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In de  politick  moeten dagelijks beslissingen worden genomen. 

Zij die daartoe zijn geroepen, moeten dan wel weten waar het op 

aankomt. Wat is nu goed en wat is nu fout? Waar zijn we voor en 

waar zijn we tegen? We hebben een wegwijzer nodig. Een kompas. 

De Bijbel, het gezaghebbende en betrouwbare Woord van God leert 

ons zowel voor het persoonlijke als het maatschappelijke leven 

te onderscheiden tussen goed en kwaad. Wat juist is en onjuist. 

De Bijbel geeft niet voor elk vraagstuk een pasklare oplossing. 

De Bijbel leert ons wel in liefde en fijngevoeligheid te onder-

scheiden waarop het echt aankomt. Gehoorzaamheid aan God is het 

begin van de wijsheid, die we allemaal nodig hebben. Daarmee 

start het permanente leerproces om waarheid en leugen uit elkaar 

te houden. Dat is waar het op aankomt - 

De RPF acht het van fundamentele betekenis voor het politieke 

werk, dat het beleid van de overheid wordt onderworpen aan de 

Bijbelse normen. In onze tijd komt daarvan praktisch niets te-

recht. Meer en meer laten we ons leiden door eigen inzichten en 

menselijke opvattingen. Dat is een fatale ontwikkeling. Vanzelf-

sprekend is de mening van elk mens belangrijk en is het goed 

daaraan ruime aandacht te schenken. Het is echter onjuist te me-

nen, dat volgens democratische maatstaven een meerderheid van 

de-helft-plus-één bepaalt Wat goed is voor mens en samenleving. 

Dat leidt tot willekeur en chaos. Er zijn gelukkig andere maat-

staven. Met elkaar, zowel overheid als volk moeten we naar de 

bron, waaruit ons waarachtig welzijn valt te putten. Vertrouw 

op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzichten 

niet, zo waarschuwt de Spreukendichter. 

Wie de wil van God doet, is wijs.Hij bouwt op degelijke grondslag. 

Dat is de les, die we allemaal telkens moeten leren. Ook in de RPF 

Al te vaak ervaren we onze eigen tekortkomingen. We voelen ons 

allerminst boven anderen verheven. Het is zeker niet onze preten-

tie het allemaal haarfijn te weten. Het is echter wel onze harte-

lijke intentie om in gehoorzaamheid aan de Bijbel onze standpun-

ten te bepalen en onze beslissingen te nemen. 

In een verwarde tijd als de onze, die wordt getekend door massa-

le afkeer van God en Zijn gebod wijst de Heilige Schrift de weg 

naar een betere samenleving. Christenen mogen door genade Bijbels 

licht verspreiden en de goede weg wijzen. In de eerste plaats om 

God de lof en eer te brengen en daarnaast de mensheid nationaal 

en internationaal te dienen. 

Andere boodschap 

In de praktijk van onze tijd betekent dit, dat de RPF een andere 

boodschap heeft dan velen doorgaans aanbieden op de politieke 

markt. We zeggen het Groen van Prinsterer na: "Tegen de Revolutie 

(weg met het gebod van God), het Evangelie: Of anders gezegd: 

tegen de wetteloosheid en de normloosheid, gehoorzaamheid aan 

het gebod van God. Niet de wil van de mens is bepalend, maar wat 

God van ons eist. Het kan niet genoeg worden gezegd: politiek  

near  Bijbelse normen is het beste voor de mensheid vanwege de be-

lofte die er is: doe dat, en leef: Bet kiezen van die weg biedt 

werkelijk perspectief: 

De massale werkloosheid en de doorgaande wapenwedloop vormen in 

de politiek discussie van onze dagen de meest centrale thema's. 

Aan de grootste nood van onze samenleving wordt echter volledig 

voorbijgegaan, namelijk het negeren van wat God van elk mens 

vraagt. Het recht struikelt op de Straat. Het ongeboren en zelfs 

het geboren leven krijgen niet de rechtsbescherming die mag war-

den verwacht. De neem van God wordt in het publieke leven gelas-

terd, zonder dat de overheid aanleiding ziet in te grijpen. In 

moreel opzicht wordt de mens anno 1986 van overheidswege alle 

ruimte gelaten. Vrijheid, blijheid. Ieder mag zijn eigen regels 

stellen. Wie een opmerkzaam oor en oog heeft, kan de gevolgen 

van die verachting van God om zich heen constateren. Normverva-

ging neemt zekerheden weg en brengt de mens niet zelden in grote 

angst of moedeloosheid. De dreiging van een kernoorlog, de mi- 
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lieuvervuiling op wereldschaal, een torenhoge staatsschuld, maar 

ook de massale werkloosheid, ontwrichte gezinnen, eenzaamheid, 

groei van het aantal psychisch beschadigde mensen, verslaving 

aan alcohol en drugs, abortus provocatus, verlies aan levensmoed, 

euthanasie en stijging van het aantal zelfmoorden zijn uitwassen 

die het gevolg zijn van het loslaten van de Bij- 

belse normen. 

En daarbij lijkt  hat  niet te blijven, want het verlaten van God 

en Zijn geboden groeit door tot haat tegen allen die God niet 

alleen in het persoonlijke, maar ook in het publieke leven waar-

achtig willen dienen. Met een op handen zijnde et Gelijke Behan-

deling lijkt er gewerkt te worden aan het onmogelijk maken van 

Bijbelse gehoorzaamheid in het politieke en maatschappelijke 

leven. De geestelijke vrijheid staat heel concreet op het spel. 

Gat is hoogst verontrustend en de RPF zal geen kans voorbij mo-

gen laten gaan die ontwikkeling met kracht te bestrijden. Het 

gaat daarbij niet om de krampachtige verdediging van eigen be-

langen, maar om die van de gehele samenleving. Met Soltzjenytsin 

kan worden gezegd, dat het negeren van de levende God de grootste 

dreiging is voor de mensheid in de 20ste eeuw. 

Het kan anders Bet moet anders! Er is perspectief als we de 

geboden van God wel serieus nemen. De RPF wil in haar politieke 

arbeid in de komende jaren daaraan uiting proberen te geven. 

Geen koerswijziging 

In de afgelopen kabinetsperiode is er zonder twijfel zeer ver-

dienstelijk werk gedaan om in financieel en economisch opzicht 

orde op zaken te brengen. De RPF -heeft vele, op zich niet zo ple-

zierige, maar wel noodzakelijke hestelmaatregelen gesteund. Toch 

heeft het kabinet van CDA en VVD ondanks aandringen van de RPF 

geen fundamentele koerswijziging ingezet. Sterker, het proces 

van ontkerstening in de wetgeving is met kracht voortgezet. Veel 

wat nog aan Bijbelse normering doet denken, wordt uitgepoetst. 

De overheid staat niet pal voor de bescherming van het menselijke 

leven. Bet gezin wordt niet gezien als de hoeksteen van de sa-

menleving. Er wordt geen serieuze poging gedaan tot herstel van 

gezonde gezagsrelaties en de overheid treedt veel te tolorant op 

tegen crimineel gedrag en vandalisme. 

