binnen de scho-
len - zoals verlaging van de
leerlingenschaal, taakverlich-
ting van de schoolhoofden en
nascholing - boven een verde-
re uitbouw van de verzor-
gingsstructuur ten behoeve
van het onderwijs in het alge-
meen.
In het algemeen dient de wet
ruimere mogelijkheden te
bieden als school bepaalde
projecten uit te voeren, die
afwijken van de gangbare
mogelijkheden. Daarmee kan
de onderwijs vernieuwing
vanuit de basis bevorderd
worden. Regionalisatie van
het onderwijsbeleid moet
worden afgewezen, omdat die
ertoe zalleiden dat provincia-
Ie en vooral gemeentelijke
overheden willen gaan optre-
den als hoedster van het alge-
meen belang, terwijl de over-
heid - gezien de verant-
woordelijkheid van de ouders
voor het onderwijs - alleen
voorwaardenscheppend en
aanvullend mag optreden. De
samenwerkingsschool wordt
als een miskenning van de
verworven vrijheid van
onderwijs gezien. Op geen
enkele wijze mag de overheid
bij schoolstichting deze vorm
verplichtend voorschrijven.

Basisschool
96. Integratie van de
kleuter- en lagere school is in
beginsel een goede zaak. Op
de basisschool zal voldoende
aandacht besteed moeten
worden aan de eigen identiteit
van de kleuter en het school-
kind.
In voorkomende gevallen zal
externe hulp (onder meer van
een schoolbegeleidingsdienst)

verkregen moeten kunnen
worden om onderzoek en
hulp bij leer- en/of ontwikke-
lingsstagnaties te verschaffen.
Uitbreiding van de leerplicht
tot kleuterleeftijd wordt als
onnodig en in strijd met de
verantwoordelijkheid van de
ouders voor hun jonge kind
afgewezen.
Het einde van de basisschool-
leeftijd zal zo bepaald moeten
worden, dat er voldoende
ruimte is voor experimenten
met o.a. elementair
onderwijs.
Er dienen geen verdergaande
eisen gesteld te worden aan de
behandeling van de leerstof
per jaarklas.
Het schoolwerkplan dient als
instrument om de school zelf
in de gelegenheid te stellen
haar onderwijs volgens de
eigen opvattingen en inzich-
ten naar inhoud en vorm te
organiseren. Het invullen van
de verschillende schoolwerk-
planonderdelen voor het bij-
zonder onderwijs komt uit-
drukkelijk aan de bijzondere
school zelf toe. Er mag geen
druk van de overheid zijn om
een bepaalde visie op het
onderwijs via het schoolwerk-
plan gestalte te geven.
Zowel uit het oogpunt van de
vrijheid van onderwijs als op
grond van praktische nadelen
handhaven wij onze bezwaren
tegen de invoering van een
planprocedure voor het basis-
onderwijs.
Het blijft onjuist dat openba-
re scholen nog steeds zoveel
gemakkelijker dan bijzondere
scholen op kosten van de
overheid gesticht en in stand
gehouden kunnen worden.
Het uitdrukkelijk in de wet
opnemen, dat de minister in
bijzondere gevallen het
benodigde aantalleerlingen
voor schoolstichting lager kan
stellen, betekent een belang-
rijke verbetering in de be-
staande plannen.



Voortgezet onderwijs
97. Het integreren - ook bij
het voortgezet onderwijs - van
onderwijsvoorzieningen kan
voor sommige onderdelen
positief worden beoordeeld.
Voortgebouwd dient daar bij
te worden op de bestaande
onderwijsstructuur.
Zo kan het onderscheiden van
twee fasen in het voortgezet
onderwijs methodisch en or-
ganisatorisch verduidelijkend
werken.
De twee fasen moeten daarbij
wel op elkaar aansluiten. Wi!
men in de eerste fase (de twee-
jarige brugperiode) bepaalde
vormen van differentiatie
binnen klasseverband invoe-
ren ter individualisering van
de leerweg, dan zal eerst door
experimenten moeten blijken
wat het in de praktijk be-
tekent.
Voorkomen moet worden,
dat zij die wel reeds op jonge
leeftijd goed weten te kiezen,
de dupe worden van het alge-
meen en breed houden van de
brugperiode. Het samenvoe-
gen in de tweede fase van de
mbo-soorten tot een gei'nte-
greerde opleiding zalleiden
tot zeer brede scholengemeen-
schappen, die grote organisa-
torische ingrepen vereisen.
Voordat tot een dergelijke re-
organisatie wordt besloten zal
moeten worden aangetoond
dat binnen de bestaande
onderwijsstructuur de nodige
verbeteringen niet kunnen
worden aangebracht. De in-
voering van een kort-mbo
lijkt zinnig en kan waar-
schijnlijk wel binnen die
structuur worden gereali-
seerd.
Integratie van de havo/vwo-
opleidingen wordt niet
gewenst geacht, gezien de
onderscheiden leerlingen-be-
volking van beide school-
typen trekken.

Er wordt de voorkeur aan ge-
geven dat havo en vwo met
onder ling verschillende eind-
niveaus in de eerste plaats
opleidingsscholen zijn voor
het hoger onderwijs: hoger
beroepsonderwijs of weten-
schappelijke onderwijs.
De eventuele invoering van
een nieuw onderwijsbestel
voor het voortgezet onderwijs
zal zowel onderwijskundig als
financieel een drastische
ingreep betekenen.
De belangen van de scholen
en de toekomst van de leerlin-
gen kunnen gedurende een
reeks van jaren op het spel
staan.
Bovendien wordt de onrust in
de onderwijswereld, die daar
al jaren heerst, door weer
nieuwe plannen bestendigd.
De invoering van een nieuw
bestel dient dan ook via de in-
breng van een discussie
binnen het gehele onderwijs te
worden overwogen en zo
nodig tot stand gebracht.

Hoger onderwijs
98. Het hoger beroeps-
onderwijs en het wetenschap-
pelijk onderwijs vertonen in
toenemende mate tekenen van
verwantschap. Een meer op
elkaar afgestemde wettelijke
regeling van beide ligt dan
ook voor de hand. Anderzijds
moet in aanmerking genomen
worden, dat er geen sprake is
van gelijkheid. Daarnaar
moet ook niet gestreefd wor-
den. Duidelijke verschillen in
traditie tussen beide komen
ook nu nog tot uitdrukking in
een verschil in functie.
Dit functieverschil, waarbij
het hoger beroepsonderwijs
meer beroepsgericht is dan
het wetenschappelijk onder-
wijs is ook nu gerechtvaar-
digd. God heeft de mensen
onderscheiden taken gegeven
in de ontploolng van Zijn
schepping.

