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Politiek bedrijven kenmerkt zich ondermeer door het 
voortdurend voor keuzen gesteld worden. Hoe dit te 
regelen, hoe dat op te lossen? Bij het doen van politieke 
keuzen worden doelstellingen gehanteerd. Elke 
politieke partij biedt haar doelstellingen aan in een 
programma. Daarmee wordt de verkiezingscampagne 
ingegaan. Dat wordt aan de kiezers voorgelegd. Ook 
onze SGP heeft haar verkiezingsprogramma 1986-1990. 
Hierbij een verkorte versie ervan. 
Het zal duidelijk zijn dat uitgedragen doelstellingen, 
actiepunten en dergelijke nauw samenhangen met een 
visie op mens en samenleving, nauw samenhangen ook 
met een visie op het bijzondere ambt van de overheid. 
Waaraan worden normen ontleend? Welke waarden 
worden verdedigd? Hoe liggen de verantwoordelijkhe-
den? Welke inrichting van de samenleving wordt als de 
meest gewenste gezien? Socialisten beantwoorden zulke 
vragen anders dan liberalen. 
Elke partij heeft een eigen geluid. Met veel  élan  wordt 
getracht de verkiezingsprogramma's ,,aan de man te 
brengen". Maar trouw moet wel blijken! Na de verkie-
zingen gebeurt het niet zelden dat bepaalde punten 
worden afgezwakt, omgeven met mitsen en maren. De 
kiezers kunnen dan intussen wel om de tuin zijn geleid. 
Daar hoopt de SGP niet aan mee te doen. Met name als 
het gaat om haar ronduit principiële doelstellingen. Op 
zakelijke punten kan dat natuurlijk ook bij ons onder 
omstandigheden wel eens het geval zijn. Goed doordacht 
moet nu eenmaal op situaties en wijzigingen daarin 
worden gereageerd. Maar op echt wezenlijke punten kan 
en mag geen water bij de wijn worden gedaan. Kwestie 
van trouw! 
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Wat is de kern van wat de SGP voorstaat en waarvan 
vertrouwd mag worden dat dat voluit in het programma 
wordt herkend? De SGP streeft naar een regering van ons 
volk geheel op de grondslag van de in de Heilige Schrift 
geopenbaarde ordening Gods. God heeft immers aan het 
volk Israël rechtmatige rechten gegeven, getrouwe wet-
ten, goede inzettingen en geboden (Nehemia 9 : 13). Het 
betaamt alle mensen deze te gehoorzamen, aldus de 
Prediker (12 : 13). De beginselen van Gods Woord 
moeten daarom op staatkundig terrein tot groter erken-
ning worden gebracht. Een hele opdracht, maar bepaald 
geen achterhaald doel. De overheidstaak wordt ten 
diepste bepaald en getoonzet, als in artikel 36 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis verwoord. 
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Daaraan wil de SGP trouw blijven, pas dan immers wordt 
echt recht gedaan. Rechtgedaan aan de hoge roeping van 
de overheid, rechtgedaan aan de belijdenis onzer vade-
ren, trouw betoond aan de historie van ons land in 
handhaving van het wezenlijk beginsel. Dan wordt ook 
in trouw rechtgedaan aan de armen, aan de zwakken en 
hulpbehoevenden in onze samenleving, die in deze 
ingewikkelde tijd ondersteuning van overheidswege nu 

eenmaal niet kunnen ontberen. Dan wordt ook naar 
bijbelse norm rechtgedaan aan de vraagstukken, moeiten 
en noden van onze tijd. In trouw recht doen, er is een 
voorname belofte aan verbonden (Spreuken 29 : 14)! 
Wij beleven een ernstige tijd. Vele zonden en ongerech-
tigheden worden helaas openlijk gedoogd, zelfs be-
schermd door wetten. Wat zullen daarvan de gevolgen 
zijn? Wij moeten het ergste wel vrezen. Fundamentele 
wederkeer is geboden! 
Het verkiezingsprogramma geeft daarvoor concrete 
lijnen aan, overigens erkennend dat het met name ook 
gaat om een persoonlijke, geestelijke wederkeer. 
Hartelijk mag worden gehoopt dat het verkiezingspro-
gramma de gehele partij en vele anderen zal aanspreken. 
Laat er op bepaalde punten verschil van inzicht mogen 
bestaan, de kern van wat de SGP voorstaat verbinde ons 
rond dit programma. Dat zal stimuleren en wervend zijn 
onder de kiezers, onder jong en oud. Met name ook 
jongeren wordt dringend gevraagd serieus en welge-
meend naar ons programma te kijken. Wij hebben ook 
jullie steun zo nodig. Het is voor  alien  goed er ook met 
anderen over te spreken. Het gaat immers in de politieke 
discussie van vandaag de dag om meest wezenlijke 
zaken. Of niet dan? Enkele voorbeelden slechts: eutha-
nasie, non-discriminatie, bewapeningsvraagstuk, indivi-
dualisering. Staat er nu alles in dat er in zou kunnen 
staan? Neen, aan beperking viel niet te ontkomen. 
Gemeend wordt dat er in staat, wat erin elk geval in moet 
staan. Vanzelfsprekend ziet de SGP met spanning uit 
naar het resultaat van de verkiezingen. Laat geen stem 
verloren gaan door onachtzaamheid. 
Diep is de SGP er oerigens van doordrongen dat wij wel 
werken, wikken en wegen kunnen - en geen misver-
stand, wij hebben onze plicht te doen - maar dat alles in 
Gods hand is. Aan Zijn zegen is immers alles gelegen! 

Van der Vlies 



an afle  kiezers  
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Kranten, tijdsáriften en zelfs boeken komen zo onder uw ogen. In de meeste 
gevallen houdt het een beroep op uw portemonnee in. Soms bedient men zich 
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Dit verkiezingsprogram wordt u ook ter kennismaking aangeboden. Het doet 
echter geen beroep op uw beurs, veeleer op uw geweten. Het bedoelt u financieel 
niet armer te maken, maar u met bepaald inzicht te verrijken. 

Met klem brengt dit verkiezingsprogram de werkelijkheid onder uw aandacht, 
zoals deze steeds meer in ons vaderland openbaar komt. In feite is dat de 
werkelijkheid van het verlaten van de geboden Gods. Tegelijk wil het laten zien 
de werkelijkheid van de vele moeiten, die er in de samenleving zijn Het zijn 
moeiten, die maar niet zo overwonnen kunnen worden. We denken aan de 
werkloosheid, die wel enige daling vertoont, maar toch nog blijvend groot is. Hoe 
groot zijn ook de zorgen voor menig kleinbedrijf. Op een ander gebied zijner 
grote moeiten bij het instandhouden van de gezondheidszorg. 

De Staatkundig Gereformeerde Partij heeft oog voor de genoemde moeiten en 
vele anderen. Zij roept de overheid op om met gepaste middelen die moeiten te 
bestrijden. Wij geloven echter niet dat dit kan zonder prioriteit te geven aan de 
geestelijke waarden in ons volksleven. Toegeven aan en legaliseren van de 
zonden tegen Gods Woord is een zekere weg tot verdere teruggang. De enige weg 
is het luisteren naar Gods heilzaam Woord en een beleid dat daarop gericht is. 
Alleen trouw-zijn aan Gods geboden biedt uitzicht in deze moeilijke tijd. 

,,In trouw recht doen" is de titel van ons verkiezingsprogram. Recht doen in 
moeilijke situaties is de taak van de overheid. Maar dan in trouw aan Gods 
geboden 

Ontvangt u zo dit geschrift. Dan kan de kennismaking dienstbaar zijn tot een 
goede regering van ons land. Tot de regering naar die geboden, die zegen 
meebrengen in Gods gunst. 

Het hoofdbestuur 
van de Staatkundig Gereformeerde Partij 

Spreuken 29: 14: ,,Een koning, die de armen in trouw recht doet, diens troon zal 
in eeuwigheid bevestigd worden". 