Het kabinet Lubbers is evenmin toegekomen aan een zo noodzakelij- 

ke herijking van de taken die de overheid uitvoert. Er is name~  

3. lijk een veel te grote overheidsbemoeienis. De taak van de Over- 

heid is per definitie beperkt. Het beleid van de Overheid moet 

er voor alles op gericht zijn het individu persoonlijk en in de 

verbanden waarin hij leeft zoals gezin, kerk, school en bedrijf 

tot optimale ontplooiing te laten komen. 

De overheid moet zich niet mengen in die verbanden, Omdat ze 

op die manier tussen de mens en God in zou gaan staan, en al-

dus tekort zou doen aan de persoonlijke verantwoordelijkheid 

tegenover God de Here. 

Een veel sterker accent op die eigen verantwoordelijkheid van 

elke burger voor zichzelf en voor anderen die aan zijn hoede zijn 

toevertrouwd, is van essentiële betekenis voor een verantwoorde 

samenleving. Dat is waar het op aankomt. 

Radikale verandering 

De RPF is er van overtuigd, dat er een radikale verandering in 

onze maatschappij moet worden doorgevoerd. Christenen mogen wer-

ken vanuit het geheim hoe een dergelijke grondige verandering in 

gang kan worden gezet: doen wat God van ons vraagt brengt zegen. 

Die belofte geldt alle rensen, zo leert ons de Prediker. 

Die boodschap moeten christenen in de politiek in alle helder-

heid uitdragen. Het politieke optreden van christenen kan en mag 

niet worden getekend door vrijblijvendheid, maar moet profetisch 

getuigend van karakter zijn: De wetten van God, die goed zijn 

voor alle mensen, moeten uitgangspunt van beleid zijn en blijven 

Het verkiezingsprogramma van de RPF voor de periode 1986/ 

1990 wil in gehoorzaamheid aan de Bijbel als betrouwbaar kompas 

duidelijk maken, waarop het aankomt in het overheidsbeleid. 

De RPF wil niemand een mening opdringen, maar werkt wel met het 

hartelijk verlangen dat we gaan zien waarop het echt aankomt: 

Bijbels verantwoorde politiek. Voor alles zal het overheidsbeleid 

genormeerd moeten worden aan de wet van God. Het zal ons tot ze-

gen zijn in lengte van jaren 

Vanuit deze visie mogen de volgende tien punten als kenmerkend 

worden gezien voor de RPF Politiek in de komende kabinetsperiode 

- voor behoud van de vrijheid God te dienen 

- voor bescherming van het leven 

- voor het gezin als hoeksteen van de samenleving 

4. 



1  
- voor effektieve hulp aan da verre naasten 

- voor behoud van vrede en veiligheid 

- voor meer werkgelegenheid 

- voor een leefbaar milieu 

- voor gezond financieel overheidsbeleid 

- voor rechtsbescherming zwakkeren 

- voor harde bestrijding van drugshandel 
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INDELING IN HOOFDSTUKKEN 

1. Justitie 

2. Binnenlandse Zaken en Politie 

3 Economische Zaken 

4. Milieu en Energie 

5. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

6. Financiën 

7. Buitenlandse Zaken 

8. Ontwikkelingssamenwerking 

9. Defensie 

10. Verkeer en Waterstaat 

11. Landbouw en Visserij 

12. Onderwijs en Wetenschap 

13. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

14. Welzijn en Cultuur 

15. Volksgezondheid 
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WAAR HET OP AANKOMT IN WET EN REGELGEVING 

Uitgangspunt 

De voornaamste taak van de overheid als dienares van God, is 

het handhaven van het recht en het beschermen van de burger. 

Maar vrede en recht in elkaar opgaan, zal trouw uit de aar- 

de opbloeien en zal recht van de hemel neerdalen. De Here God 

zal dan naar Zijn belofte zegen geven. De psalmist leert het ons. 

Gelet op de zondige aard van de mens zijn er wetten nodig, 

om bandeloosheid te beteugelen en het gezag te handhaven. 

Situatie 

Onze tijd wordt getekend door afnemend respekt voor gezag, 

dat God in diverse verbanden boven ons heeft gesteld. De over-

heid bevordert dat proces zelfs. Te denken valt aan de uit-

holling van het ouderlijke gezag. Menige wet wordt massaal 

overtreden en de overheid faalt bij de bescherming van de bur-

ger op fundamentele wijze nu het menselijke leven niet lang-

er vanaf het prilste begin tot de laatste ademtocht absolute 

rechtsbescherming heeft. Abortus provocatus is wettelijk toe-

gestaan en euthanasiewetgeving wordt op steeds groter schaal 

ontkracht. Het wegvagen van normen en waarden ontleend aan 

het gezaghebbend Woord van God leidt tot vele, niet zelden 

beangstigende ontsporingen. Criminaliteit en vandalisme nemen 

sterk toe. De natie tot schande en last. Openlijk blijkt dat 

de mens van nature niet van goede wille is, maar juist geneigd 

tot allerlei kwaad. Van de overheid mag worden gevraagd, dat 

ze rechtvaardig en zo nodig met harde hand optreedt, zodat 

het rechtsgevoel van de inwoners niet wordt geschaad. De Over-

heid is hoedster van het recht en daarom wreekster van het 

kwaad. Intensiever optreden van justitie en politie moet de 

roep om burgerwachten, waarbij de burger zelf de bescherming 

van lijf en goed ter hand neemt, doen verstommen. 

Dat alles brengt de RPF tot de volgende aktiepunten:  

GRONDWET 

1.1. De grondwet dient een preambule (aanhef) te krijgen, 

waarin tot uitdrukking komt, dat de overheid in dienst staat 

van God, omdat zij aan Hem ontzag ontleent. Dat het er om gaat 

Hem te dienen en lof te brengen. Uitwerking van het discrimi-

natieverbod (artikel 1) mag niet leiden tot inbreuk op de in 

de klassieke grondrechten tot uitdrukking gebrachte grondwet-

telijke vrijheden en dient alle ruimte te bieden te leven en 

te handelen overeenkomstig het Woord van God. 

Sociale grondrechten zijn inhoudelijk ondergeschikt aan de 

klassieke grondrechten, waaraan de burger vrijheden tegenover 

de overheid ontleent. Ook bij de uitwerking van de sociale 

grondrechten dient grensoverschrijding van de overheidstaak 

te worden voorkomen en de verantwoordelijkheid van de burger 

en van de onderscheiden samenlevingsverbanden te worden gewaar-

borgd en gestimuleerd. 

De herziening van de artikelen over defensie en onderwijs ver-

eist uiterste zorgvuldigheid . Het defensie-artikel dient uit 

te gaan van de zwaardmacht van de overheid. Het onderwijs-ar-

tikel moet de huidige Vrijheid van richting, stichting en in-

richting onverkort garanderen evenals de financiële gelijkstel-

ling. 

Het verdient overweging de zittingsduur von beide Kamers der 

Staten Generaal te verlengen tot vijf jaar. 

In artikel 114 dient tot uitdrukking te komen, dat de overheid 

naar Bijbels gebod als Gods dienares bevoegd is de doodstraf 

op te leggen voor overtuigend en onomstotelijk bewezen zware 

levensdelicten. 