Hierbij is geen sprake van
meerdere of minderwaardige
taken. Een gedifferentieerd
stelsel van hoger onderwijs
kan rekening houden met ver-
schillen in talenten aan de
mens verleend.
Met kracht moet worden ge-
streefd naar verruiming van
de mogelijkheid tot weder-
zijdse doorstroming tussen
wetenschappelijk onderwijs
en hoger beroepsonderwijs.
De pogingen het hoger be-
roepsonderwijs uit de
mammoetwet te lichten ver-
dienen, als eerste stap naar
een wettelijk stelsel van hoger
onderwijs, ondersteuning.
Per onderwijssoort moet
worden nagegaan in hoeverre
- na invoering van de twee-
fasenstructuur in het weten-
schappelijk onderwijsdoor-
stroming vanuit het hoger be-
roepsonderwijs naar de
tweede fase van de univesitai-
re opleiding overwogen kan
worden.

H.B.a.
99. De vrijheid van de in-
stelling voor hoger beroeps-
onderwijs om gestalte te
geven aan het te voeren ont-
wikkelingsbeleid dient volle-
dig te worden gerespecteerd.
Ter bewakening van de kwali-
teit van dit onderwij s kan een
h.b.o.-statuut worden opge-
steld, waaraan de instellingen
zich hebben te houden. Het
aantal vakken dat in een
dergelijk statuut wordt
voorgeschreven, dient tot een
minimum beperkt te blijven.
Zodoende is er voldoende
ruimte gestalte te geven aan
de eigen identiteit, niet alleen
door een eigen invulling van
de leerstof, maar ook door
het programmeren van identi-
teitsbepalende vakken.



Structuur universitair
onderwijs
100. Aan de reeds te lang
durende onzekerheid over de
structuur van het universitair
onderwijs moet zo spoedig
mogelijk een einde komen.
Dit kan worden bereikt door
een snelle en zorgvuldige in-
voering van de tweefasen-
structuur. Hierdoor kan ener-
zijds worden tegemoet geko-
men aan de behoefte aan
hoger onderwijs van velen,
anderzijds de klassieke
functie van de universiteit als
centrum van wetenschappe-
lijk onderzoek worden veilig
gesteld. Een gescheiden bud-
gettering van beide fasen en
een zodanige besluitvor-
mingsprocedure dat de twee-
de fase niet onevenredig in het
gedrang komt, verdienen aan-
beveling. Ter wille van een ef-
ficiente aanwending van
middelen dient bij de toewij-
zing van tweedefase-oplei-
dingen een zwaartepuntbeleid
te worden gevoerd. De eigen
aard van de bijzondere uni-
versiteiten moet daarbij mede
in beschouwing worden geno-
men. De Academische Raad
kan bij dit alles een belang-
rijke rol spelen.

Bestuur
101. Bij de bestuurlijke
organisatie van de universiteit
dienen (herstel van) doel-
matigheid en handhaving van
het wetenschappelijk niveau
centraal te staan. Het eigen
karakter van de universitaire
gemeenschap, waarin veel
voor het bestuur relevante
kennis slechts in het uitvoe-
rende vlak aanwezig is, vraagt
erom dat structuren aanwezig
zijn, waarin de inbreng van
alle participanten tot zijn recht

kan komen. De aanpassing
van de Wet Universitaire Be-
stuurshervorming, zoals
voorgesteld in het vooront-
werp Wet Wetenschappelijk
Onderwijs 1981, komt tege-
moet aan gerechtvaardigde
gevoelens, dat de universitei-
ten de laatste tien jaar tezeer
aan bestuurskracht hebben
ingeboet. Versterking van de
positie van het college van be-
stuur en het faculteitsbestuur
dient een aantal centrale be-
voegdheden van de universi-
teits- en faculteitsraad onver-
let te laten. De vrijheid van
bestuursstructuur van de bij-
zondere universiteiten dient
beter gegarandeerd te worden
dan in de WUB het geval is.
Het bedenkelijke feit dat deze
universiteiten de bestuursher-
vorming kregen opgedron-
gen, mag nimmer als prece-
dent gelden ook in andere
vormen van bijzonder onder-
wijs de bestuurlijke organisa-
tie bij wet te regelen.

Planning
102. Het systeem van plan-
ning van het wetenschappelijk
onderwijs (de meerjaren af-
spraken en het algemeen
financieel schema) verdient
voortdurende evaluatie, met
als belangrijkste oogmerk dat
niet alleen de overheid, maar
ook de universiteiten een be-
leid in meerjaren-perspectief
kunnen voeren. In het licht
van de explosieve groei van de
uitgaven ten behoeve van het
wetenschappelijk onderwijs
gedurende de laatste decennia
moet het als redelijk worden
beschouwd dat de universitei-
ten tot de allerwegen noodza-
kelijke bezuinigingen meer
dan evenredig bijdragen.
Mede ter wille van de hand-
having van het onderwijsni-
veau moet er echter wel voor
gewacht worden, dat het
onderzoek niet al te zeer in de
knel komt.



Numerus jixus
103. Mocht het universitaire
niveau door de grote toeloop
van studenten zichtbaar be-
dreigd worden, dan moet niet
gesehroomd worden voor de
desbetreffende studierichtin-
gen een numerus fixus in te
stellen. In overleg met de in-
stellingen en met verenigingen
van beroepsbeoefenaren moet
vastgeste1dworden welke
studierichtingen in aanmer-
king komen voor een
numerus fixus op grond van
arbeidsmarkt overwegingen.
Het recht op onderwijs hier-
tegen in stelling brengen is
onjuist, aangezien er nog vele
andere mogelijkheden zijn
om de ontvangen talenten te
ontwikkelen ten behoeve van
het uitvoeren van de cultuur-
opdracht. Selectie voor
numerus fixus richtingen
moet zoveel mogelijk
gebaseerd zijn op inhoude-
lijke criteria; het huidige
systeem van gewogen loting
voldoet hieraan onvoldoende.

Studiejinanciering
104. Er dient een deugde1ijk
en doorzichtig studiefinancie-
ringsstelse1tot stand te
komen, waarinde ongelijk-
heid tussen de verschillende
eategorieen studenten in het
tertiair onderwijs is opgehe-
Yen.Het plan dat ontvouwd is
in de nota-Klein (1974), bevat
hiertoe goede aanzetten, zoals
een basisbeurs voor alle stu-
denten (met voldoende
studieprestaties) en een extra
beurs voor studenten met
minder draagkrachtige
ouders. De financiele positie
mag niet bepalend zijn voor
de keuze van de opleiding.
Zonodig moet een afgestu-
deerden-bijdrage worden ge-
introduceerd als dit uitgangs-
punt onder de huidige finan-
cieel-economische omstandig-
heden onvoldoende kan
worden gehonoreerd.