Nehemia 9 13b: ,,en Gij hebt hun gegeven rechtmatige rechten en getrouwe 
wetten, goede inzettingen en geboden". 
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Een geweldige en tegelijkertijd verheven opdracht rust op 
de schouders van hen die tot regeren zijn geroepen. Ons ten 
goede. Een roeping te dienen: recht te doen in trouw aan 
Gods Woord. Tot eer van God en tot heil van land en volk. 
Een roeping die uitgaat boven het hier en nu. 
Gods Dienaresse te zijn verplicht de overheid. De verplich-
ting namelijk te regeren overeenkomstig Gods geboden. 
Geboden ten leven; richtlijnen voor samen-leven. 
Rechtvaardigheid is nooit het resultaat van de optelsom de 
helft plus één. Rechtvaardigheid kan slechts de uitkomst 
zijn van het luisteren naar Gods heilige Wet waarvan de 
hoofdsom luidt: God lief te hebben boven alles en de naaste 
als onszelf (zie Matth. 22:37-40). Alle wetten en besluiten 
moeten in het teken staan van de belijdenis dat God de 
Regeerder en Formeerder is van alle leven. Alleen zo krijgt 
het staatsgebouw een vast fundament. Alleen zo wordt 
recht gedaan aan Gods bedoelingen met de mens. 
Goede wetten die niet worden nageleefd baten niet. 
Daarom is het noodzakelijk dat op de naleving wordt 
toegezien. Politie en justitie zijn onontbeerlijk voor de 
handhaving van de openbare orde en de rechtsorde. De  

ongebondenheid der mensen moet immers bedwongen 
worden. Tot straf der bozen en bescherming der vromen, 
zoals de opstellers van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
dat zo treffend formuleerden. Opdat alles met goede 
ordinantie onder de mensen toega. Dit vordert actief 
optreden en geen passief afwachten, laat staan berusten. 
Wat de regering kan behoort zij te doen, wat haar geboden 
is moet zij doen. Al was het alleen maar terwille van al die 
Nederlanders die zich nog wel wensen te houden aan wet en 
regel, die het goede nastreven. 
Een overheid die buigt voor de eisen van Gods Woord 
verdient gehoorzaamheid. Een overheid die haar onderda-
nen verplicht te handelen in strijd met Gods Woord loopt 
het gevaar vroeg of laat dat recht te verspelen. Gods 
rechten reiken nu eenmaal verder en gaan dieper dan de 
rechten van de mens. Des te meeris nodig een gedurig gebed 
voor hen die in hoogheid zijn gezeten, opdat de Heere hen 
wil leiden in al hun wegen. Wat zou het zegenrijk zijn als de 
overheid zelf het goede voorbeeld zou geven door bid- en 
dankdagen uit te schrijven om de nationale en internationa-
le nood op te dragen aan de Allerhoogste. 

1. Huwelijk en gezin 
Huwelijk en gezin zijn de pijlers van de 
samenleving en als zodanig van on-
schatbare en blijvende waarde. Gods 
Woord laat daarover niet de minste 
twijfel bestaan. Die waardering moet 
doorklinken in de gehele Nederlandse 
wetgeving. Logisch voortvloeisel hier-
van is dat iedere ontmanteling van het 
huwelijk als uit den boze moet worden 
beschouwd. Daarom mag noch op di-
recte noch op indirecte wijze (bijvoor-
beeld via het echtscheidingsproces-
recht, alimentatieregelingen, namen-
en afstammingsrecht, enz.) aan de wet-
telijke regeling van het huwelijk tekort 
worden gedaan. Waar God het huwe-
lijk heeft willen zegenen met kinderen 
zijn het de ouders aan wie de zeggen-
schap en verantwoordelijkheid is op-
gedragen. De overheid die zich Gods 
Dienaresse weet zal dat ouderlijk ge-
zag steunen en niet uithollen. Ouders 
die hun verantwoordelijkheid misbrui-
ken of verwaarlozen moeten uit de 
ouderlijke macht (kunnen) worden 
ontzet. Echter, godsdienstige opvattin-
gen alleen mogen nimmer reden zijn  

voor plaatsing van kinderen buitens-
huis. 
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Op onbijbelse gronden mag nooit on-
derscheid worden gemaakt tussen 
mensen en groepen van mensen. Wat 
niet wegneemt dat er tussen gelijkheid 
en gelijkwaardigheid een wereld van 
verschil ligt. Wie dit miskent doet 
onrecht aan Gods Woord en aan de 
veelvormigheid van de schepping. De 
overheid mag bijbelse en onbijbelse 
verhoudingen - bijvoorbeeld homosex-
uele relaties - dan ook niet op één lijn 
stellen, noch in haar wetgeving noch in 
haar feitelijk handelen. In alle samen-
levingsverbanden moeten mensen zich 
richten naar de eisen die God ons in 
Zijn Woord als goed voorhoudt. In 
doen en in laten. Daarom bestaat er 
geen behoefte aan een wet gelijke 
behandeling en behoort de overheid 
alternatieve samenlevingsvormen die 
berusten op zedelijke onoirbare ver-
houdingen niet gelijk te schakelen met 
het huwelijk. Voor al diegenen die 
willen leven en werken naar de nor-
men van de Heilige Schrift moet er 
ruimte zijn en blijven zich dienover-
eenkomstig te gedragen. Het streven  

naar opgedrongen emancipatie moet 
krachtig tegenspel worden geboden 
opdat metterdaad recht gedaan wordt 
aan de variatie in aard, aanleg, wezen, 
karakter, hoedanigheid en gaven van 
hoofd en hart van man en vrouw. 

De overheid kan niet tolereren dat 
mensen elkaar aantasten in naam en 
goede eer. Nog minder mag de over-
heid misbruik van de Naam van de 
Allerhoogste straffeloos laten passe-
ren. Gods eer is ermee gemoeid. Uit 
dien hoofde moet het verbod van 
godslastering (art. 147 Wetboek van 
Strafrecht) behouden blijven, en voor-
al ook worden nagekomen. Lagere 
overheden die werkelijk ernst maken 
met de bescherming van Gods Naam 
dienen volop de ruimte te krijgen om 
aanvullende bepalingen op de bestaan-
de wettelijke regeling vast te stellen. 

De zondag is de Dag des Heeren. Een 
geschenk om dankbaar voor te zijn in 
een jachtige en onrustige tijd als de 
onze. Een overheid die de zondagsrust 
bevordert om aldus mogelijk te maken 



dat de zondag geheiligd wordt doet 
recht aan Gods eer. En aan het wel-zijn 
van haar onderdanen. Overheidsper-
sonen behoren zelf het goede voor-
beeld te geven door af te zien van 
ambtelijke bezigheden op zondag. De 
Nederlandse overheid in al haar gele-
dingen moet alles doen om de zondags-
rust waar ook te bevorderen en de 
ontheiliging van de Dag des Heren 
tegen te gaan. 

Onder het mom geen zedenmeester te 
zijn mag de overheid zich geen meester 
betonen in het laten voortwoekeren 
van onzedelijkheid. Onzedelijkheid is 
een schandvlek die een natie en haar 
bewoners verlaagt. Ja, wat meer is, 
onrecht doet aan de gerechtigheid 
Gods. Onzedelijkheid schaadt mensen 
naar lichaam en naar ziel. Daarom 
behoort de regering tegen openlijke 
uitingen van pornografie, prostitutie, 
sexhandel en andere vormen van on-
zedelijkheid maatregelen te nemen. 
Zeer streng moet worden opgetreden 
tegen kinderpornografie. Onder geen 
beding mag worden overgegaan tot het 
uit de sfeer van het strafrecht halen van 
sexuele contacten van meerderjarigen 
met 12-16-jarigen. 

6. c en 
Openbare Orde 
Geweld en misdadigheid zijn aan de 
orde van de dag. Ook in de afgelopen 
jaren zijn steeds meer mensen het 
slachtoffer geworden van de kleine 
en/of grote criminaliteit. Het is de 
opdracht van de overheid zich hierte-
gen teweer te stellen. Waar de rechts-
orde is geschonden en schuld is bewe-
zen mag straf niet achterwege blijven. 
Daarom zal alles in het werk moeten 
worden gesteld om te voorkomen dat 
strafbare feiten op grote schaal (moe-
ten) worden geseponeerd. Overtredin-
gen en misdrijven behoren rechtvaar-
dig vergolden te worden met passende 
straffen. In het uiterste geval (levens-
delicten) moet de doodstraf mogelijk 
zijn. Tegenover wetsovertredingen op 
grote schaal met een politieke achter-
grond (burgerlijke ongehoorzaam-
heid) is een duidelijk en beslist optre-
den van de regering noodzakelijk. 
Aparte aandacht vraagt de bestrijding 
van terrorisme en handel in verdoven-
de middelen. 

7. Rechtspraak 
Mensen die menen dat hun onrecht is 

aangedaan moeten hun recht kunnen 
blijven halen. De afhandeling van be-
zwaar- en beroepschriften zal voor-
taan vlotter moeten gaan verlopen en 

eenvoudigd te worden. 

tussen 

8. Politie 
Het is geen dankbare taak als politi 

lijkheden als stootkussen te moet 
fungeren S. overheid  - - 

bevolking.  
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Helaas zijn er geen gevangenissen te 
veel, doch te weinig. Het cellentekort 
leidt tot onaanvaardbare situaties. 
Daarom moet alles op alles worden 
gezet om de tenuitvoerlegging van 
rechtsgeldig tot stand gekomen rech-
terlijke beslissingen te garanderen. 
Eventueel zal daarvoor extra geld 
moeten worden uitgetrokken. Voorts 
zal de beveiliging tegen ontsnapping 
van gevangenen verscherpt dienen te 
worden. Daarnaast is het zinvol dat 
veroordeelden op een juiste wijze wor-
den begeleid en voorbereid op de 
terugkeer in de maatschappij. Een Bij-
bels verantwoorde geestelijke verzor-
ging is daarvoor onmisbaar. 