GELIJKE BEHANDELING 

1.2 Kenmerk van de rechtsstaat is bescherming van de vrijhe-

den en rechten van de burger. Daaronder neemt de vrijheid van 

godsdienst een wezenlijke plaats in. De gedachte dat de ver- 
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kondiging van en het samenleven overeenkomstig het Woord van 

God discriminatie zou inhouden, is volstrekt misplaatst. 

Een voorstel tot een wet Gelijke Behandeling in de geest van  

hat  voorontwerp van 1982 is onaanvaardbaar, omdat een derge-

lijke wet inbreuk maakt op grondwettelijke vrijheden en bo-

venal de rechten en vrijheden van christenen om te leven over-

eenkomstig Gods Woord wezenlijk worden aangetast. 

Voorts is een anti-discriminatie-wet ongewenst en overbodig 

daar de huidige wettelijke mogelijkheden toereikend zijn om 

echte discriminatie tegen te gaan. Mocht de anti-discrimina-

tie-wet er niet temin komen, dan dient zij de grondwettelij-

ke vrijheden van godsdienst, van onderwijs, van meningsuiting 

en van vereniging en vergadering onverlet te laten. De iden-

titeit van alle christelijke scholen, instellingen en organi-

saties verdient onvoorwaardelijke bescherming. Christelijke 

organisaties en instellingen zou anders een atheistische-of 

een anti-christelijke moraal worden opgelgd, waardoor chris-

tenen in naam van de gelijkheid zouden worden gediscrimineerd. 

DISCRIMINATIE, GEWETENSBEZWAREN. 

1.3 Werkelijke discriminatie, in de zin van ongerechtvaardig-

de achterstelling, dient te worden bestreden. Daarbij is te 

denken aan vernedering van medeburgers wegens ras, etnische 

of nationale afkomst, geaardheid of persoonlijke overtuiging. 

Op de Bijbel gegronde gewetensbezwaren, bijvoorbeeld bij de 

uitoefening van het beroep van medicus en verpleegkundige, 

moeten in alle vrijheid tot gelding kunnen worden gebracht. 

Verlies van posities of het uitsluiten van een beroep of op-

leiding mogen nooit het gevolg zijn, als iemand om das gewe-

tens wil weigert medewerking te verlenee,aan praktijken die 

in strijd zijn met het gebod van God. 

1.4 In de troonrede moet de verantwoordelijkheid van de over-

heid jegens God worden erkend. Hij dient met eenTbede,waarin 

do afhankelijkheid van iie))) wordt beleden, to worden beëindigd. 

VREEMDELINGEN, VLUCHTELINGEN. 

1.5 De Bijbel verplicht ons zorg te dragen voor de ingezete-

nen van buitenlandse afkomst. Gezien de bevolkingsdichtheid 

van ons land is er alle reden tot het huidige restrictieve 

toelatingsbeleid. 

Vluchtelingen die revolutionair geweld hebben bedreven tegen het 

wettig gezag in hun land, mogen niet worden toegelaten. 

Terugkeer van vreemdelingen zoals gastarbeiders naar hun va-

derland, verdient op basis van vrijwilligheid sterke stimule-

ring, met name in het kader van ontwikkelingssamenwerking. 

MINDERHEDENBELEID. 

1.6 Etnische en culturele minderheidsgroepen die zich perma-

nent in ons land willen vestigen, dienen zich geleidelijk aan 

te passen aan onze samenleving en onze wetgeving te respecte-

ren. Stimulering van culturele en maatschappelijke voorziening-

en mag geen verkapte subsidiëring van gebedshuizen e.d. inhou-

den. Voorzieningen te behoeve van minderheden dienen primair 

te zijn gericht op beheersing van de Nederlandse taal en in-

zicht in de maatschappelijke structuren. 

HUWELIJK EN GEZIN. 

1-7 Huwelijk en gezin vormen de pijlers van onze samenleving. Het 

zijn instellingen van God met een eigen karakter en gezagastruk-

tuur en gericht op de instandhouding van de bevolking. Het 

gezin is de plaats waar kinderen zich harmonieus kunnen ont-

wikkelen. De overheid zal in wetgeving en beleid moeten blij-

ven uitgaan van het monogame huwelijk als een (rechts)verbin-

tenis tussen man en vrouw voor de duur van het leven. 

Het streven naar een wettelijke/feitelijke gelijkstelling van 

het ongehuwd samenwonen (concubinaat) en andere samenlevings-

vormen met de huwelijke staat moet volstrekt worden afgewezen. 

Dat geldt evenzeer voor een beleid, waarbij - in name van de 

emancipatie van de vrouw - de fundamentele betekoni s van hu-

welijk en gezin voor de samenleving  on  de positie van de Vrouw 
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in het gezin worden ondergraven. 

1.8. De unieke betekenis van huwelijk en gezin dient tot uit-

drukking te komen op verscheidene beleidsterreinen, waar thans 

systematische financiële bevoordeling van buitenechtelijke sa-

menlevingsvormen bestaat. 

Kunstmatige inseminatie met donor-sperma (KID) dient te wor-

den beschouwd als een inbreuk op het huwelijk; de overheid 

moet er op toezien dat instellingen hieraan hun bemiddeling 

onthouden. 

Bewust ongehuwd ouderschap en zgn. draagmoederschap ondermijnen 

het wettig huwelijk en dienen dan ook wat betreft het eerste 

zoveel mogelijk te worden ontmoedigd en wat betreft het draagmoe-

derschap te worden verboden. 

Experimenten met embryo's dienen te worden verboden, omdat de men 

geschapen is naar het beeld van God. 

ECHTSCHEIDING 

1.9 Het wettig huwelijk wordt ten overstaan van de overheid 

gesloten voor het leven. Overheid en rechterlijke macht heb-

bem de taak huwelijkspartners ook hij een conflict te wijzen 

op hun blijvende wederzijdse plichten. De mogelijkheden tot 

het ontbinden van hun huwelijken moeten worden beperkt en in 

ieder geval dienen strengere toetsingscriteria in de huidige 

echtscheidingswetgeving te worden opgenomen. Het huidige 

beleid veroorzaakt grote immateriële en materiële schade. 

ALIMENTATIE 

1.10 Wettelijke beperking van de alimentatieduur moet worden 

voorkomen. 

Beperking zou bovendien kunnen leiden tot hogere kosten voor 

de samenleving. 

OUDERLIJKE MACHT 

1.11 Ouders (gezagdrager) hebben een van God gegeven eigen ver-

woordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. 

Deze taak kan in principe niet door de overheid of derden wor-

den overgenomen. 

Indien er zich tussen ouders en kinderen conflictsituaties 

voordoen, zal steeds herstel van de gezinsrelatie voorop moe-

ten staan. Elke vorm van hulpverlening zal naar dit uiteinde-

lijke doel moeten toewerken. 

Instanties die jongeren hulp verlenen, maar dit uitgangspunt 

niet onderschrijven, ( te denken valt aan JAC, Release en Sos-

jale Joenit) moet subsidie worden onthouden. 