Open universiteit
105. De stichting van een
Open Universiteit moet wor-
den nagestreefd, maar niet
ten koste van het reguliere
onderwijs.

Onderzoek
106. De wijze van finaneie-
ring van het universitaire
onderzoek, zoals uiteengezet
in de beleidsnota universitair
onderzoek van minister Pais,
verdient de volle aan-
dacht. Een nationaal onder-
zoekbeleid, nodig voor een
verantwoorde besteding van
de beschikbare middelen,
dient zodanig te worden inge-
voerd dat de universiteiten
voldoende ruimte wordt
gelaten voor een vrije ont-
plooiing van het wetenschap-
pelijk denken. De voorwaar-
delijke financiering moet
daarom een niet al te stringent
gehanteerd instrument
worden.

C. In de gezondheidszorg en
het welzijnswerk

Gezondheidszorg
107. God heeft de mens
naar Zijn beeld geschapen.
Het is dan ook een eerste taak
van de mens aan dit beeld te
beantwoorden. Daarom is hij
verantwoordelijk voor een
leefwijze die de gezondheid
van hemzelf en zijn naaste ten
goede komt.
De overheid heeft hierbij een
stimulerende en voorwaarden
scheppende taak. Ook bij re-
gionalisatie in de gezond-
heidszorg dient er ruimte te
blijven voor een vrije arts en-
keuze en voor het functione-
ren van partieuliere instellin-
gen voor gezondheidszorg,
eventueel met overschrijding
van de regiogrenzen.
Wijkgezondheidscentra als
vorm van vrijwillige samen-
werking binnen de gezond-
heidszorg kunnen een nuttige
functie vervullen, maar
mogen geen monopoliepositie
in de wijk bezitten. Een ver-
sterking van de eerstelijks ge-
zondheidszorg is van belang.
Gezondheidsvoorlichting en
-opvoeding is een goede vorm
van preventie. Deze taak
dient eehter te worden ver-
rieht door particuliere instel-
Hngen.Ais de overheid in de
kosten ervan bijdraagt,
moeten garanties bestaan dat
niet onder de naam van
objectieve voorlichting parti-
euliere meningen aan de bur-
gers worden opgedrongen
b.v. op seksueel gebied. Het is
van belang dat alternatieve
geneeswijzen, in zoverre zij
door bevoegde artsen worden
toegepast, officieel worden
erkend.
De overheid behoort er zorg
voor te dragen dat artsen en
verplegend personeel, die het
als hun roeping zien het leven
te besehermen zodra en zo-
lang God het geeft, hun
functie onbelemmerd kunnen
uitoefenen. Van hen mag op
generlei wijze worden ver-



langd mee te werken aan de
toepassing van abortus
provocatus of euthanasie.
Voor een volksverzekering
tegen ziektekosten is om
praktische en principiele
redenen geen plaats. Afgezien
van de stijging van de kosten
van sociale zekerheid betreft
het hier min of meer normale
risico's, die via particuliere
verzekeringen kunnen worden
opgevangen.
Wel is het goed een wettelijk
recht te creeren om zich tegen
deze kosten te verzekeren en
een verplichting voor de ziek-
tekostenverzekeraars een ver-
zekeringsovereenkomst aan te
gaan.

Alcohol
108. Het toenemende alco-
holisme in ons land noopt tot
gerichte voorlichting over de
gevaren hiervan in het
bizonder ook aan de jeugd.
Hier ligt een belangrijk
project van gezondheidsvoor-
lichting. Beperking van het
aantal gelegenheden waar
alcoholhoudende dranken
worden verstrekt, moet wor-
den nagestreefd.

Drugs
Steeds duidelijker blijkt dat
het overheidsbeleid in Neder-
land m.b. 1. de verdovende
middelen faalt. Vele
duizenden vaak jonge mensen
zijn verslaafd.
Aan de gevolgen daarvan
sterven jaarlijks velen, terwijl
op grote schaal criminaliteit
en prostitutie voorkomen,
teneinde aan geld te komen
voor de aankoop van verdo-
vende middelen.

De overheid mag niet langer
toezien hoe jonge mensen ten
onder gaan. Behalve een
krachtdadige aanpak van de
handel in verdovende midde-
len moet ook hulp worden ge-
boden aan de gebruikers.
Waar dit niet gebeurt op basis
van vrijwilligheid, zal
zonodig - om huns levenswil -
gedwongen behandeling
moeten plaatsvinden.
Instellingen die zich hiervoor
inzetten, verdienen overheids-
steun.

Welzijn
109. Uit de Bijbel weten we
dat het een mens zal wel gaan,
als hij handelt naar Gods
Woord en de lof van Gods
Naam als hoogste doelstelling
van zijn leven ziet. Het wel
zijn is voor de mens dus geen
doel in zichzelf maar een gave
van God voor hen die naar
Zijn Woord willen leven.

Hoewel in onze samenleving
weinig blijkt van een derge-
lijke begeerte, wordt het wel-
zijn van de mens toch veelal
als uiteindelijk doel van het
handelen van overheid en
burgers beschouwd. Hieruit is
te verklaren, dat velen in de
samenleving teleurgesteld zijn
en zich ondanks een goede
materiele positie niet gelukkig
voelen.
Het welzijnsbeleid van de
overheid zal erop gericht
moeten zijn te bevorderen dat
iedere burger de voorzienin-
gen kan treffen, die hij nodig
heeft om zijn taak te vervul-
len.
De eerste verantwoorde-
lijkheid voor het welzijn ligt
niet bij de overheid, maar bij
de burgers zelf. Deze verant-
woordelijkheid kunnen zij
niet afstaan of overdoen aan
de overheid. De overheid kan
welvoorwaardenscheppen,
waardoor iedere burger deze
verantwoordelijkheid beter
inhoud kan geven.



Christelijke instellingen
110. Omdat welzijn geen
neutraal begrip is, maar altijd
verband houdt met het ver-
vullen van de goddelijke op-
dracht is het van belang dat
instellingen die zich met een
vorm van welzijnsbehartiging
bezig houden, eveneens
dienstbaar willen zijn aan het
vervullen van deze opdracht.
Vervanging van christelij ke
instellingen door zgn. alge-
mene instellingen leidt
daarom tot een vermindering
van de kwaliteit van het wel-
zijnswerk en behoort door de
overheid niet te worden nage-
streefd. Ook zgn. gevulde al-
gemene instellingen kunnen
de kwaliteitsvermindering
niet ongedaan maken, omdat
dergelijke instellingen uitgaan
van de veronderstelling, dat
alle levensovertuigingen het
welzijn van de mens gelijke-
lijk kunnen dienen.