I - 

10. Parlementaire Democratie 
In Nederland is de democratie in ie Constitutionele monarchie 
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vorm gegoten van een constitutionele 
monarchie met parlementair stelsel. 
Zonder deze staatsvorm te verheerlij-
ken mag vastgesteld worden dat zij 
onder de huidige—Qrnstand~gfieden het 

Ibest  IIwerkbare 1tIis ' recht en  
lgerechtigheid D kunnen doen  E' 

indien in de Wrond)wet de afhanke- 

de Almachtige. Daarom dient in het 
openbaar bestuur het ambtsgebed ge- 

LIII 

ontbreekt 

ne- 
men

weer ingevoerd te worden., 

tegenp gezagsondelrmijnende  

in geen geval " door de vingers zien.  

Binnenlands bestuur 

iIUliIhp Irm 
Knelpunten in het bestuursapparaat 
kunnen het best worden opgelost door 
aan te sluiten bij het historisch gegroei-
de. Grootschalige herindelingen wor-
den dan ook afgewezen, wat niet 
betekent dat in sommige gevallen 
grenswijzigingen noodzakelijk kunnen 
zijn. Het Rijk moet ernst maken met 
het afstoten van taken en bevoegdhe-
den naar provincies, gemeenten en 
waterschappen (decentralisatie). Tege-
lijkertijd moeten deze bestuurslagen 
voor die taakuitbreiding een voldoen-
de, met name ook financieel draagvlak 
krijgen, opdat ze zijn opgewassen te-
gen hun taak. Het is wellicht wenselijk 
te bezien of het afstoten van over-
heidstaken naar de particuliere sector 
(privatisering) verantwoord is. 

12. Openbaarheid en 
deregulering 
Overdaad schaadt. Hoe meer regeltjes, 
des te ondoorzichtiger het beleid en 
bestuur. Met deze wetenschap in het 
achterhoofd zal soberheid en terug-
houdendheid moeten worden betracht 
bij het totstandbrengen van nieuwe 
wetgeving. Daar waar maar enigszins 
vereenvoudiging van bestaande wet-
ten en regels kan plaatshebben moet 
dat gebeuren. 

13. Privacy 
Er moet zo snel mogelijk een wettelijke 
uitwerking van het grondwettelijk  

recht op bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer tot stand gebracht 
worden. Verkeerd gebruik van per-
soons- en andere gegevens uit databe-
standen zal strafbaar moeten worden 
gesteld. 

Door allerlei kansspelen worden onge-
zonde en zelfs gevaarlijke begeerten 
opgeroepen, zeker wanneer deze spe-
len gepaard gaan met een (hoge) geld-
inzet. Bovendien richt gokken onpeil-
baar leed aan in gezinnen en families. 
De overheid is daarom geroepen gok-
ken tegen te gaan. Voor casino's be-
hoort in Nederland geen plaats te zijn. 

Iniij. WIU! 

Nederland behoort recht te doen aan 
allen die zich rechtmatig in ons land 
vestigen. Dat is een opdracht voor 
zowel de regering als de burgers ieder 
afzonderlijk. Waar mogelijk mag dat 
gebeuren met behoud van alle ver-
scheidenheid onder de vele vreemde-
lingen in onze poorten, waar nodig 
moeten zij zich aanpassen aan de 
Nederlandse samenleving. In het be- 

leid dient de nadruk te liggen op 
integratie. Uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat kunnen niet wor-
den getolereerd en moeten dus worden 
vervolgd. Wel dient duidelijk onder-
scheiden te worden tussen achterstand 
en achterstelling, waarbij achterstel-
ling bestreden moet worden en achter-
stand weggewerkt, uiteraard indien 
betrokkenen daar prijs op stellen. 

Het toelaten van vreemdelingen is, hoe 
pijnlijk ook, gebonden aan grenzen. 
Daarom moet de toelating aan beper-
kingen worden gebonden. Hierop 
moet uitzondering worden gemaakt 
voor vluchtelingen die om hun geloof 
worden vervolgd dan wel gevaar lopen 
voor lijf en leden. Remigratie mag 
gestimuleerd worden, mits maar geen 
afbreuk gedaan wordt aan de voor-
waarden van vrijwilligheid en van 
betrouwbare voorlichting. 

De achtergrond van het verblijf van 
tienduizenden Molukkers en Papoea's 
in ons land is diep tragisch. Tegenover 
hen en hun nageslacht heeft Nederland 
een ereschuld in te lossen. Al te lang is 
daarmee gewacht. 



Ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Verant-
woordelijkheid tegenover God, verantwoordelijkheid te-
genover de naaste en verantwoordelijkheid tegenover 
zichzelf. Om de verantwoordelijkheden in hun juiste 
verhouding te leren verstaan is het goed dat mensen 
luisteren naar wat God in Zijn Woord zegt. Want goede 
inzettingen kunnen slechts gegrond zijn op trouw aan 
normen die de eeuwen door hun waarde hebben bewezen. 
Van jong tot oud kunnen mensen er hun voordeel mee doen. 
Dat begint al op school. Een school met een open Bijbel 
geeft meer dan kennis alleen. Zulk onderwijs doet beseffen 
dat de verworven kennis moet worden ingezet tot eer van 
God en dienst aan de naaste. Zulk onderwijs biedt de jeugd 
perspectief en geeft zin aan de toekomst. Een blijde 
boodschap in een sombere wereld. Welke overheid zal deze 
les in de wind willen slaan? Wil de Nederlandse overheid 
recht doen aan haar verantwoordelijkheid, dan zal ze de 
jeugd op laten groeien bij het licht van Gods Woord, opdat 
Zijn Woord een lamp zal zijn voor ieders voet en een licht  

op ieders pad (Ps. 119:105). De overheid is niet de eerst 
aangewezene om met veel kunst en vliegwerk cultuur te 
bevorderen. Veel meer ligt het op haar weg ontsporingen te 
voorkomen dan wei tegen te gaan. Rentmeester-zijn wil in 
dit verband oproepen tot verantwoord gedrag. Loslaten 
van het waarde-volle leidt onherroepelijk tot waarde-
loosheid. Het is geen kunst allerlei zondigheid onder 
velerlei voorwendsel vrij spel te geven. Wat cultuur heet 
moet de toets der kritiek, gebaseerd op Gods Woord, 
kunnen doorstaan. Zo alleen kunnen kunstenaars creatief, 
dat wil zeggen: opbouwend bezig zijn. 
Nergens mogen mensen hun verantwoordelijkheden ontlo-
pen. Die opdracht krijgt extra gewicht en dimensie als we 
beseffen hoevelen op anderen zijn aangewezen. Gods 
Woord neemt  alien  serieus, met welke lichamelijke of 
geestelijke mogelijk- en moeilijkheden ook bedeeld. Barm-
hartigheid biedt daarom de helpende hand aan mede-
mensen. Om zo zorg en hulp weer hart te geven. Jong en 
oud kunnen hiermee uit de voeten. 

Goed en deugdelijk onderwijs is een 
zaak van de overheid. Nog meer dan 
dat moet het de overheid na aan het 
hart liggen dat alle onderwijs wordt 
gebaseerd op de Bijbel en de reforma-
torische belijdenisgeschriften. Nu dit - 
helaas - wordt nagelaten moet er in 
ieder geval alle vrijheid zijn voor het 
bijzonder onderwijs. Bij gebrek aan 
een overheid met de Bijbel moet er pal 
gestaan worden voor een school met 
de Bijbel. Tegen deze achtergrond 
mogen geen eisen worden gesteld aan 
het bijzonder onderwijs die wezens-
vreemd zijn aan het karakter van dat 
onderwijs. Scholen op levensbeschou-
welijke grondslag moeten niet alleen 
respectering, maar ook onderschrij-
ving van deze grondslag kunnen ver-
gen. Om ervoor te zorgen dat de 
spreiding van scholen over het land 
voldoende is moeten de stichtingsnor-
men zo laag mogelijk worden gehou-
den. En als aan alle wettelijk vereiste 
voorschriften en getalscriteria voldaan 
is zal het bijzonder onderwijs zonder 
aarzelen in de gelegenheid moeten 
worden gesteld om scholen op te rich-
ten en in stand te houden. Het gods-
dienstonderwijs mag niet opgaan in het 

vak geestelijke stromingen of maat-
schappijleer. 