In geval van plaatsing buiten het gezin dient dit te geschie-

den zo dicht mogelijk bij huis in de eigen regio, mits de re-

gio die hulpverlening kan verschaffen die aansluit bij de le-

vensovertuiging van de ouders en het kind. 

Het is  on  (te) recht als ouders een ouderbijdrage dienen te 

betalen voor hulp aan kinderen waar ze op principiële gronden 

niet achter kunnen staan. Het is onjuist als het ministerie 

dan toch subsidie verleent. 

Gebruikmaking van de maatregel 'onder toezichtstelling' is 

in een dergelijke situatie onwettig. 

Minderjarigen moet een zelfstandig recht tot procederen worden 

onthouden. 

KINDERBESCHERMING 

1.12 Als op vrijwillige basis problemen met jongeren niet kun-

nen worden opgelost, kan het nemen van verdergaande maatregelen 

noodzakelijk zijn. De Raden voor de kinderbescherming kunnen 

in zo'n situatie gedwongen zijn op te treden, maar dienen hun 

taak zeer strikt op te vatten (conform artikel 246 Burgerlijk 

Wetboek over de ouderlijke macht). 

Voorkomen moet worden, dat ouders het idee krijgen rechteloos 

te zijn. De Raad moet het opgroeien van jeugdigen in eigen ge-

zinsverband als onderdeel zien van het welzijn van de minder- 
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jarige, dat zij moet bevorderen. Herstel van gezinsrelaties 

dient naar Bijbels gebod en in navolging van het Europees Verdrag 

boven het privé-leven te worden gesteld. 

Het college van de Raad moet een redelijke afspiegeling zijn 

van de maatschappelijke verhoudingen. 

ADOPTIE 

1.13 De mogelijkheid tot adopteren van kinderen moet worden 

voorbehouden aan echtparen. 

Er dient wetgeving te komen, die het juridisch mogelijk maakt 

dat ongehuwde vrouwen al in het begin van de zwangerschap ten 

behoeve van adoptief ouders volledig afstand doen van het ge-

zag over het leven dat is verwekt, als daarmee een abortus 

provocatus wordt voorkomen. 

Bij het doen van afstand mag degene, die afstand doet een pro-

fielschets tekenen van de gewenste ouders waar dan bij plaat-

sing rekening mee moet worden gehouden. 

Tot kort na de bevalling moet afstand doen herroepen kunnen 

worden. 

Een spoedige totstandkoming van wetgeving inzake de adoptie 

van buitenlandse kinderen is gewenst. Deze adoptie dient met 

waarborgen te worden omgeven, waarbij het belang van het kind 

centraal moet blijven staan. 

Illegale adoptie is een vorm van mensenhandel, die met kracht 

moet worden bestreden. 

PLEEGZORG 

1.14 Een statuut voor de Pleegzorg is wenselijk . Het statuut 

moet rechten en plichten van alle betrokkenen vastleggen en 

moet dienen als basis voor een overeenkomst tussen ouders, 

pleegouders, begeleiders en zo mogelijk kind. 

Naleving van liet statuut moot als subsidievoorwaarde golden. 

Herstel van de ouder-kind-relatie dient ook in deze voorop 

te Staan. 

VOORLICHTING 

1.15 Voorzover de overheid betrokken is bij voorlichting aan 

kinderen over sexualiteit dient deze te voldoen aan richtlijnen 

van deugdelijkheid. Deze richtlijnen moeten voorzien in een te-

rugwijziging naar de primaire voorlichtingstaak van de ouders 

en voldoen aan de minimum-eis, dat de gegeven voorlichting zo-

wel de geestelijke als de biologische aspecten van da geslachte-

lijkheid belicht. Verder dient de voorlichting geheel uit te 

gaan van sexuele beleving binnen het wettig huwelijk,overeenkom-

stig de door God gestelde normen. 

De overheid dient aan hulpverlenings- en voorlichtingsorganen op 

het terrein van huwelijk, gezinsvorming en kinderbescherming 

richtlijnen te verstrekken, die met  hat  vorenstaande in over-

eenstemming zijn 

BESCHERMING LEVEN 

1.16 Alle menselijke leven ( geboren, dan wel ongeboren) ver-

dient absolute bescherming van de overheid. Ongeacht de wet-

geving blijft  hat  uitvoeren van abortus provocatus alleen ge-

rechtvaardigd, als op streng medische indicatie is vastgesteld 

dat de vrouw in levensgevaar verkeert tengevolge van een zwang-

erschap of als de vrucht dood blijkt te zijn. liet stellen van 

het recht op bescherming van het ongeboren leven tegenover  

hat  recht op leniging van nood van de vrouw,  moat  worden af-

gewezen. 

De wettelijke bescherming van het ongeboren leven moet worden 

hersteld. Financiering van abortus-provocatus uit gemeenschaps-

gelden is onaanvaardbaar. 

1.17 Vrouwen, die ongewenst zwanger zijn, dient verantwoorde 

hulp te worden geboden. Instanties en verenigingen, die zich 

beijveren het leven te beschermen en zich het lot van de on-

geborenen en de aanstaande ouders aantrekken, hebben recht 

op ruime aandacht in de overheidsvoorlichting en financiële 

steun. 
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EUTHANASIE 

1.18 Euthanasie is in een rechtsstaat vanzelfsprekend ontoe-

laatbaar. Het zogenaamde zelfbeschikkingsrecht van de mens 

is in strijd met de Bijbel en het is evenmin in enig volken-

rechtelijk document geproclameerd. De strafwet merkt eutha-

nasie en hulp bij zelfmoord dan ook terecht aan als misdrij- 

ven. 
- 

Het meerderheidsvoorstel van de staatscommissie euthanasie 

en het initiatief-wetsvoorstel van D'66 om euthanasie onder 

strikte voorwaarden toe te staan, zijn mensbedreigend en ver-

werpelijk. 

Da overheid is schuldig als zij toelaat dat de publieke opinie 

wordt rijpgemaakt voor aanvaarding van euthanasie. Dat geldt 

te meer als het Openbaar Ministerie in haar beleid aanvaarding 

van euthanasie stimuleert. Organisaties die daadwerkelijke 

euthanasie en hulp bij zelfmoord propageren en deze misdrij-

ven stimuleren, moeten door de rechter worden ontbonden en 

in elk geval worden uitgesloten van elke vorm van overheids-

steun. 

De grens tussen verantwoord medisch handelen en het begaan 

van een misdrijf tegen het leven dient duidelijk te worden 

gemarkeerd. Vanuit de erkenning van de grote nood waarin zwaar 

lijdenden verkeren, dient echte hulp te worden geboden. Het 

is de verantwoordelijkheid van medici en pastores het leed 

te verzachten en de waarde van het leven duidelijk te maken. 

Terugtreden van medici wanneer een stervensproces is ingezet, 

mag daarentegen niet langer als euthanasie worden aangemerkt, 

omdat het niet tot de bevoegdheid van de medicus behoort het 

stervensproces te verlengen. 