Subsidies
111. Vele vormen van wel-
zijnswerk worden verricht
dankzij subsidiering op grote
schaal door de overheid. Ret
voortbestaan en de inrichting
van dit werk zijn daardoor in
steeds sterker mate afhanke-
lijk geworden van de politiek
die de overheid voorstaat.
Deze situatie kan een directe
bedreiging voor het werk vor-
men. Ret is daarom van groot
belang, dat gesubsidieerde in-
stellingen minder van over-
heidssubsidie afhankelijk
worden. Particuliere instellin-
gen dienen gedragen te wor-
den door een ruime kring van

belanghebbenden en sympa-
thisanten, die bereid zijn zich
in te zetten voor het werk van
de instelling. Ais dat gebeurt
kan met recht bezwaar aange-
tekend worden tegen overheid
voornemens om zich in te la-
ten met het functioneren van
gesubsidieerde instellingen.

Normen
112. Gesubsidieerde instel-
lingen dienen hun middelen
niet aan te wenden in strijd
met de roeping van de samen-
leving. Intrekking of weige-
ring van subsidie zal dan ook
moeten plaatsvinden als een
instelling activiteiten ont-
plooit die niet in overeenstem-
ming zijn met Nederlandse
recht of met de normen van
Gods Woord voor het publie-
ke leven. Dit is bijv. het geval
bij het onttrekken van kinde-
ren aan de ouderlijke macht,
het kraken van panden, het
tolereren van gebruik van ver-
dovende middelen, enz.

Openbare betekenis
113. De overheidssubsidie-
ring heeft zich in de loop der
jaren steeds meer uitgebreid
tot activiteiten die niet of
nauwelijks van openbare be-
tekenis zijn, maar veeleer een
particulier karakter dragen.
Ter versterking van de eigen
verantwoordelijkheid van be-
trokkenen en met het oog op
de noodzaak van verminde-
ring van overheidsuitgaven
dienen deze subsidies - waar
nodig met inachtneming van
een overgangsregeling - te
worden beeindigd. In dit ver-
band kan onder meer gedacht
worden aan subsidies voor
emancipatiewerk, sport- en
ontspanningsdagen, cur-
sussen voor het op peil
houden van kennis en kinder-
opvang waaraan geen medi-
sche of sociale indicatie is
verbonden.

Democratisering
114. Subsidiering van de
overheid houdt een zekere
verantwoordelijkheid van de
overheid in voor de aanwen-
ding van de subsidiegelden.
Deze verantwoordelijkheid
richt zich op de rechtmatig-
heid en de doelmatigheid van
de besteding van het over-
heidsgeld.
De subsidiering mag niet wor-
den aangegrepen om eisen te
stellen inzake het zgn. demo-
cratische functioneren van de
instellingen. De roep om
democratisering is veelal een
rechtstreeks uitvloeisel van
revolutionaire opvattingen,
waarin geen plaats is voor een
onderscheid in verantwoorde-
lijkheid tussen bestuurders en
bestuurden. Door democrati-
seringseisen aan subsidiering
te verbinden maakt de over-
heid misbruik van haar
bevoegheid.
Voor zover eisen moeten wor-
den gesteld aan de bestuurs-
samenstelling en de wijze van
besturen van particuliere
instellingen, dient dit te
gebeuren in het Burgerlijk
Wetboek. De regeringsplan-
nen om deze eisen te stellen
als subsidievoorwaarden
onder graven de
verantwoordelijkheid van de
besturen. Opneming van per-
soneelsvertegenwoordigers in
besturen leidt tot een vermen-
ging van verantwoordelijk-
heden, die aanleiding kan
geven tot conflictsituaties. Dit
soort democratiseringseisen
kan bovendien een bedreiging
vormen voor het eigen karak-
ter van levensbeschouwelijke
organisaties.



Decentralisatie
115. De in gang gezette
decentralisatie van het wel-
zijnsbeleid moet worden
voortgezet.
Daarbij dienen garanties te
bestaan voor de positie van
minderheden, wier organisa-
ties een groter gebied moeten
bestrijken dan de andere
grotere organisaties.

Planning
Welzijnsplanning vormt een
nuttig instrument om de
belangen van welzijnsvoor-
zieningen tegen elkaar af te
wegen. Bedacht dient te wor-
den, dat deze vorm van plan-
ning zich naar haar aard on-
derscheidt van planning in het
kader van de ruimtelijke
ordening. Zij regelt de wijze
van bekostiging van een dee1
van de welzijnsvoorzieningen
en niet de welzijnszorg zelf.
De uitvoering van welzijns-
voorzieningen dient daarom
in beginsel plaats te vinden
door particuliere instellingen.
Ook de planning is een ver-
antwoordelijkheid van de in-
stellingen, met dien verstande
dat de overheid grenzen kan
stellen waarbinnen de plan-
ning moet plaatsvinden.

Kunst
116. De kunst kan een
belangrijke bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van de
samenleving. De ontwikke-
ling van de kunst is in de
eerste plaats een particuliere
aangelegenheid. Het behoort
tot de taak van de overheid de
burgers te stimuleren tot het
ontplooien van artistieke
capaciteiten in dienst van
God. Daartoe kan zij zelf op-
drachten geven voor het ver-
vaardigen van kunstwerken
en aandacht schenken aan de

artistieke vormgeving van
openbare gebouwen. Door
subsidiering kan zij bevorde-
ren, dat kunstuitingen bereik-
baar worden voor een breder
publiek. Er dient echter een
behoorlijke relatie te bestaan.
tussen de door de overheid
beschikbaar gestelde bij-
dragen en de behoefte aan
bepaalde kunstuitingen bij de
bevolking. Deelneming aan
kunstvormen kan de overheid
bevorderen door bij te dragen
in de kosten van kunstzinnige
vorming, muziekonderwijs
enz. In het algemeen gesteld is
het een goede zaak als de
kunst meer in de maatschap-
pij wordt gelntegreerd. Naar
mate de overheid nauwer be-
trokken is bij het kunstbeleid
zal haar verantwoordelijkheid
voor de door haar bevorderde
kunstuitingen groter zijn.
Voor kunstuitingen die duide-
lijk ingaan tegen de normen
van Gods Woord, zal zij
generlei verantwoordelijkheid
mogen aanvaarden.