De nieuwe basisschool zal zichzelf in 
de komende jaren in de praktijk moe-
ten bewijzen. Nu jonge en zeer jonge 
kinderen onder één dak zitten vraagt 
het zoeken naar het evenwicht tussen 
spel en leren nog meer behoedzaam-
heid dan voorheen. Voorop staat dat 
de kwaliteit van het onderwijs er niet 
op mag achteruitgaan. Een persoonlijk 
gerichte benadering doet het meest 
recht aan leerlingen die nu aanmaal 
verscheidene talenten, mogelijkheden 
en moeilijkheden hebben. Kinderen 
die om wat voor reden dan ook een 
achterstand hebben ten opzichte van 
hun leeftijdgenoten verdienen extra 
aandacht. De regering moet de leer-
krachten hierin terzijde staan. Door 
middel van evaluatie en onderzoek zal 
de kwaliteit van het onderwijs voort-
durend in de gaten moeten worden 
gehouden. Kleinere scholen in dunbe-
volkte gebieden, met name op het 
platteland, behoren vanwege hun on-
misbare functie beschermd te worden. 
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plaats als instituten met ruime moge- 
I e- •. praktische vorming.  
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Ook voor het voortgezet onderwijs 

21. Hoger en Wetenschappelijb 
i Onderwijs 
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22. Zorg voor het cultureel 
erfgoed 
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en hebben niets meer te maken met 
een zinvolle vrijetijdsbesteding. Op 
staande voet moet aan de subsidiëring 

gemaakt. De Nederlandse overheid 
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handicap hebben recht op een zo 
gelijkwaardig mogelijke plaats temid-
den van anderen. Daartoe kan bijdra-
gen dat de bereikbaarheid van voor-
zieningen zoveel mogelijk wordt 
bevorderd. Op de arbeidsmarkt ver-
dienen gehandicapten een maximale 
kans naast de anderen. 

Mensen die al op leeftijd zijn gekomen 
hebben een zinvolle plaats in een 
wereld die steeds sneller lijkt te gaan. 
Ouderen die dat wensen moeten zo 
lang mogelijk op zichzelf kunnen blij-
ven, waarbij het erg belangrijk is dat zij 
terug kunnen vallen op klaarstaande 
voorzieningen in de directe woonom-
geving (alarmeringssystemen, wijk-
functie van het bejaardencentrum, 
enz.).  



Dag in dag uit moet de regering keuzen doen, want Vadertje 
Staat kan nu eenmaal geen allemansvriend zijn. Het is 
kiezen of delen. Soms is de keuze vrij eenvoudig, bijvoor-
beeld als het gaat over vragen van leven of dood. Daar 
geldt: wie niet voor is, is tegen. Dan weer is de keuze minder 
gemakkelijk: moet deze weg zus aangelegd worden of zo? 
Dat vergt wikken en wegen. Hoe dan ook, de keuze moet 
zorgvuldig geschieden om verantwoord te zijn. Recht doen 
wil zeggen trouw kiezen overeenkomstig de maatstaf van 
Gods Woord. Opdat later niet gezegd zal worden: gewogen 
en te licht bevonden. 
Een overheid die recht wil doen zal kiezen voor het leven in 
al haar vormen en stadia, trouw aan het gebod: Gij zult niet 
doodslaan. Abortus en euthanasie zijn daarom uit den 
boze, haaks staand op de heilige oorsprong van het leven. 
Kiezen voor leven wil in wijder verband ook oproepen tot 
stellingname tegen achteloos omspringen met Gods schep-
ping en Zijn schepselen. 
Maar ook wanneer de keuze niet zo eenvoudig ligt wil Gods  

Woord een licht zijn op het pad van de overheid, voerend 
naar gerechtigheid voor een ieder, opdat niemand tekort 
gedaan wordt. Daarbij zal het overheidszwaard omge-
smeed moeten worden tot een schild om de rechtmatige 
rechten te beschermen van wat zwak en weerloos is: kleine 
kinderen in het verkeer, ouden van dagen in bus en trein, 
die tussen wal en schip dreigen te vallen; maar ook 
stervende bossen en mishandelde dieren die slachtoffer zijn 
geworden van menselijke heerszucht en egoïsme. 
Daar houdt het niet mee op. Er blijft nog  veal  te wensen 
over. Om alle verlangens in goede banen te leiden is meer 
nodig dan bescherming alleen. Gerechtvaardigde wensen 
en noodzakelijke werken moeten worden vervuld en 
verricht. Als particulieren in gebreke (moeten) blijven zit er 
weinig anders op dan dat de overheid zelf, met de haar ter 
beschikking staande instrumenten en middelen, bijspringt. 
Want huizen moeten worden gebouwd en gifgrond verwij-
derd, en ziekten bestreden en wegen aangelegd. Kortom: de 
hand moet aan de ploeg. 

4: 
De mens is een schepsel van God en 
komt uit dien hoofde geen zelfbeschik-
kingsrecht toe. Het is God die leven 
geeft, leven spaart en leven neemt. 
Daarom wordt abortus provocatus en 
de financiering daarvan, anders dan 
wanneer het leven van de moeder in 
gevaar is (vitale indicatie) verworpen. 
Datzelfde geldt voor euthanasie, met 
dien verstande dat staken van zinloos 
medisch handelen (na gebleken her-
sendood) geen euthanasie genoemd 
mag worden. Met alle begrip voor de 
nood van kinderloosheid moet de in-
vitro-fertilisatie (reageerbuisbaby-me-
thode) zoals die thans in het algemeen 
wordt toegepast, om ethische redenen 
worden afgewezen. Een versterking 
van de positie van de pro-life  organisa-
ties is gewenst, waaronder dus de 
organisaties die hulp bieden aan onge-
huwde moeders. Vormen van bevruch-
ting buiten het huwelijk, zoals draag-
moederschap, donorschap, enz. beho-
ren te worden tegengegaan. 

29. Eigen 
verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheidsbesef roept op 
tot gezond gedrag ten aanzien van Gezondheidszorg 

30. Mensen inde 
gezondheidszorg 

voor een steeds zwaarder worden 
taak. Niet alleen neemt de werkla 
toe, ook raken mensen in geweten  III I 

verrichtingen die ze voor God ni 

volstrekt beschermd worden, en m 
gen artsen geen toetredingsbelemm 
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De verontreiniging van Gods schep-
ping is ons duur te staan gekomen. 
JK 

wegwerpeconomie geleidelijk aan ver-
andert in een reparatie-economie. Dat 
is een zaak van mentaliteitsverande-
ring, en dus ligt er hier een taak voor de 
overheid om via voorlichting mensen 
bewust te maken van hun verantwoor-
delijkheid. Afval zal zoveel mogelijk 
gescheiden ingezameld dienen te wor-
den ten behoeve van een betere om- en 
verwerking. Onderzoek naar herge-
bruik moet worden gestimuleerd. Er 
mag in geen geval afval in zee worden 
gedumpt. Op plaatsen waar ernstige 
vervuiling aan het licht is getreden 
moet de bodemsanering op voortva-
rende wijze ter hand worden genomen. 
De Nederlandse regering moet op na-
tionaal en internationaal niveau stap-
pen zetten om de verzuring van het 
milieu (zure regen) een halt toe te 
roepen, bijvoorbeeld door verplichte 
rookgasontzwaveling (electriciteits- 
centrales, grote industrie), auto's uit te 
rusten met een katalysator en het 
aantrekkelijker maken van het rijden 
op loodvrije benzine. 

zijn 
zijn 1. 

zomaar
1"misstanden die zo nu en dan aan het 

Milieuverontreiniging 

dat een wettelijke bescherming van het 
dier geen overbodige luxe is. Aan 
wetenschappelijke instellingen en an-
dere instituten moet gestreefd worden 
naar een vervanging van dierproeven. 
Er dient meer controle te komen op de 
naleving van voorschriften met betrek-
king tot de huisvesting van vee en 
diertransporten. Dierenmishandeling 
behoort harder aangepakt te worden. 
In internationaal verband moet Neder-
land ijveren voor de stopzetting van de 
jacht op bedreigde diersoorten (onder 
andere walvissen) en ook de jacht op 
jonge zeehonden. 

35. Mien  
Een eigen woning is een stuk eigen 
verantwoordelijkheid. Het eigen wo-
ningbezit moet daarom bevorderd 
worden. Dus moet de regering bewerk-
stelligen dat er voldoende goede en 
betaalbare woningen worden ge-
bouwd. Bovendien dienen er voldoen-
de middelen beschikbaar te komen 
voor verbetering van de woningen uit 
de voorraad. 
Of mensen naar hun zin wonen wordt 
mede bepaald door het woonklimaat 
en de woonomgeving Het is vanzelf-
sprekend dat verpaupering, massaliteit 
en eenvormigheid een negatieve in-
vloed hebben, terwijl variatie, voor-
zieningen en groen positief uitwerken. 
Binnensteden mogen derhalve niet 
verwaarloosd worden en bij stadsver-
nieuwing behoort gelet te worden op 
de wensen van de bewoners en de 
middenstand. 
Leegstand van woningen zal tot het 
uiterste moeten worden voorkomen. 
Eenzijdige bouw en exploitatie door 
projectontwikkelaars dient tegenge-
gaan te worden en woningspeculatie 
moet scherp veroordeeld worden. Als 
het kan moet de uitbouw van de steden 
beperkt blijven tot de aan de steden 
grenzende verstedelijkte gebieden. 
Voorkomen moet worden dat mensen 
uit de dorpen naar elders moeten 
verhuizen (goede woonruimteverde-
ling) en bij het bouwen op het platte-
land dient voorzichtigheid in acht te 
worden genomen omdat overmatige 
groei van kleine kernen de rust, inclu-
sief de zondagsrust, schaadt. 