OPENBARE EERBAARHEID 

1.19 Het is de plicht van de wetgever de openbare eerbaarheid 

te bevorderen en het zedelijk normbesef van de burgers krach-

tig te stimuleren. Ten onrechte zijn de laatste jaren vele 

sporen van christelijk normbesef uit onze wetgeving verwijderd  

met een beroep op gewijzigde opvattingen in de samenleving. 

De Bijbel geeft aan wat betamelijk is, niet da meerderheid 

van het volk stelt de (steeds wisselende) normen vast. Het 

overheidsbeleid moet in die zin worden omgebogen. 

1.20 De geliberaliseerde wetgeving inzake pornografie en naakt-

recreatie vereist spoedige herziening. De rechter weet blijk-

baar nauwelijks raad meer met het begrip 'aanstoot voor de 

eerbaarheid'. Dit vraagt van de wetgever duidelijke normen 

met betrekking tot uitingen, die afbreuk doen aan de mens als 

beelddrager van God en sexuele uitspattingen bevorderen. 

De overheid is gehouden een slagvaardig en doeltreffend beleid 

te voeren tegen de prostitutie, porno-bioscopen,  sex-shops,  

sex-videotheken en de daaraan verbonden criminele sub-cultuur. 

Op het vervaardigen en verkopen van porno-lektuur en met name 

kinderporno, moeten zware straffen staan. 

PEDOFILIE 

1.21 Sexuele omgang van volwassenen met minderjarige kinderen 

dient strafbaar te blijven. 

OPENBARE ORDE EN GEZAG 

1.22 Gezagshandhaving is een primaire en exclusieve overheids-

taak. De wetten behoren onverkort te worden uitgevoerd. Daar-

om is de groei van het aantal beleidssepots door het O.M. ui-

termate verontrustend en niet zelden demotiverend voor de poli-

tie. Niet de waan-vande-dag of de capaciteit van het justitie-

apparaat, maar alleen het algemeen belang mag de opportuni-

teit' van de strafvervolging bepalen. 

1.23 De schrikbarend toenemende criminaliteit vereist een doel-

treffend overheidsoptreden. De schade aan personen en bezit-

tingen (o.a. winkels) heeft onaanvaardbare vormen aangenomen. 

Bestrijding van grote èn kleine criminaliteit dient hoge prio-

riteit te krijgen bij het politieoptreden. 



16.  
lT. Ontwerp verkiezingsprogramma RPF 86/90 

Ontwerp verkiezingsprogramma RPF 86/90 

STRAFFEN 

1.24 Bestraffing van wetsovertreders heeft een drieledige doel-

stelling vergelding voor begaan onrecht, heropvoeding van 

de overtreder en bescherming van de samenleving. op grond van 

de Bijbel is het ontoelaatbaar 66n element (de vergelding) 

naar de achtergrond te verdringen. 

Gevangenisstraf is niet de enige en in veel gevallen evenmin 

de aangewezen sanctie. Naast geldboetes verdienen ook 'alter-

natieve straffen zoals dienstverlening aandacht, zeker als die 

een zichtbaar verband hebben met de aard van het delict b.v. 

vandalisme. 

De dienstverlening zal echter als zelfstandige sanctie opge-

nomen dienen te worden in het wetboek van strafrecht. De mo-

gelijkheid tot het opleggen van deze straf dient voorbehouden 

te worden aan de rechter evenals dit b.v. bij gevangenisstraf 

het geval is. 

1.25 Slachtofferhulp dient meer aandacht te krijgen van jU5ti  

tie  en politie. Zij die slachtoffer worden van een buiten hun 

schuld veroorzaakt verkeersongeval of van criminele handeling-

en moeten worden voorgelicht over de mogelijkheden en rechts-

gang, die hen ten dienste staan om hun recht, schadevergoeding 

of wat dies meer zij te kunnen verkrijgen. 

1.26 Lacunes in de strafwet leiden tot ongewenste improvisa-

tie door de rechter. (rechtsvinding) De wetgever heeft de taak 

een actief beleid te ontwikkelen om die tekorten zo spoedig 

mogelijk weg te nemen. 

PERSONEEL JUSTITIE 

1.27 De toenemende wetteloosheid die ook blijkt uit de schrik-

barende groei van de criminaliteit, betekent een ontoelaatbare 

werkdruk voor de mensen van rechterlijke macht, Openbaar Mi-

nisterie en politie. Capaciteitstekorten ondermijnen de rechts-

staat. Reeds veel te lang is geaarzeld met aanzienlijke uit-

breiding van deze personeelskorpsen. Ujirnen het beperkte over- 

heidsbudget moeten daarvoor extra middelen worden vrijgemaakt. 

Tevens dient het tijdsbeslag van, administratieve werkzaamhe-

den drastisch te worden teruggedrongen door beperking van de 

bureaucratie en automatisering. 

1.28 De capaciteit van gevangenissen en Huizen van Bewaring 

schiet schromelijk tekort om alle berechten en verdachten te 

huisvesten. Alles moet worden gedaan om op de kortst mogelijke 

termijn die capaciteit aanzienlijk te vergroten, ook via pro-

visorische aanpassing. Intussen is onderbrenging van twee ge-

detineerden in een cel aanvaardbaar als tijdelijke oplossing. 

Bij nieuwbouw is een redelijke geografische spreiding gewenst. 

DRUGS 

1.29 Import, doorvoer en handel in "hard" èn "soft" drugs ver-

eist krachtige bestrijding, ondermeer door verzwaring van de 

strafmaat Internationale samenwerking is daarbij geboden.Het 

bezit van zowel "hard" als "soft" drugs behoort in de straf-

rechtelijke sfeer te blijven. Een onderscheid tussen drugs 

"met een onaanvaardbaar risico" en andere onderschat de geva-

ren van "soft" drugs en ontkent de verbanden tussen het 
- 
ge-

bruik van de verschillende middelen. Het maken van onderscheid 

moet dan ook worden afgewezen. 

1.30 De onaanvaardbare schade van drug- en overmatig drankge-

bruik voor zowel de verslaafde als de samenleving nopen tot een 

wettelijke regeling voor verplichte ontwenning. Deze regeling be-

schermt tevens de rechtspositie van de verslaafde, die verplicht 

wordt opgenomen in een ontwennings-instituut. 

RECHTSBESCHERMING 

1.31 Het moeizame proces van deregulering neemt de noodzaak tot 

een goede rechtsbescherming van alle ingezetenen niet weg. De 

wetgeving zal dan ook moeten voorzien in een effectief en overzie] 

telijk stelsel van rechtsmiddelen tegen onrechtmatig optreden van 

de overheid. In dat kader moet vooral worden gewerkt aan het 

sluitend maken van ons systeem van administratieve rechtspraak. 