Sport
117. Sportbeoefening als
middel om de mens beter in
staat te stellen zijn taak te
verrichten komt in aanmer-
king voor financiele over-
heidssteun. Hierbij kan
worden gedacht aan
bijdragen in de kosten van de
stichting van accommodaties
en in de kosten van sportbe-
oefening door de jeugd.
In de praktijk blijkt de sport-
beoefening steeds meer een
doel in zichzelf te zijn ge-
worden, terwijl ook commer-
dele instellingen er voor hun
eigen doelen gebruik van
maken. In die gevallen ligt er
voor de overheid geen taak in
de kosten bij te dragen. Voor
subsidiering van beroepssport
is daarom geen plaats. Ais
sportorganisaties menen ver-
gaande eisen te moeten stellen

aan accomodaties teneinde de
sportprestaties op te voeren
dienen de meerkosten door de
organisaties zelf te worden
opgebracht.
De overheid dient alle midde-
len aan te wenden tot ver-
plaatsing van de zondagsport
naar andere dagen.
Door een wijziging van de
Zondagswet behoren de
gemeentebesturen de be-
voegdheid te krijgen hiertoe
regelen te stellen.

Pers en omroep
118. De vrijheid van
meningsuiting wordt in ons
land terecht als een groot
goed aangemerkt. Een vrije
pers - werkzaam met inacht-
neming van haar verantwoor-
delijkheid volgens de wet-
vormt daarbinnen een onmis-
bare factor. Het behoort niet
tot de taak van de overheid
persorganen met overheids-
steun kunstmatig in stand te
houden. Met het oog op de
mogelijkheden die door
kabeltelevisie en door om-
roepsatellieten worden
geboden, zal er steeds minder
aanleiding bestaan het aantal
zendmachtigingen beperkt te
houden. Daarbij moet er voor
worden zorg gedragen, dat
ook minderheidsgroeperingen
gebruik kunnen maken van de
massa-media.
Het specifieke karakter van
radio en televisie kan gemak-
kelijk leiden tot misbruik van
deze media. Zo zijn de
huidige strafbepalingen ter
handhaving van de openbare
orde niet toegesneden op de
specifieke mogelijkheden van
de massa-media om de rechts-
orde te verstoren. Het be-
hoort tot de verantwoorde-
lijkheid van de overheid door
wetswijziging in dit manco te
voorzien.



V. Door de zorg voor uw
naaste

Jezus Christus heeft Gods ge-
boden eens samengevat in het
dubbelgebod van de liefde:
God liefhebben boven alles en
de naaste als uzelf.
Deze geboden gelden voor
alle mens en (Prediker
12 : 13). Ze zijn ook onlos-
makelijk aan elkaar verbon-
den. Naastenliefde als een
soort medemenselijkheid, los
van de liefde tot God, helpt
de naaste niet werkelijk. In de
Nederlandse politiek zien we
daarvan vele voorbeelden.
Ieder wi! dat de zwaksten in
de samenleving worden
geholpen, maar men verwacht
de hulp in de eerste plaats van
de overheid. Toch leert de
Bijbel, dat liefde tot de naaste
een plicht is van de mens.
Velen willen dat er een einde
komt aan de ongelijke be-
handeling van de verschillen-
de rassen in zuidelijk Afrika.
Maar onze overheid meent dit
te moeten nastreven door het
verlenen van steun aan op-
standelingen, die zich met ge-
weld verzetten tegen hun wet-
tige overheid. De Bijbelleert
echter het gezag van de over-
heid te erkennen, ook al zou
zij een verkeerde politiek
voeren (l Petrus 2 : 13 e.v.).
Wil het ons yolk wel gaan,

ook in de zorg voor de naaste,
dan is het noodzakelijk, dat
de overheid uitgaat van het
dubbelgebod van de liefde.
Dan dient ook haar zorg uit te
gaan naar hen die in moeilijke
omstandigheden verkeren.
Dit geldt in het bijzonder ten
opzichte van hen die wegens
hun liefde tot God in moei-
lijkheden zijn gekomen. Een
speciale verantwoordelijkheid
be staat tegenover mensen, die
in de loop der historie op de
weg van het Nederlandse yolk
zijn geplaatst.
De overheid dient de zorg
voor de naaste te bevorderen
en te ondersteunen, maar kan
de taak van de burgers hierin
niet overnemen.
Het GPV staat daarom het
volgende voor:

Bijstand
119. Door de werking van
de Algemene Bijstandswet is
de indruk gevestigd, dat de
overheid de eerst aangewe-
zen instantie zou zijn om te
voorzien in financiele hulp-
verlening. Het besef dat ieder
mens verantwoordelijkheid
draagt om te voorzien in de
middelen van het bestaan
voor zichzelf en de leden van
zijn gezin of familieleden,
wordt hierdoor steeds verder
teruggedrongen. Bovendien
hebben steeds meer mensen
een beroep op deze wet
moeten doen, omdat zij de
bijzonder hoge kosten van
speciale voorzieningen, zoals
die van opneming in een ver-
zorgingstehuis voor bejaar-
den, niet konden betalen. De
overheid dient na te gaan
welke kosten beter door
mid del van een verzekering
dan via de bijstand kunnen
worden opgevangen. Voorts
dient de wet zo te worden ge-
wijzigd, dat er meer ruimte
komt voor bijdragen van par-
ticulieren in de kosten van fi-
nanciele hulpverlening.

Dienstverlening
120. De maatschappelijke
dienstverlening en de
gezinsverzorging vervullen
een onmisbare functie in de
samenleving. De verantwoor-
delijkheid voor deze werk-
vormen dient te berusten bij
particuliere instellingen.
Daarbij is het van groot be-
lang, dat de identiteit van
deze instellingen aansluit bij
de levensbeschouwing van de
persoon of het gezin waaraan
hulp verleend wordt. De over-
heid dient dan ook alles na te
laten wat zou neerkomen op
een beperking van de rol van
de levensbeschouwing in dit
werk.
Het streven om het takenpak-
ket van de gemeentelijke so-
dale diensten uit te breiden
met vormen van maatschap-
pelijke dienstverlening dient
te worden afgewezen. De
overheid is niet de aange-
wezen instantie voor het ver-
lenen van deze hulp.
Bovendien kan zij gemakke-
lijk in een conflictsituatie ge-
raken als zij tot daadwerke-
lijke hulpverlening overgaat.
Wel is het noodzakelijk, dat
er goede regels bestaan voor
de verwijzing van hulpvragers
naar particuliere instellingen.
In de maatschappelijke
dienstverlening is behalve
voor professionele hulpver-
lening ook een ruime plaats
voor vrijwilligershulp. Mits
goede regelingen worden
getroffen inzake de taakver-
deling en rechtspositie van
beide categorieen kan door
inschakeling van vrijwilligers
recht worden gedaan aan de
verantwoordelijkheid van de
burgers ten opzichte van hun
naasten.