1I 



Ruimtelijke ordening 
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Huurders en eigenaars van woningen 
hebben belangen die deels parallel 
lopen en deels met elkaar strijden. 
Voor de overheid is een bemiddelende 
taak weggelegd opdat die belangen 
rechtvaardig met elkaar in evenwicht 
worden gebracht. Bij de woningtoewij-
zing moet het uitgangspunt worden 
gehanteerd dat de huurder zelf in staat 
moet zijn de huur op te brengen. 
Huursubsidie mag geen vanzelfspre-
kende zaak zijne  Daarom moet er ook 
nauwlettend op worden toegezien dat 
woningen met een lage huur in de 
sector sociale woningbouw beschik-
baar komen voor woningzoekenden 
met lage inkomens, 
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Ook bij de woningtoewijzing moet de 
overheid zich Gods Dienaresse weten 
en er zich niet toe lenen bijbelse en 
onbijbelse samenlevingsvormen op 
één lijn met elkaar te stellen. Er mag 
geen medewerking worden verleend 
aan het bouwen en toewijzen van 
woningen voor en aan naar christelijke 
norm ongeoorloofde samenlevings-
vormen. Het toewijzingsbeleid dient 
uit te gaan van het kostwinnersprinci-
pe.  

LL  

Een goed transportsysteem is voor de 
Nederlandse samenleving van essen-
tieel belang. Veiligheid, betrouwbaar-
heid en snelheid zijn de eisen die aan 
het wegen en spoorwegnet mogen 
worden gesteld. Daartoe behoort meer 
aandacht te worden gegeven aan ver-
keersregels en -gedrag, met name in 
het onderwijs. Verkeersovertredingen 
kunnen nog strenger bestraft worden, 
met name het rijden onder invloed van 
alcohol. Hen die met een glaasje teveel 
op een dodelijk ongeval veroorzaken 
moet voor vele jare de rijbevoegd-
heid worden ontzegd. Het ligt ook op 
de weg van de overheid achterstallig 
onderhoud aan de wegen zo goed 
mogelijk weg te werken en knelpunten 
op te heffen. Deze werkzaamheden 
verdienen voorrang. Bij de aanleg en 
het beheer van wegen dient te  alien  

tijde rekening te worden gehouden 
met de belangen van de bejaarden, 
gehandicapten en de kleine kinderen. 

39. Openbaar vervoer 
Naast het particulier vervoer vervult 
het openbaar vervoer een onmisbare 
functie. Het instandhouden en onder-
houden van een zo volledig en comfor-
tabel mogelijk netwerk van voorzie-
ningen, brengt veel kosten met zich 
mee die niet alleen door de reizigers 
kunnen worden opgebracht. De rege-
ring zal ook hier een uitweg moeten 
trachten te bieden. 

d~ kosten niet kurmen dekken moeten 

de zondag als de Dag des eeren 
worden geëerbiedigd. 

Het binnenschip moge dan het meesli 

het groot leveren staten en in het klein 
leveren schippers slag om de vracht. In 
ieder geval moeten particuliere schip-
pers beschermd worden tegen onrede-
lijke tarieven van andere vervoerswij-
zen, en moet hun veiligheid tegen de 
massale duwbaktransporten gewaar-
borgd zijn. In gezamenlijk overleg met 
andere scheepvaartnaties moet krach-
tig stelling worden genomen tegen 
concurrentie van Oostbiokstaten, zo-
wel voor de binnenvaart (Rhein-Main-
Donaukanaal) als voor de zeevaart 
(ladingreservering staa tshandellan- 
den). 

De eeuwenlange strijd tegen het water 
heeft vele offers gekost, maar leverde 
aan de andere kant kennis en ervaring 
op die in de gehele wereld respect 
afdwingt. Daarmee moet Nederland 
haar voordeel zien te doen. Met de 
know-how opgedaan tijdens het ont-
werpen en de aanleg van waterstaat-
kundige werken moet actief naar bui-
ten worden getreden teneinde de Ne-
derlandse export hiervan te laten pro-
fiteren. De aanleg van waterkeringen 
om het achterland te beschermen tegen 
overstromingen dient zodanig te zijn 
dat de zeedijken in 1990 op hoogte zijn 
gebracht en de rivierdijken in 1998. 

HE, 



Het internationale politieke leven gaat niet buiten de Raad 
van God om, maar onttrekt zich evenmin aan de verant-
woordelijkheid van de mens. De overheid is geroepen om in 
getrouwheid aan Gods Woord, ook in internationaal 
verband, vrede te bevorderen en onrecht te bestrijden. 
Hiermee zijn de twee hoofddoelstellingen van het Neder-
lands buitenlands beleid vastgelegd. Want alleen als deze 
twee voorwaarden vervuld zijn kan de mens de aarde 
bebouwen en bewaren. Voor een juist inzicht in de 
problematiek van oorlog en bewapening is het noodzake-
lijk oog te hebben voor de zwaardmacht van de overheid 
(Romeinen 13). De wettige overheid heeft het recht en de 
plicht haar onderdanen te beschermen tegen de machten 
van agressie en geweld. Het einde van de Tweede Wereld-
oorlog bracht niet de vrijheid waarop velen hadden 
gehoopt. De veiligheid werd mede afhankelijk van het 
afschrikkingsevenwicht tussen de twee supermachten. 
Kernwapens vormden hoe langer hoe meer een integrerend 
bestanddeel van het instandhouden van dit machtseven-
wicht. Nimmer mag een regering erin berusten dat de 
veiligheid van het westen in toenemende mate afhankelijk 
wordt gemaakt van het bezit en onverhoopt gebruik van 
deze massavernietigingswapens die Gods schepping in één 
klap kunnen vernietigen. Kernwapens dienen niet in de 
eerste plaats om een oorlog te voeren (militair), maar om 
een oorlog te voorkomen (politiek). Alle verantwoorde 
middelen en wegen moeten worden benut om tot construc- 

tief overleg te komen teneinde wederzijds wapenbezit te 
beperken en zo nodig terug te dringen. 
Een neutraliteitspolitiek, hetzij van landen binnen Europa, 
hetzij van Europa als geheel, is gevaarlijk omdat dit het 
machtsevenwicht verstoort. Nederland voelt zich op diver-
se gronden nauw verbonden met de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika. Onder Gods zegen kan het Atlantisch 
bondgenootschap dienstbaar zijn aan de verdediging van 
de vrijheid. Die vrijheid is een groot goed, met name de 
vrijheid om God te kunnen dienen naar de eisen van Zijn 
Woord. De waarschuwende stemmen van hen die aan den 
lijve ondervonden of ondervinden wat het betekent onder 
een dictatuur te moeten leven spreekt boekdelen. 
Oplossingen voor de wereldproblemen zijn niet eenvoudig. 
Nederland is een klein land en dient zich dat bewust te zijn. 
Dit mag echter geen dekmantel zijn om zich aan de 
verantwoordelijkheid te onttrekken. In geen geval mag de 
Nederlandse regering in haar buitenlandse politiek meten 
met twee maten. Aantasting van de mens als beelddrager 
Gods, bijvoorbeeld op grond van geloof, ras of huids-
kleur, moet veroordeeld worden, waar dit zich ook moge 
voordoen, Waar Nederland hongerigen en dorstigen, be-
hoeftigen en ontheemden op haar weg ontmoet, vordert 
recht doen barmhartigheid en ontferming. Eigen moeilijk-
heden vallen in het niet bij de ellende in de Derde Wereld. 
,,Voor degene die gerechtigheid zaait is trouwe loon" 
(Spreuken 11:18). 

Aan de unieke plaats die Israël in de 
wereld inneemt moet voor de volle 
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43. Totalitaire Regimes 
Dictaturen doen mensen geweld aan. 

t's vi  
het IJzeren Gordijn is daarvan wel het 
meest sprekende voorbeeld. In het 
Nederlands buitenlands beleid moet 
duidelijk tot uitdrukking worden ge- 

afkeurenswaardig zijn. Daarom moet 
S -  systematische  schending I- 

akkoordenHelsinki  
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ter wereld,  hebben ':I ;. steun van 
Nederland..
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44. Zuid-Afrika 

ziet mogen niet worden o erschat. 

en bevolkingsgroepen in vrede en har-
monie met elkaar kunnen werken aan 
de opbouw van hun land. Geweld en 
revolutie dragen daar niet toe bij. 
Nederland moet dan ook afstand ne-
men van organisaties die geweld niet 
uitsluiten als actiemiddel. Slechts de 
weg van het overleg kan op de lange 
termijn voor een rechtvaardige oplos-
sing voor iedereen zorgen. 

LI 

Bij de geloofwaardigheid van de Ver-

raagtekens worden gezet. Alleen als 

waarborgd is zal Nederland mogen 
deelnemen aan VN-projecten. 