1.32 Automatisering in hoog tempo binnen vele sectoren van de sa-

menleving vereist slagvaardige wetgeving ter bescherming van de 
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INLEIDING HOOFDSTUK 2 

WAAR HET OP AAN KOMT BIJ BESTUUR EN ORDE 

Uitgangspunt 

Een goed bestuur van het land is noodzakelijk om de burger de kans 

te geven zich te ontplooien naar de opdracht van Godswege. De Over- 

heid moet daartoe wetten en verordeningen uitvaardigen. Regel-

geving mag echter niet ontaarden in regelzucht. De taak van de Over-

heid is ten principale beperkt van aard en voorwaardenscheppend in 

de uitwerking. Soms is overheidsingrijpen omwille van het recht ge-

boden maar voor bet overige moeten de burger en de maatschappelijke 

organisaties in eigen verantwoordelijkheid leven en handelen. Om 

noodzakelijke, wetten en regels te kunnen handhaven beschikt de Over-

heid over een politieapparaat, dat wetsovertreding opspoort en de 

openbare orde handhaaft. Gebruik van geweldsmiddelen is in noodge-

vallen gelegitimeerd. De politie - optredend in naam van de Over-

heid - heeft in tegenstelling tot de individuele burger naar Bij-

bels gebod beschikking over de zwaardmacht. 

Situatie 

In ons huidige bestuurlijk bestel voldoet het stelsel van de drie be-

stuurslagen goed. Delegatie van rijkstaken naar lagere overheden,als-

ook privatisering kunnen op bepaalde terreinen wenselijk zijn om het 

takenpakket van de centrale overheid te verlichten. De rijksoverheid 

heeft echter wel te waken tegen rechtsongelijkheid. Waar het gaat om 

het handhaven van de rechtsorde staat de politie in onze tijd voor 

een bijzonder zware taak. In zowel financieel als personeel opzicht 

is ze daartoe op dit moment onvoldoende toegerust. Het welzijn van de 

burger is in niet onbelangrijke mate afhankelijk van een goed funkti-

onerend, bekwaam en gemotiveerd politiekorps. Het overheidsbeleid 

moet daarin voorzien. 

Dat leidt de RPF tot de volgende aktiepunten: 

BESTUUR 

2.1 Het bestuur van ons land kent drie bestuurslagen:rijk,provincie 

en gemeente. Aan een vierde bestuurslaag in de vorm van gewest- of 

agglomeratieraden is geen behoefte. Nog bestaande raden dienen 

persoonlijke levenssfeer. Regering en parlement dienen dan ook 

spoed te maken met totstandkoming van wetten inzake persoonsre-

gistratie en personenadministratie. Daarin dient een verant-

woorde afweging tussen de persoonlijke levenssfeer en effectieve 

gegevensverwerking tot stand te komen, waarbij burgerlijke 

rechten als bij voorbeeld het eigendomsrecht blijven gewaar-

borgd. Een landelijke koppeling van de persoonsregistratie-sy-

stemen moet worden verboden. 

1.33 Het instellen van een persoonlijke legitimatieplicht ver-

dient mede gelet op de open grenzen nader te worden onderzocht 

als daarmee criminaliteit kan worden bestreden. 
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verdient prioriteit boven herindeling. Handhaving van 

het aantal provincies op twaalf is aanvaardbaar, al blijven er 

goede redenen voor splitsing van Zuid-Holland. 

2.7 De grondwettelijk voorgeschreven benoeming van burgemeester 

en Commissarissen der Koningin bij Koninklijk Besluit verdraagt 

geen verkapte vorm van verkiezing via vertrouwenscommissies. 

Het advies van zulke commissies laat de uiteindelijke beslis-

sing door de Kroon onverlet. De onpartijdigheid van burgemeesters 

en Commissarissen der Koningin is een waardevol element, dat 

bescherming verdient. 

ZONDAGSRUST 

2.8 Waar dat binnen het vermogen van de overheid ligt, moet de 

zondagsrust worden bevorderd. Nationale evenementen moeten niet 

op zondag worden gevierd. Bij militaire oefeningen en andere di-

rect door de overheid te verrichten taken moet de zondag zoveel 

mogelijk worden ontzien. 

2.9 Grondwet en Kieswet hebben ten onrechte het kiesrecht voor 

de gemeenteraad losgekoppeld van het Nederlands staatsburger-

schap. Naturalisatie is de aangewezen weg om volledige rechten 

en plichten in ons land te verwerven. 

AMBTENAREN 

2.10 Er dient een zelfstandig arbeidsvoorwaardenbeleid voor o-

verheidspersoneel te komen. Een gezond financieel overheidsbe-

leid is daartoe voorwaarde. De ambtenarensalarissen mogen geen 

sluitpost op de begroting vormen. Bij het aanstellingsbeleid 

dienen kostwinners en vervolgens jongeren voorrang te krijgen. 

CIVIELE VERDEDIGING 

2.11 Optimale bescherming van de burgers tegen een aanval met 

Atomaire, Biologische of Chemische wapens behoort tot de ele-

mentaire taken van de overheid. Het budget voor de Civiele Ver-

dediging is zodanig verkleind, dat betwijfeld moet worden of deze 

taak verantwoord kan worden -uitgevoerd- Wanneer in de praktijk 

knelpunten blijken, moeten aanvullende middelen worden vrijge-

maakt, onder andere voor meer oefengelegenheid. 
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te worden opgeheven. 

DECENTRALISATIE 

2.2 Om de afstand tussen bestuur en burger zo klein mogelijk 

te maken komt allereerst de gemeente, pas daarna de provincie 

en tenslotte de rijksoverheid in aanmerking voor vervulling van 

bestuurstaken. In beginsel dient geen onderscheid naar grootte 

tussen gemeenten te worden gemaakt. Overdracht van taken aan 

gemeenten of provincies moet gepaard gaan met toereikende 

financiële bijdragen en vermindering van het aantal rijks-

ambtenaren. 

2.3 Het aantal al dan niet bij wet ingestelde adviesorganen 

van de regering moet verder worden gesaneerd, zodat slagvaar-

digheid van de regering wordt bevorderd en kosten worden be-

spaard. Betaalde adviesfunkties mogen in principe niet worden 

vervuld door personen die 65 jaar en ouder zijn. 

2.4 Gelet op de vertechnisering van de samenleving dient het 

parlement over technische bijstand van specifieke externe des-

kundigen te kunnen beschikken. 

FINANCIEN BINNENLANDS BESTUUR 

2.5 verdeling van de middelen uit het Gemeente- en het Provin-

diefonds dient volgens zuivere maatstaven te geschieden. Met 

erkenning van de problematiek van de grote steden dient te 

worden gewaakt voor bevoordeling van bijvoorbeeld de grote 

vier ten koste van de overige gemeenten, die toch elk ook 

hun problemen kennen. 

HERINDELING 

2.6 Ervaringen met grootschalige gemeentelijke herindelingen 

zijn bepaald niet overwegend positief, zodat er alle reden is 

het toekomstge herindelingsbeleid beperkt van opzet te doen zijn. 

Gemeenten met tenminste 6.000 inwoners dienen in beginsel niet bij 

herindeling te worden betrokken. Toepassing van de Wet Gemeen- 

schappelijke regelingen 
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POLITIE 

2.12 De toenemende criminaliteit vraagt meer kwaliteit dan ooit 

van de opleiding, toerusting en begeleiding van politiemensen. 