Bejaarden
121. Door de vergrijzing
van ons yolk zal de zorg voor
bejaarden steeds meer vergen
van de jongere generatie.
Gestimuleerd moet worden,
dat deze taak ook door de jon-
geren met name ten opzichte
van hun ouders wordt ver-
richt. Een mogelijkheid
hiertoe is het verlenen van be-
lastingfaciliteiten aan hen die
materiele steun verlenen aan
bejaarden, die anders een
beroep op bijstand van de
overheid zouden kunnen
doen.
Het is een goede' zaak als
bejaarden zo lang mogelijk in
een voor hen vertrouwde
omgeving kunnen blijven
wonen. Stimulering van hulp-
verlening aan deze bejaarden
behoort tot de taak van de
overheid.
Ook bij opneming in een ver-
zorgingstehuis dient erop te
worden toegezien, dat zij
zoveel mogelijk zelfstandig
kunnen blijven functioneren.

Gehandicapten
122. Een naar verhouding
groot deel van ons yolk heeft
direct of indirect te maken
met de gehandicapte mens. In
het overheidsbeleid dient
rekening gehouden te worden
met de zeer uiteenlopende
aard en mate van de handi-
caps.
In het algemeen dient ernaar
te worden gestreefd de
gehandicapten waar mogelijk
een normale plaats in onze
samenleving te laten innemen.
Omdat nagenoeg alle beleids-
terreinen van de overheid
voor een of meer categorieen
gehandicapten van belang
kunnen zijn, dient grote
aandacht te worden geschon-
ken aan een gecoordineerd
gehandicaptenbeleid. Daarbij
dient een goed overleg te be-
staan met de organisaties die
zich bezighouden met werk
voor of de behartiging van de
belangen van gehandicapten.
Voor veel gehandicapten is de
band met het gezin van extra
betekenis. am het gezin in
staat te stellen deze extra
functie te vervullen dienen
goede mogelijkheden voor
hulp te worden geboden,
onder meer in de vorm van
gezinsbegeleiding,onderwijs
en dagvoorzieningen voor
gehandicapten.
Bij plannen tot regionalisatie
van de zorg voor gehandicap-
ten moet rekening worden ge-
houden met voldoende sprei-
ding naar levensbeschouwe-
lijke richting van de instellin-
gen en tehuizen. Ook voor
minderheden, die waarde
hechten aan een band tussen
levensbeschouwing en de zorg
voor gehandicapten, dienen
hiertoe mogelijkheden te be-
staan.

Vluchtelingen
123. Nederland heeft door
de eeuwen heen in ruime mate
gastvrijheid geboden aan
vreemdelingen, in het
bijzonder als zij in hun eigen
land wegens hun geloof ach-
tervolgd werden. Nu opnieuw
in grote delen van de wereld
christenen vervolgd of gedis-
crimineerd worden, behoort
Nederland zich hun lot aan te
trekken. Waar mogelijk dient
de overheid in rechtstreekse
contacten met de regeringen
van bedoelde landen en
voorts via internationale or-
ganen verbetering in hun lot
te helpen bewerkstelligen.
Vreemdelingen, die aan ver-
volging zijn ontvlucht en zich
in ons land melden of door
Nederlandse schepen worden
opgevangen, dienen met
loyale uitvoering van de inter-
nationale verdragen gastvrij
te worden ontvangen. De
overheid moet hierbij nauw
samenwerken met levensbe-
schouwelijke en andere parti-
culiere organisaties die zich
met vluchtelingenhulp bezig-
houden. Waar het motief om
te vluchten dikwijls is gelegen
in het belijden van de christe-
lijke godsdienst, is het terwille
van een goede opvang nood-
zakelijk ook bestaande
levensbeschouwelijke
organisaties voor vluchtelin-
genhulp te erkennen en bij de
opvang te betrekken.
Verkorting van de procedures
voor het aanvragen van asiel
is een noodzakelijk element
van de te betrachten gastvrij-
heid.



Buiten/andse werknemers
124. De grootste problemen
met betrekking tot vreemde-
lin-genzijn geen gevolg van de
opvang van vluchtelingen,
maar van de te werkstelling in
ons land van grote aantallen
buitenlanders, vooral uit
landen rond de Middellandse
Zee. Zij namen veelszins de
arbeidsplaatsen in waarvoor
Nederlanders in een tijd van
spanning op de arbeidsmarkt
geen belangstelling hadden.
Het is tegenover deze vreem-
delingen niet verantwoord
hen gescheiden van hun gezin
in ons land te laten blijven.
Medewerking aan gezinsher-
eniging in Nederland is
dan ook billijk. De betrokken
werknemer dient dan echter al
geruime tijd in Nederland te
verblijven en te beschikken
over een vaste werkkring en
passende woonruimte.
Gezien de grote culturele ver-
schillen tussen Nederland en
de landen van herkomst is het
noodzakelijk, dat goede
voorlichting plaatsvindt om te
voorkomen dat het gezin van
de vreemdeling voor grote
aanpassingsproblemen zal
komen te staan. Als niet de
bereidheid of de mogelijkheid
bestaat zich in voldoende
mate aan te passen aan de
Nederlandse samenleving,
verdient gezinshereniging in
eigen land als regel de voor-
kem:.
In het algemeen dient de rege-
ring geen toestemming meer
te verlenen tot het werven van
buitenlandse werknemers. De
overheid mag er geen ondui-
delijkheid over laten bestaan
dat illegale werving niet zal
worden getolereerd. Illegale
binnenkomst in ons land -
anders dan als vluchteling -
zal tot uitzetting moeten
leiden.

Suriname
125. Nederland draagt ten
opzichte van de volken, die
lange tijd deel uitmaakten van
het Koninkrijk een speciale
verantwoordelijkheid. De
toegezegde ontwikkelingshulp
aan Suriname dient dan ook
te worden voortgezet. In
nauw overleg met de Suri-
naamse regering moet ernaar
worden gestreefd deze hulp
daadwerkelijk aan de
bevolking ten goede te doen
komen. Voor zover de Suri-
naamse regering technische of
andere bijstand wenst, moet
een verzoek daartoe van Ne-
derlandse zijde welwillend
worden benaderd.
Het verblijf van een groot
deel van de Surinaamse be-
volking in Nederland doet
tekort aan de taak die Suri-
name heeft tot ontwikkeling
van de samenleving in dat
deel van de wereld. Het is
daarom van groot belang dat
de regering stimuleert, dat de
Surinamers die zich de afge-
lopen jaren in Nederland ves-
tigden remigreren en dat de
toelating van nieuwe
immigranten in Nederland
wordt beperkt.