46. Europese 
I I 
Economische  

Gemeenschap 
Grensoverschrijdende problemen en 
nauwe belangenverstrengeling van de 
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47. I' ische 
Vc iagsutganisatie 

Sinds 1949 is het Nederlandse lidmaat-
schap van de NAVO hoeksteen van 
ons veiligheidsbeleid. Dat was en is tot 
op de dag van vandaag bittere nood-
zaak om tegenwicht te kunnen bieden 
tegen de voortdurende opbouw van de 
bewapening in de landen van het Pact 

Nederlandvan Warschau.  

tingen in bondgenootschappelijk  

komen. Dat  

hieldop 1 november I - 

Nederl• regeringwel moestbe- 
sluiten 

 

op ons  

grondgebied te stationeren. I bete- 
kent•. I• toekomst dat het  defen- 
siebudget _ II  reëel zal 
moeten I ook moet 

• -St

lijkheid van kernwapens kleiner te 
- 

I S 

worden gelegd  op conventionele  

- S • 

die daaraan vastzitten. 

48. Wapenbeheersing en 
Ontwapening 

de verschrikkelijke kernwapens m 
niet worden berust. leder verantwoo 

fel tot wapenbeheersing te kom 
moet daarom met beide handen wo 
den aangegrepen. De onderhandeli 

zijn op wederzijdse, controleerba 
vermindering van wapenarsenalen 
troepen. Tegelijkertijd moet Neder 
land haar invloed aanwenden om ve  

dere verspreiding van wapentuig aan 
banden te leg. en. Eenzijdige staDDen 

niet als eerste kernwapens te gebrui-
ken („no-first-use-verklaring") omdat 
dit het machtsevenwicht sterk zou 
verstoren in het nadeel van de wester-
se bondgenoten. 

49. Nieuwe Wapensystemen 
Met de ontwikkeling van nieuwe wa- 
pensystemen moet zeer voorzichtig 

liii I I ' I I worden omgesprongen. Er is ni- I 

die op dit moment S---  wat -  
gevolgen daarvan zullen zijn op •- 

militaire krachtsverhoudingen de  
wereld.  Alleen  - daarom  

behoedzaamheid. Nederlanddoet - 

verstandig - 
- resultaten  I - 

onderzoek n-- - - - I-I 

gingssysteem tegen kernraketten  (SDI)  
af - wachten.  

worden  ontplooid om biologische en  

chemische wapens volledig - 1.1 

TIIi.iînui 

Als er onverhoopt toch een oorlog 
mocht uitbreken waarbij ook Neder-
land betrokken raakt mag de bevol-
king niet onvoorbereid zijn. Nu al 
dienen maatregelen te worden geno-
men, zoals het aanleggen van een 
buffervoorraad van essentiële goede- 

beeld openbare gebouwen of parkeer-
garages voor schuilgelegenheid. 

Amerikaanse ambassade 

51. Defensie 
S -  hoger het moreel van I -  a - 

en hoe beter des te 

geloofwaardiger i- v erdediging.  
Aan beide factoren - -- ver- 
beterd 5 • I- discipline in I - 

krijgsmacht a - I 
• gehandhaafd _voor overdreven 

democratisering is - er - U- 

geëigende plaats. Veeleer moet -de 
aandacht 

t : Heilige  
Schrift en de reformatorische belijde-
nisgeschriften. Niet getolereerd kan 
worden dat Gods Naam wordt gelas-
erd en onteerd,  noch 1..- zondags-
rust 

 

gevaar komt IIIr niet-noodza- 
kelijk

e 
regelingen. - dienstplicht  

ig 



heeft principiëel de voorkeur omdat 

een aangaat. 
Politieke bezwaren tegen de militaire 
dienst kunnen niet worden erkend, 
maar aan godsdienstige gewetensbe-
zwaren moet wel tegemoetgekomen 
kunnen worden. Nederland mag niet 

te vernieuwen, waarbij rekening ge-
houden moet worden met de belangen 
van de Nederlandse bedrijven en de 
noodzaak van standaardisatie en  on- 

Defensie 

Ondanks dat er op aarde voldoende 
voedsel aanwezig is voor iedereen 
lijden er iedere dag weer opnieuw 

Velen daarvan sterven. Dit feit is op 
zichzelf al reden genoeg om niet te 
bezuinigen op de uitgaven voor ont-
wikkelingssamenwerking. Die gelden 
moeten wel zo doelmatig mogelijk 
worden besteed. Dat kan door de 
helpende hand te bieden aan degenen 

de allerarmsten daar op de langere 
termijn het meest mee gebaat zijn. 
Tevens moet Nederland zich ervoor 
inzetten dat handelsbelemmeringen 

l•I • - u,. - ,_s 

M1 1  m 
De praktijk heeft bewezen dat de 
meest doeltreffende hulpverlening 
verloopt tussen landen onderling, dus 

minder tussenschakels, hoe beter. 

er versnippering plaatsheeft. Het moet 
daarom zo zijn dat Nederland de hulp 

dienstige en politieke vrijheden wor-
den gerespecteerd en waarvan de rege-
ring er in het verleden blijk van heeft  

in het geval van Indonesië gepaard 
gaan met voldoende oog voor het 
zelfstandig voortbestaan van • - 
spronkelijke bevolkingsgroepen (Mo-
lukkers, Papoea's). 
De Nederlandse regering zou er goed 
aan doen meer nadruk je  Ie , de 
effectieve, vooral lokale problemen 

- • - a- - - 

- . - S  

king  met en steunverlening aan deze 
S: -- - S. - - 

werkers in het veld moet worden  

• - S - 
SS :- i 

Na- 

wustwording Ontwikkelingssamen- 
werking S ii  die- 

men van  S ontwikkelingssamenwer- 
king, 

l  
• straffe van opheffing. - 

54. C. kelijkheid 
Nederland mag de onafhankelijkheid 
nooit opdringen aan de eilanden en 
eilandjes van de Nederlandse Antillen. 
Evenwel kan niet ontkend worden dat 
nu de Antillen steeds meer op eigen 
benen gaan staan de band met Neder-
land steeds zwakker wordt. De levens-
vatbaarheid van de eilanden wordt het 
grootst als ze in een of andere vorm 
met elkaar verbonden blijven en er 
geen al te grote onevenwichtigheden in 
de regio heersen. Daarom moet Neder-
land trachten aan de wanverhouding 
tussen rijk en arm op de Antillen een 
eind te maken en zorgen voor goede 
woningen en goede onderwijsvoorzie-
ningen. Nederlandse hulpverlening 
mag direct noch indirect ten goede 
komen aan casino's of de exploitatie 
van onzedelijkheid. 



Alles zal op alles moeten worden gesteld om de onaan-
vaardbaar hoge werkloosheid terug te dringen. Naast een 
economisch probleem vormt de werkloosheid een nog 
groter sociaal probleem. Er zullen vele moeilijke afwegin-
gen moeten worden gemaakt omdat niet alle gevolgen van 
de te nemen beslissingen in de wenselijke richting werken. 
Daar komt dan nog eens bij dat de invloed van onbeheers-
bare grootheden verstoringen veroorzaken waar niemand 
vat op heeft. Toch is het nodig dat er een samenhangend 
financieel-economisch beleid wordt uitgestippeld dat ook 
konsekwent wordt uitgevoerd. 
Economische groei mag geen doel in zichzelf zijn. Een 
zekere mate van groei is echter onmisbaar voor de 
oplossing van het werkloosheidsprobleem en van de proble-
men van de minister van financiën. Die groei mag niet ten 
koste van alles gaan, want een goed leef-, woon- en 
werkklimaat is minstens zo belangrijk als materiële wel-
vaart. De mens is immers niet alleen producent en/of 
consument, maar in eerste instantie rentmeester over het 
geschapene.  

Bouwen en bewaren, daar gaat het om. Het recente 
verleden heeft bewezen dat een vergaande bemoeienis van 
de overheid met het sociaal-economisch handelen meer 
slecht dan goed doet, meer remt dan stimuleert. De 
,,maakbaarheid" van de economie is betrekkelijk. Terug-
houdendheid is daarom het devies. 
Wel dient te gelden dat de overheid, naar Bijbels getuigenis 
een belangrijke taak heeft bij de uitvoering van de 
scheppingsopdracht: het bouwen en bewaren van de aarde. 
Bovendien behoort zij haar zwaardmacht te gebruiken als 
schild voor de zwakken en om de ,,ongebondenheid der 
mensen in te tomen" (art. 36 NGB), ook op deze terreinen. 
In de praktijk betekent dit dat de onder ons volk levende 
gaven en krachten moeten worden aangemoedigd opdat 
het particulier initiatief meer tot haar recht komt en ieders 
persoonlijke verantwoordelijkheid als rentmeester meer 
inhoud krijgt. Waar de ongebondenheid toch nog de 
rechtsorde aantast, we kunnen daarbij denken aan oneer-
lijke concurrentie, woeker, milieuvervuiling, roofbouw, en 
dergelijke, moet de overheid zelfde handen uit de mouwen 
steken. 