In de honorering dienen zwaarte van de functie en de omstandig-

heden waaronder moet worden gewerkt, volledig tot gelding te 

komen. Politieambtenaren hebben evenals iedere andere burger 

aanspraak op de vrijheid van godsdienst en politieke overtui-

ging en mogen daarvan op gepaste wijze blijk geven. Gegeven 

opdrachten dienen evenwel loyaal te worden uitgevoerd, onge-

acht persoonlijke opvattingen over de politieke of maatschap-

pelijke achtergrond van de situatie waarbij politie-ingrijpen 

noodzakelijk is. 

2.13 liet is wenselijk om te komen tot benoeming van een staats-

secretaris voor politie op het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken, waarbij de minister van Binnedlandse Zaken coôrdine-

rend bewindsman van Politie wordt 

Door intensivering van de samenwerking tussen Rijks- en gemeente-

politie moet worden gestreefd naar optimalisering van het poli-

tieapparaat onder meer ter vergroting van de pakkans" en 

efficiënte inzet van beperkte mankracht. Verhoging van de norm 

waarbij een gemeente een eigen politiekorps krijgt tot 40.000 in-

woners is aanvaardbaar mits opheffing van een gemeentelijk 

korps niet eerder plaatsvindt dan wanneer het inwonertal on-

der de 20.000 is gedaald. 

2.14  Bantering  van het aantal woningen naast het aantal in-

woners als norm voor de sterkte van een gemeentelijk politie-

korps is aanvaardbaar. Door evenwel recreatiewoningen e.d. niet 

mee te tellen werkt de wijziging vooral in het voordeel van 

grote steden en sterk in het nadeel van recreatie-gemeenten. 

Voor het extra politiewerk als gevolg van het toerisme dient 

ruimere compensatie te worden verleend. 

2.15 Spoedige totstandkoming van een landelijk Alarmnummer 

voor omvangrijke rampen en grote misdrijven is thans dringend 

gewenst als onderdeel van de nieuwe rampbestrijdingsorganisatje. 

ARBO-wet 

2.16 De invoering van de Arbeidsomstandighedenwet mag bij 

overheidsinstellingen niet onevenredig achterblijven bij de 

invoering in hot bedrijfsleven. 
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INLEIDING BOOFSTUK 3 

WAAR HET OP AANKOMT BIJ BEHEER VAN GELD EN GOED 

Uitgangspunt 

De mens is van Godswege geroepen op verantwoorde wijze met geld 

en goed, alsmede met eigen gaven en talenten om te gaan. Om die 

reden dienen overheid en bedrijfsleven een beleid te voeren dat 

die verantwoordelijkheid van de mens tegenover God recht doet. De 

taak van de overheid daarbij is om recht en gerechtigheid te bevor-

deren. op positieve wijze moet ze de eigen verantwoordelijkheid 

van burgers (werkgevers en werknemers) jegens de Here God stimule-

ren. De zorg voor milieu en energie, en niet in het minst voor de 

medemens, zijn daarbij inbegrepen. 

Situatie 

In de huidige situatie kan de overheid bijdragen tot het dragen 

van de digen verantwoordelijkheid door een verdere beperking van 

regelgeving (deregulering) en door decentralisatie. Alsdus schept 

ze ruimte voor creatief handelen en voor een nieuwe en flexibeler 

aanpak. Om die reden kan Ook de overheveling van overheidsdiensten 

naar particuliere instanties (privatisering), positief beoordeeld 

worden. Tegelijkertijd echter moet erop gewezen worden, dat de o-

verheid - vanuit haar taak om recht en gerechtigheid te bevorderen-

wel eens geroepen kan zijn  em  in te grijpen in economische proces-

sen of verbanden (bijvoorbeeld ter bescherming van economisch-zwak-

keren). Ter verbetering van de werkgelegenheid dient het financie-

ringstekort verder te worden teruggedrongen tot ongeveer 1% van 

het nationaal inkomen in 1990. Daardoor kan de rentevoet verder 

dalen en verkrijgt het bedrijfsleven meer ruimte tot nieuwe initia-

tieven. 

Vanuit de Bijbelse opdracht om de schepping te ontplooien, valt 

innovatie toe te juichen, mits die niet ten koste gaat van mens 

en milieu. De overheid dient haar beleid te richten op dergelijke 

innovatie. 

Dat leidt de RPF tot de volgende actiepunten: 

22.  23. 
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ECONOMISCHE ORDE 

3.1 De overheid dient zorg te dragen voor een economische orde, 

waarin recht en gerechtigheid heersen, zodat de mens zich opti-

maal kan ontplooien naar Bijbels gebod. 

3.2 Teneinde recht te doen aan de persoonlijke verantwoorde-

lijkheid van de burger, dient de overheid voort te gaan met 

verdere beperking van de regelgeving (deregulering) en decen-

tralisatie. De burger dient door het overheidsbeleid gestimuleerd 

te worden tot het op verantwoorde wijze om te gaan met geld en 

goed. 

3.3 Net financieringstekort en de druk van de collectieve 

lasten dienen verder te worden verminderd. 

Te denken valt aan het versterkt afstoten van overheidstaken 

door privatisering. Andere mogelijkheden zijn het sterk be-

perken van subsidies en  hat  terugdringen van het aantal per-

sonen dat een bijstandsuitkering ontvangt. 

3.4 Nu het met de economie beter gaat en de rentevoet is gedaald, 

is het verantwoord om in beginsel af te zien van investeringssteun 

aan het bedrijfsleven. overbruggingscredieten dienen slechts bij 

uitzondering te worden verleend. Aanloopsubsidies voor met name 

kleinschalige ondernemingen zijn wenselijk. 

Nadere regelgeving voor subsidies aan bedrijven is noodzakelijk, 

waarbij vooral gelet dient te worden op effectieve controle op de 

besteding van subsidies of leningen. 

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen zullen zo min mogelijk par-

ticiperen met risicodragend kapitaal. 

INNOVATIE 

3.5 Ter bevordering van voortgaande innovatie dient de overheid 

gerichte subsidies te verlenen aan onderwijsinstellingen. Aan be-

drijven kunnen innovatie-leningen worden verstrekt ter finansie-

ring van onderzoek of investeringen. Adviescentra kunnen een be-

langrijke brugfunctie vervullen tussen onderzoekers en ondernemers. 

3.6 Gelet op de werkgelegenheidseffecten dienen overheidsinveste-

ringen ten behoeve van infrastructurele voorzieningen op pijl te 

blijven. Te denken valt aan stadsvernieuwing, wegenonderhoud/-bouw, 

waterstaatkundige projecten, zoals de Markerwaard of het plan Lie-

vense (Razende Bol' bij Den Helder). 

3.7 Onderzocht dient te worden of aardgasbaten kunnen worden inge-

zet voor extra aflossingen van de staatsschuld. 

3.8 Handhaving van de koopkracht, ook voor mensen met de laagste 

inkomens, dient gepaard te gaan met verdere terugdringing van het 

loonkostenniveau. De overheid dient er in het overleg met de Soci-

ale partners op toe te zien, dat beide doelstellingen gerealiseerd 

worden. 

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 

3.9 De overheid moet het onderzoek naar nieuwe financierings-

vormen voor het midden- en kleinbedrijf stimuleren. Vooral zal 

gezocht moeten worden naar financieringsvormen, waarbij rente 

en aflossing afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat. 