Zuid-Mo/ukken en Papoea's
126. Ook ten opzichte van
het Zuidmolukse volk en de
Papoea's heeft Nederland een
historische verantwoordelijk-
heid. De regering moet de
bestaande mogelijkheden
aangrijpen om de rechten van
deze volken te bepleiten, ook
al zou dit leiden tot verkoe-
ling in de betrekkingen met
Indonesie.
Verontrustende publikaties
over het verdwijnen van groe-
pen Papoea's moeten leiden
tot navraag en waar mogelijk
tot hulpverlening. Het in-
spraakorgaan van de in Ne-
derland verblijvende
Molukkers moet een echt
inspraakorgaan zijn.

Ontwikke/ingssamen werking
127. De wereldwijde op-
dracht van God tot ontwikke-
ling en beheer van de aarde,
gezien tegen de achtergrond
van de grote geestelijke en
materiele nood in grate delen
van de wereld, behoort de uit-
eindelijke drijfveer te zijn
voor de ontwikkelingssamen-
werking. De samenwerking
dient erop gericht te zijn
bestaande barrieres bij de uit-
voering van deze opdracht te
helpen slechten.
Voor het verlenen van hulp
dienen duidelijke criteria,
ontleend aan deze opdracht,
te worden geformuleerd. De
allerarmste landen komen het
eerst in aanmerking. Aange-
zien de materiele nood vrijwel
steeds samengaat met geeste-
lijke nood, is het voorts van
belang dat de hulpverlening
kan aansluiten bij de verkon-
diging van het Evangelie.
Landen die zich afsluiten
voor de prediking van het
Evangelie of die de veiligheid
en vrijheid van andere landen
bedreigen, werpen zelf nieuwe
barrieres op voor de uitvoe-
ring van hun ontwikkelings-
taak. Nederland dient over-
heidssteun dan aan andere
landen ten goede te doen ko-
men, waar de mogelijkheden
om bij te dragen aan de ont-
wikkeling van de samenleving
gunstiger zijn.
Ontwikkelingsgelden mogen
niet worden gebruikt voor
steun aan zogenaamde bevrij-
dingsbewegingen, die op re-
volutionaire en gewelddadige
wijze zich keren tegen de
overheid in hun land.



128. Ontwikkelingshulp
dient bij voorkeur recht-
streeks te worden verleend.
De allerarmsten worden als
regel het beste bereikt door
inschakeling van particuliere
organisaties. De
hulpverlening kan effectief
worden aangepakt door aan
te sluiten bij de oorspronke-
lijke hulpbronnen van een
land. Goede afspraken zijn
nodig over de prijzen van
grondstoffen teneinde de
economische basis van de
armste land en te versterken.
Er moeten voorzieningen
worden getroffen om de ont-
wikkelingslanden in staat te
stellen de steeds duurder wor-
dende olie en kunstmest aan
te schaffen. De verbindingen
met en binnen de arme landen
dienen te worden verbeterd
teneinde de beschikbare hulp-
bronnen beter te verdelen.
Er moeten afspraken komen
over verplichte leverantie van
wereldvoedseloverschotten
aan hongergebieden.
Overigens moeten de ontwik-
kelingslanden zelf leren
zorgen voor hun eigen voed-
selvoorziening. Voedselschen-
kingen mogen slechts een
tijdelijke rol spelen. De
slechter wordende economi-
sche situatie in Nederland
mag niet leiden tot verminde-
ring van de te verlenen ont-
wikkelingshulp.
Door te letten op de nog
steeds toenemende geestelijke
en materiele nood in de
wereld zal ieder zijn dank-
baarheid voor de zegeningen
die hij in Nederland ontvangt,
onder meer tot uitdrukking
brengen in de bereidheid
eigen consumptie te matigen
ten behoeve van zijn verre
naasten.

Buitenlandse betrekkingen
129. Ook in de betrekkingen
met andere land en zal tot uit-
drukking moeten komen, dat
de Nederlandse regering een
beleid wil voeren dat gericht is
op de ontwikkeling van de
samenleving tot eer van God.
Nederland dient afwijzend te
staan tegenover elk totalitair
systeem, of dat nu "links" of
"rechts" heet, omdat het
kenmerk van een totalitair
bewind is, dat het heel het
leven onderwerpt aan de
tirannie van de almachtige
staat en elke geestelijke vrij-
heid wegneemt.
Economische, technische of
culturele betrekkingen met
landen waar de vrijheid van
godsdienst en daarmee sa-
menhangende vrijheidsrech-
ten worden geschonden, zijn
dan ook aneen mogelijk aIs
deze betrekkingen mede kun-
nen dienen om de geestelijke
vrijheid van de burgers van
die landen te vergroten.
Ook in het kader van de Ver-
enigde Naties en op andere
internationale bijeenkomsten
waaraan Nederland
deelneemt, dient de zaak van
de geestelijke vrijheid voort-
durend aan de orde te worden
geste1d.

Israel
Palestijnen
130. Nederland heeft de
plicht de staat Israel te steu-
nen in de verwerkelijking van
zijn soevereiniteit binnen er-
kende, veilige grenzen. Die
steun dient onverminderd te
worden gegeven, ook
wanneer dat Arabische lan-
den niet welgevallig is en wel-
licht zelfs sancties op het ge-
bied van olieleveranties kan
opleveren. De Palestijnse
organisaties die de steun ge-
nieten van de meerderheid
van de Palestijnen, en boven-
dien een vreedzame oplossing
voor het Midden-Oosten na-

streven, behoren in het vre-
desoverleg te worden
betrokken. Zolang zij, zoals
de PLO, de staat Israel niet
wensen te erkennen, mogen
zij niet tot het overleg worden
toegelaten. Israel behoort van
zijn kant het recht van de
Palestijnen op een eigen staat
te erkennen.

Zuid-Ajrika
131. De problemen waar-
voor regering en yolk van
Zuid-Afrika zich aIs gevolg
van de grote culturele ver-
scheidenheid binnen een land
zien gesteld, zijn ongekend
groot. Dit moet re-
gering en yolk van Nederland
nopen tot bescheidenheid in
het beoordelen van de politiek
van Zuidafrikaanse regering.
De verantwoordelijkheid
voor de oplossing van de pro-
blemen berust bij de Zuidafri-
kaanse regering. Een boycot
tegen dit land moet aIs on-
rechtmatig worden
afgewezen, omdat de politiek
van Zuid-Afrika geen bedrei-
ging vormt voor de wereld-
vrede.
In plaats daarvan dient
Nederland te wijzen op de
grote betekenis van het
Woord van God, ook voor
een staat met verschillende
culturen. In dat kader kan
Nederland bijdragen tot een
oplossing, die meer dan thans
het geval is recht doet aan aIle
bevolkingsgroepenin
Zuid-Afrika.