Arbeid is allereerst de vervulling van 
een Goddelijke roeping. De ,,arbei-
der" voorziet in het levensonderhoud 
van zichzelf en zijn gezin, waarbij het 
de overheidstaak is eerst en vooral de 
randvoorwaarden die vanuit de Bijbel 
worden gesteld te handhaven. Eén van 
die randvoorwaarden is dat niet-nood-
zakelijke zondagsarbeid tegengegaan 
behoort te worden. In arbeidscontrac-
ten (collectief of individueel) zullen de 
gewetensbezwaren tegen het verrich-
ten van handelingen in strijd met Gods 
Wet, erkend moeten worden. Wette-
lijk moet vastgelegd worden dat sollici-
tanten direct noch indirect mogen wor-
den geweerd omdat ze gewetensbe-
zwaren hebben tegen bepaalde aspec-
ten van hun taak. De overheid mag niet 
stimuleren dat gehuwde vrouwen (met 
kinderen) gaan werken omdat dit een 
miskenning is van de grote waarde van 
de (creatieve) arbeid binnen het gezin, 
omdat daardoor schoolgaande en jon-
ge kinderen niet meer binnen het gezin 
opgevangen kunnen worden, daarbij 
tevens veroorzaakt wordt dat kostwin- 

ners werkloos worden of blijven en 
omdat dit indruist tegen de scheppings-
ordinantie. 

Werkloos zijn is dubbel schrijnend 
omdat het mensen onmogelijk maakt 
aan hun Goddelijke roeping te voldoen 
en omdat mensen niet meer in hun 
eigen levensonderhoud, en dat van 
anderen, kunnen voorzien. Het kost-
winnersbeginsel moet opnieuw als uit-
gangspunt worden gehanteerd. Een 
optimale economische groei is onmis-
baar om de werkloosheid niet nog 
verder te doen groeien. Andere moge-
lijkheden om het aantal werklozen te 
verminderen zijn het schonen van de 
definitie van werkloosheid (bijvoor-
beeld niet-kostwinners onder de ge-
huwde vrouwen uitzonderen), bevor-
deren van de flexibiliteit en de mobili-
teit (soepeler regeling van het ontslag-
recht), her-, bij- en omscholing en 
voortzetting van de terugploegregelin-
gen. 

57. Arbeidstijd en arbeidsduur 
De voordelen van arbeidstijdverkor-
ting (atv) wegen vaak bij lange na niet  

op tegen de nadelen. Niet alleen wordt 
het grote goed van de arbeid geweld 
aangedaan, ook de noodzaak om de 
kosten te dekken via looninlevering 
roept talrijke bezwaren op. Kleine(re) 
bedrijven krijgen onherroeplijk te 
kampen met organisatorische moeilijk-
heden. Tot atv kan slechts worden 
overgegaan als de werkgever en de 
werknemer op individuele basis ermee 
instemmen. Arbeidstijdverkorting 
mag er in de praktijk nimmer toe leiden 
dat een kostwinner niet meer in staat is 
de van hem afhankelijke gezinsleden 
(goed) te onderhouden. Nagegaan 
moet worden wat de voor- en nadelen 
zijn van de invoering van een algeme-
ne leeftijdsgrens voor vervroegde uit-
treding (bijvoorbeeld 60 jaar), met die 
kanttekening dat ook hier vrijwillig-
heid gehandhaafd dient te blijven. 

- 

De medaille van de economische groei 
heeft twee zijden. Aan de ene kant het 
verbeteren van onze internationale 
concurrentiepositie, aan de andere 
kant het scheppen van meer ruimte 
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Kleine middenstand 

bereiken

voor de binnenlandse markt. Om het 
eerste te blijft beheersing  
de arbeidskosten  beslist noodzakelijk.  

Meer ruimte voor de  binnenlandse  

marktontstaat door  

- I - netto-looninkomen  

verkleinen, - omdat dan I-  koopkracht  
van ambtenaren en werknemers in het 
bedrijfsleven toenemen  I gelijk- 
blijvende arbeidskosten.  verder- 
gaande inkomensmatiging (alle)  

ambtenaren en werknemers in het  

bedrijfsleven is niet wenselijk  

dit de binnenlandse afzetmogelijkhe-
den ongunstig beïnvloedt, en juist die  

afzetmogelijkheden zijn bepalend 
voor de bereidheid van ondernemers  

te gaan investeren.  

Het geld om de verkleining van het 
verschil tussen bruto- en netto-inko-
inens te betalen kan onder andere 
worden gevonden in een geleidelijke 
afbouw van een gedeelte van de be-
staande investeringsfaciliteiten. Daar-
om is het wenselijk de bestaande mo-
gelijkheden voor investeringsbijdra-
gen in het kader van de WIR de 
komende vier jaar langzaamaan te 
verminderen. De hieruit vrijkomende 

besteed aan de verkleining van het 
verschil tussen bruto- en netto-inko- 

te worden besteed aan de verminde-

de sociale lasten. 

De overheidsinvesteringen zullen de 
komende jaren teruglopen als niet snel 
nieuwe projecten ter hand zullen wor-
den genomen. Voor de werkge1egen-
heid belooft het weinig goeds. Daarom 
dient in de komende kabinetsperiode 
een extra investeringsprogramma van 
in totaal vijf miljard gulden (dat is 1.25 
miljard gulden per jaar) te worden 
uitgevoerd. Daarbij valt te denken aan 
investeringen in de infrastructuur, 
Markerwaard, milieu en energie, stads-
vernieuwing, enzovoorts. 

61. Produktie 
en vernieuwingen 

Teneinde te voorkomen dat de Neder-
landse industrie technologisch verou- 

dert moet een slagvaardig innovatiebe-
leid gevoerd worden. Als bedrijfsleven 
en onderzoeksinstituten daarbij sa-
menwerken zullen de kansen op succes 
het grootst zijn. Het is het waard 
nieuwe en kansrijke sectoren in de 
aanvangsfase te stimuleren. Er moet 
meer geld op tafel komen voor funda-
menteel wetenschappelijk onderzoek 
dat de toets van Gods Woord kan 
doorstaan. 

62. 1:n 
Een gezonde en krachtige midden-
stand is onmisbaar voor de gehele 
economie. Ongeveer 60 procent van 
de werkgelegenheid is geconcentreerd 
in de kleine en middelgrote bedrijven. 
Er is dan ook veel aan gelegen dat 
beginners ruimte krijgen om te kunnen 
slagen. Vergunningenprocedures moe-
ten worden vereenvoudigd en verkort. 

Loonkostenbeheersing en gedifferen-
tieerde loonvorming blijven, ook voor 
deze sector, broodnodig. Kleine onder-
nemingen moeten meer in de gelegen-
heid worden gesteld om geld te reser-
veren voor uitbreiding en risicodek-
king (belastingverlaging). Beunhaze-
rij zal tegengegaan moeten worden 
door betere controle en verlaging van 
de sociale lasten. Afschaffing moet 
worden nagestreefd van kostbare ad-
ministratieve verplichtingen. 

63. Detailhandel 
De concurrentiepositie van de zelf-
standige detaillisten verdient bij zonde-
re aandacht tegen de achtergrond van 
de opkomst van het filiaal- en groot-
winkelbedrijf. Daarom zal een struc-
tuurbeleid voor de detailhandel uit-
komst kunnen bieden en moet in dun-
bevolkte gebieden voor winkelvoor-
zieningen worden gezorgd. 
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64, Zondagsrust 
en zondagsheiliging 

Op zondagen is winkelsluiting zonder 
uitzondering geboden. Van het organi-
seren van handelsbeurzen op de Dag 
des Heeren moet om principiële rede-
nen afgezien worden, maar ook omdat 
deze concurrentievervalsend werken 
ten aanzien van diegenen die deze 
manifestaties om principiële redenen 
niet kunnen bijwonen. 

65. atie 
Nu de inflatie zich momenteel op een 
betrekkelijk laag niveau bevindt doen 
de sociale partners er goed aan de 
loonkosten zoveel mogelijk te stabili-
seren. De ondernemers dienen ervan 
doordrongen te zijn dat uiterste terug-
houdendheid moet worden betracht bij 
prijsverhogingen. De regering moet 
daartoe al haar invloed aanwenden. 
Zelf behoort ze de geldhoeveelheid 
binnen aanvaardbare perken te hou-
den. Het verdient aanbeveling om 
stelsels van automatische loon- en 
prijsaanpassingen tot een minimum te 
beperken. Een automatische inflatie-
correctie op fiscaal terrein is daarente-
gen wel wenselijk om te voorkomen 
dat de inflatie een sluipende belasting-
verhoging veroorzaakt en de overheid 
belang zou kunnen krijgen bij het 
bestaan van inflatie. 

Het financieringstekort ligt ondanks 
(ten dele) geslaagde pogingen tot ver-
mindering te komen, nog steeds op een 
veel te hoog niveau. Onverkort blijft 
nodig een beperking van de taatsuit-
gaven. Dat kan door bijvoorbeeld te-
rugdringing van de omvang ,  van het 
overheidsapparaat (in mankracht ge-
meten), door het afstoten en beperken 
van taken die niet per se door de 
overheid verricht moeten worden, het 
uitbannen van overbodige regelgeving 
en het tegengaan van professionalise-
ring van normale onderlinge hulp. 
Voorts valt te denken aan efficiency-
verbetering via beter management, 
een geïnteresseerde doelmatigheids-
controle en verdere ombuigingen in de 
gezondheidszorg en de Sociale zeker-
heid. Tenslotte verdient het overwe- 

ging om op grotere schaal profijtheffin-
gen te gaan toepassen. 

De belastingdruk is, tezamen met de 
premiedruk, tot een onaanvaardbaar 
hoog niveau opgelopen. Dit geldt met 
name voor de marginale druk op de 
middeninkomens. Bovendien zijn de 
belastingwetten zo ondoorzichtig dat 
het belastingformulier door de door-
snee-burger niet meer is in te vullen. 
Daarom moet een aanmerkelijke ver-
eenvoudiging van met name loon- en 
inkomstenbelasting hoge prioriteit 
hebben (bijvoorbeeld door verminde-
ring van het aantal aftrekposten, ge-
paard gaande met een gelijktijdige 
verlaging van het tarief). Het is ook 
goed om eens te onderzoeken of een 
verdergaande vereenvoudiging te be-
werkstelligen is door enerzijds de loon-
en inkomstenbelasting te integreren en 
anderzijds de premies voor de volks-
verzekeringen. Wellicht is een beperk-
te verschuiving van directe naar indi-
recte belastingen raadzaam omdat dit 
ook kan leiden tot enige vermindering 
van de marginale belastingdruk op 
lonen en inkomens. 

68. Individualisering 
De individualisering in de fiscale wet-
geving wordt van de hand gewezen. 

Omdat belastingontduiking de schat- 
ist en mede-burgers benadeelt en 

Ip ovendien de moraal aantast moet 
1eze vorm van wetsovertreding, ook 
internationaal, tegengegaan worden. 
-Iet aftrekbaar maken van de onder-

houdskosten voor de eigen woning 
verdient serieuze overwging teneinde 
tenminste een deel vrn het zwarte 
circuit de bestaansgron te ontnemen. 

Sr 
70. Arbei(sverhoudingen 
De samenwerking tussen werkgevers 
en werknemers moet worden gefun-
deerd in harmonie. Dat is in ieders 
belang. Open en reëel overleg is niet 
gebaat bij van bovenaf opgelegde in-
spraakregelingen. Afschaffing daarvan 
is dus wenselijk. Arbeidsvoorwaarden 
worden in beginsel in onderling over- 

leg geregeld. Stakingen en bedrijfsbe-
zettingen zijn als pressiemiddel onaan-
vaardbaar omdat ze de goede gezags-
verhoudingen doorbreken en schade 
aanrichten aan anderen. Bij overblij-
vende arbeidsgeschillen zal een door 
beide partijen aangewezen arbirtrage-
commissie goede diensten kunnen be-
wijzen. 

In het stelsel van sociale zekerheid 
dient aan de ene kant rekening te 
worden gehouden met de behoefte aan 
(inkomens)ondersteunende maatrege-
len, maar moet aan de andere kant de 
persoonlijke verantwoordelijkheid 
van de burger worden gestimuleerd. 
De koopkracht van de ,,echte minima" 
mag niet verder worden aangetast. 
Voor ouders met financieel van hen 
afhankelijke kinderen moeten meer 
faciliteiten worden geschapen (kinder-
bijslag of kinderaftrek). Het kostwin-
nersprincipe dient opnieuw uitgangs-
punt te zijn in de sociale zekerheid. 
Misbruik van sociale wetgeving moet 
krachtig tegengegaan worden. Ook 
moet het minder gemakkelijk worden 
gemaakt een aangeboden baan te wei-
geren (aanpassing begrip passende ar-
beid). Het verdient aanbeveling te 
onderzoeken of meer eigen bijdragen 
verantwoord zijn. Gemoedsbezwaren 
tegen elke vorm van verzekering ver-
dienen ruimere erkenning. De sociale 
zekerheid mag niet worden benut voor 
de financiering van ethisch verwerpe-
lijke zaken. 

rni 
De inkomensontwikkeling is in de af-
gelopen jaren scheefgegroeid. De col-
lectieve sector bleef duidelijk achter bij 
de particuliere sector. Twee verstoren-
de factoren waren de te ver doorge-
voerde nivellering (uitholling van de 
persoonlijke,  verantwoordelijkheid en 
lust tot arbeid) en de individualisering. 
Voor de toekomst betekent dit onder 
andere dat de arbeidsvoorwaarden 
voor functies in de collectieve sector 
ten opzichte van soortgelijke functies 
in de particuliere sector weer meer met 
elkaar in de pas moeten gaan lopen. 
Onderzocht moet worden of er bij de 
overheid een meer gedifferentieerd 
arbeidsvoorwaardenbeleid gevoerd 
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kan worden. Een zekere denivellering 
is gewenst, met name van de inkomens 
tussen het minimum en twee maal 
modaal. Het kostwinnersbeginsel dient 
weer geïntroduceerd te worden opdat 
één kostwinner (ruimschoots) in staat 
zal zijn om de van hem afhankelijke 
gezinsleden te onderhouden. 

73, iF'oduktie(o verb ciiotten) 
In de voor onze economie zo belangrij-
ke sectoren van de land- en tuinbouw 
en de visserij zijn velen de dupe van 
wisselvalligheden in het overheidsbe-
leid. Die wisselvalligheden openbaren 
zich nu in matigingsmaatregelen die 
hard aankomen, vooral in de porte-
monnaie. In geen geval mogen maatre-
gelen terugwerkende kracht hebben en 
in individuele bedrijven onbillijke ge-
volgen veroorzaken. Om het mest-
overschot weg te werken moet onder-
zocht worden of mest op andere dan de 
tot op heden bekende methoden ver-
werkt kan worden. En om overbevis-
sing een halt toe te roepen zullen de 
Nederlandse vissers niet meer met de 
quotering mogen worden opgezadeld, 
maar moet de oplossing gezocht wor-
den in de limitering van het motorver-
mogen of de lengte van de boom. De 
kosten waarvoor de Nederlandse tuin-
ders staan mogen in vergelijking met 
de ons omringende landen niet one-
venredig hoog zijn. 

74. G --- ' ~e' -uik 
Een boer is verknocht aan zijn grond 

/ 

Visserij 

waarop hij van 's morgens vroeg tot 's 
avonds laat in de weer is. Onteigening 
van gronden mag dan ook uitsluitend 
plaatshebben voor de aanleg van pu-
blieke werken (wegen, dijken, kana-
len, enz.). Onteigenden hebben recht 
op een schadevergoeding die overeen-
komst met de gangbare verkeerswaar-
de van de grond, verhoogd met een 
passende vergoeding voor bedrijfs-
schade. De pacht, als belangrijke finan-
cieringsbron van de land- en tuinbouw, 
mag niet opdrogen. In verband hier-
mee moet de invoering van pachters-
stemrecht positief worden beoordeeld. 

Landschappelijke, cultuurhistorische 
en natuurwaarden moeten een belang-
rijke, maar geen overheersende rol 
spelen bij de vormgeving van het 
overheidsbeleid in de landelijke gebie-
den, 

75. Olie, aardgas en kolen 
Energiebronnen zijn niet onuitputte-
lijk. Bovendien is er de noodzaak als 
rentmeester ook met deze scheppings-
gaven verantwoord, dat wil in dit 
verband zeggen matig, om te gaan. 
Daarom is blijvende aandacht voor 
besparingen noodzaak en opdracht. 
Gedacht kan worden aan isolatieplan-
nen en energiebesparende investerin-
gen. Nederland moet in haar energie-
voorziening proberen zo weinig moge-
lijk afhankelijk te zijn van andere 
landen. Om politieke redenen moet de 
import van aardgas uit de Sowjet-Unie 
achterwege blijven. 
Onverminderd moet worden doorge-
gaan met het zoeken naar nieuwe olie-
en gasvoorraden. 

De gevaren die verbonden zijn aan 
kernenergie zijn te riskant om 
lichtvaardig overheen te stappen. 
Naast de risico's van ongelukken of 
sabotage is er het probleem van het 
(hoog) radioactief afval. Een afdoende 
oplossing, met name voor de langere 
termijn, laat nog op zich wachten, ook 
al zijn er hoopvolle perspectieven. Wel 
staat vast dat kernenergie niet alleen 
de goedkoopste, maar ook één van de 
schoonste energiebronnen is die ons op 
dit moment ter beschikking staan. 
Kernenergie zal dan ook onder de 
nodige voorwaarden een rol moeten 
blijven spelen in de voorziening van 
onze energiebehoefte. 

77. Alternatieve 
energiebronnen 

Het bij uitstek milieuvriendelijke ka-
rakter van alternatieve energiebron-
nen moet aansporen nog meer dan 
voorheen te studeren op verbeteringen 
en nieuwe wegen die energiewinning 
uit wind, water en zon rendabel ma-
ken. 
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