De belofte, dat het ieder zal
wel gaan, die naar Gods
Woord handelt, is een reali-
teit. Dikwijls lijkt het niet zoo
Een beroep op de Bijbel stuit
vaak op weerstand, ook daar
waar we die niet verwacht
zouden hebben. De kracht
van de zondewerking is overal
merkbaar. Maar we mogen
weten, dat deze ontbindende
kracht al overwonnen is door
Jezus Christus op Golgotha.
Aan Hem is gegeven aIle
macht in de hemel en op de
aarde. 10)Gezeten aan de
rechterhand van Zijn Vader
regeert Hij nu al over aile
aardse rijken. Zo werkt Hij
heen naar de dag van Zijn
wederkomst.
Dit is een zekerheid, die aile
onzekerheden in de schaduw
zet. Oliesjeiks noch Kremlin
of Witte Huis bepalen het
verloop van de wereldgeschie-
denis.
Daarom heeft Zijn Woord
ook realiteitswaarde voor het
heden. In 1981mogen we
wijze op het perspectief van
een politiek, waarin niet de
mens en zijn begeerten, maar
God en Zijn eer centraal
staan. Dit perspectief blijft
niet beperkt tot een (verre)
toekomst of tot individueel
geluk. Het zal ieder wel gaan,
die naar Gods Woord
handelt, nu en in de toe-
komst.
In dat licht heeft het GPV een
program geformuleerd voor
het brede politieke leven. Met
het oog op de grote sociaal-
economische problemen
waarvoor ons land staat,
heeft het zijn program ook
geconcretiseerd in een natio-
naal herstel- en ontwikke-
lingsplan.
Aan de toestand van malaise
en machteloosheid kan een
einde komen. Dat kan als ons
yolk weigert nog langer door
te gaan in de dagelij kse sleur,
die leidt tot onverschilligheid

en ontevredenheid. Dat kan,
als ons yolk kiest voor een
politiek in dienst van de
Koning der koningen. Zo'n
politiek doet nieuwe veer-
kracht in ons yolk ontstaan,
een nieuw gevoel van verbon-
denheid.
De geschiedenis van ons yolk
heeft bewezen waartoe het in
staat is als overheid en yolk
breken met alle neutralisme
en kiezen voor een ontwik-
keling van de samenleving tot
eer van de Drieenige God. De
God van de geschiedenis is
ook nu nog Dezelfde.
Niet tevergeefs beleed de va-
der des vaderlands in donkere
dagen:

Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, 0 Godt mijn Heer!

Moge het appel, dat Hare
Majesteit de Koningin bij
haar inhuldiging deed uit-
gaan, toen zij deze woorden
uit ons volkslied tot de hare
maakte, evenmin tevergeefs
zijn.



(de getallen verwijzen naar de betreffende onderdelen van het program; de zal.:en voorzien van een * komen - ook-
voor in het nationaal herstel- en ontwikkelingsplan).
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67. *.

natuur: inleiding hfdst. Ill, 42. 53. *.
Navo: 21-23.
Nederlandse Antillen: 32.
neutralisme: alg. inleiding.
numerus fixus: 103.

Omroep: 118.
onderhoudskosten eigen woning: 59.
ondernemingen: 88.
ondernemingsraad: 88.
onderwijs: 90-106.
onderwijsvernieuwing: 93.
onderzoek, universitair: 106.
ontduiking van belastingen e.d.: 87, *.
ontwapening: 22.
ontwikkelingssamenwerking: 127. 128.
openbaar onderwijs: 91.
openbaar vervoer: 62. 63. *.
openbare werken: 68. *.
openbaarheid van bestuur: 7.
openbare zeden: 10.
open universiteit: 105.
overheidspersoneel: 84. 88. *.
overheidstaak: 6. *.
overheidsuitgaven: 80. *.
Palestijnen: 130.
Papoea's: 126.
particulier initiatief: 6.
particulier onderwijs: 91.
pers: 118.
persoonlijke levenssfeer: 5.
politie: 16.
privacy: 5.
provincies: 27.29.31.
prijscompensatie: 85. *.

Rechtshulp: 15.
recreatie: 15.
regionale politiek: 71.
renteaftrek hypotheek: 59.
reorganisatie binneniands bestuur: 26.
ruilverkaveling: 78.
ruimtelijke ordening: 53.

Samenievingsvormen (alternatieve): 33.
samenwerkingsschool: 95.
schoolbegeleiding: 92.
schoolstichting: 91.
sociale voorzieningen: 55. 56.
sociale dienst: 120.
spoorwegen: 71.
sport: 117.
stadsvernieuwing: 55. 56, *.
stakingen: 16.24.89.
straffen: 11. 13.
studiefinanciering: 104.
subsidienormen: 112.
Suriname: 125.

Tuinbouw: 74. 79. *.
Twente: 27.

Universiteit: 98, 100-106.

Verdediging: 19-24.
verdovende middelen: lOB.
verkeersveiligheid: 62.
verstedelijking: 55.
vervoer: 63. 64. *.
verzekeringen: 81. 107.
vluchtelingen: 123.
voedselvoorziening: 76.
volkshuisvesting: 57. *.
voortgezet onderwijs: 97.
vreemdelingen: 123, 124.
vrijheid van godsdienstig belijden: 3.

meningsuiting: 118.
onderwijs: 90.

vrijwilligerswerk: 120.

Waddenzee: 48.
wapenbeheersing: 22.
wapens en uitrusting: 23.
waterverontreiniging: 46.
wegen, uitkeringen: 31.
welzijn: 109. 110.
welzijnsplanning: 115.
werkgelegenheid: 41. 53. 67. 69, 70. *.
werkstakingen: 16.89.
Westerschelde, vaste oeververbinding:

71. *.
wetenschappelijk onderwijs: 98, 100-103.
wetshandhaving: 8.
woningbouw: 57. *.
woonruimte: 60.
woon-werkverkeer: 54.

Zeden, openbare: 10.
ziekenfonds: 38. 81. *.
ziektekosten: 107. *.
zondagsport: 117.
Zuid-Afrika: 131.
Zuid Molukken: 126.
Zuidelijke IJsselmeerpolders: 27.
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