3.10 In het fiscaal beleid met betrekking tot de zelfstandige 

ondernemer dient rekening te worden gehouden met het feit, dat 

het inkomen van deze ondernemer wordt aangewend voor zowel con-

sumptie als investering en reservering. Daarbij dient rekening 

te worden gehouden met de inkomens-positie van de meewerkende 

echtgenoot, c.q. echtgenote. 

3.11 Er moet voor de detailhandel een samenhangend geheel van 

dag- en avondonderwijs komen, dat is gericht op het verbeteren 

van het vakmanschap in de ambachtelijke en dienstverlenende 

sectoren. 

3.12 Om de voorlichting te verbeteren dienen de vele advies- en 

voorlichtingsinstellingen ten behoeven van het midden- en klein-

bedrijf te worden gebundeld. De uithouw van regionale diensten-

centra moet worden bevorderd. 

3.13 De overheid zal de start van nieuwe bedrijven en daarmee 

verbonden arbeidsplaatsen moeten bevorderen door het verlenen 

van aanloopsubsidies, dan wel fiscale tegemoetkomingen, het voe-

ren van een aktief innovatiebeleid, inbegrepen het ontwikkelen 

van transferpunten en bet stimuleren van bijscholings- en voor-

lichtingsprogramma's met betrekking tot nieuwe technische mogelijk-

heden. Een verantwoorde beperking van administratieve verplichtingen 

kan ook een positieve uitwerking hebben. 
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26. INLEIDING HOOFDSTUK 4 

WAAR HET OP AANKOMT BIJ BEHEER VAN DE SCHEPPING 

Uitgangspunt 

De mens heeft vanaf het begin de opdracht de schepping tot ont-

wikkeling te brengen en diezelfde schepping op verantwoorde wij-

ze te beheren. De mens is rentmeester en dat dwingt hem tot ver-

antwoord handelen bij het ontplooien van de schepping, zodat de 

nadelen van zijn handelen de voordelen niet overwoekeren. Elk 

individu moet als rentmeester milieubewust handelen in zowel het 

persoonlijk als maatschappelijk leven (b.v_ bedrijf en politiek) 

Het is nodig, dat wij op verantwoorde wijze omgaan met de na-

tuur en de natuurlijke hulpbronnen, die niet oneindig zijn en 

ook ter beschikking moeten blijven van volgende generaties. 

Situatie 

Sinds een vijftiental jaren maken we ons terecht ongerust over 

het overmatig gebruik van grondstoffen en energiebronnen, als-

mede over de milieuvervuiling. Vooral in onze eeuw merken we 

hoezeer de mens roofbouw pleegt op de schepping. Hij bouwt te-

veel in eigen belang en vergeet te bewaren. 

Als gevolg van industrialisatie en mechanisering wordt een 

zware aanslag gepleegd op het milieu in al haar facetten.Ver-

ontreiniging van water, lucht en bodem heeft rampzalige vormen 

aangenomen. 

Naast de wrantwoordelijkheid die ieder mens draagt, is het de 

taak van de overheid nationaal en internationaal maatregelen 

te nemen, waardoor een leefbaar milieu in stand wordt gehouden 

en natuurlijke hulpbronnen op verantwoorde wijze worden benut. 

In onze energievoorziening moet daartoe de besparing van ener-

gie met kracht worden gestimuleerd en bevorderd. Inzet van 

kernenergie is een vraagstuk apart, omdat de gevolgen van het 

opslaan van hoogradioaktief afval niet of onvoldoende zijn te 

overzien. Uiterste voorzichtigheid is dan Ook geboden. 

Het een en ander brengt de RPF tot de volgende aktiepunten: 

EXPORTBELEID 

3.14 Export is voor Nederland van levensbelang. Onze exportposi-

tie wordt mat name bepaald door kwaliteit, prijs en service. 

Het Nederlandse bedrijfsleven zal in ons aller belang meer arm-

slag moeten krijgen. Daarbij valt te denken aan het verstrekken 

van exportpremies en het bieden van financiële mogelijkheden aan 

kleinere bedrijven om gebruik te maken van handelsreizigers. 

Voor buitenlandse bedrijven moet het aantrekkelijker worden zich 

in Nederland te vestigen. Een betere infrastructuur is daartoe 

noodzakelijk. 

3.15 Ter bevordering van de export dient niet alleen een adequaat 

promotiebeleid te worden gevoerd, maar verdient vooral een goede af-

wikkeling van nieuw ontstane handelscontacten nadere aandacht. 



28. 
- 4.6 De overheid moet zowel nationaal als internationaal maat- 

regelen treffen om uitstervende plant- en diersoorten te be-

schermen. Gebieden van natuurwetenschappelijke waarde verdienen 

extra bubcherming, zoals bij voorbeeld de Waddenzee. 
BODEMSANERING 

4.7 Bodemsanering verdient hoge prioriteit en een ruim-

hartig financieel beleid. De wet bodembescherming dient strikt 

te worden toegepast. De consequentie kan zijn, dat bepaalde 

bedrijvigheden moeten worden gestopt, totdat er een oplossing 

- is voor het afvalprobleem. 

Bij de beoordeling van wat chemisch afval is,is het gewenst dat 

niet alleen de concentratie van bepaalde giftige stoffen in het 

afval als maat wordt genomen, maar ook de absolute hoeveelheid, 

giftige stoffen in het afval en haar milieu-gevaarlijkheid. Indien 

chemische afvalstoffen op eigen terrein blijven, is het gewenst 

hierop controle uit te oefenen. 

4. 8 Milieukosten moeten zoveel mogelijk in de kostprijs 

van het produkt worden doorberekend. Niet alleen de produ- 

cent, maar ook de consument die een bepaald produkt wenst, draagt 

verantwoordelijkheid. Vervuilers dienen door hogere geldboetes 

te worden gestraft. 

4.9 Onderzoek naar hergebruik van grond- en afvalstoffen 

(recycling) dient van overheidswege zoveel mogelijk te wor-

den gestimuleerd. 

4.10 Milieubeheer, landbouwbeleid en technologiebeleid dienen 

te worden geintegreerd. 

NITRAAT IN DRINKWATER 

4.11 De waterleidinqmaatschappiien dienen verplicht te worden het  ii  
traat uit het drinkwater te verwijderen met het door het ICN in 

Wageningen ontwikkelde proced& Dit zal de kosten van het drinkwa-

ter slechts met ca. 6 cent per m3  verhogen. 

NATUURBEHEER 
4.12 Staatsbosbeheer en andere boseigenaren dienen verplicht te 

worden onderzoek uit te voeren naar corrigerende maatregelen op de 

effecten van de zgn. • zure regen'. 
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WETGEVING 

4.1 Een sluitende en samenhangende milieuwetgeving is zeer dringend 

gewenst. Milieu-effecten op langere termijn moeten onderzobht zijn 

alvorens vestigingsvergunningen af te geven.De Milieu-Effect-Rap-

portage (MER) moet zo spoedig mogelijk ook van kracht zijn voor 

het bedrijfsleven. 

4.2 Da milieu-eisen in de internationale, c.q. Europese milieuwet-

geving moeten zo veel mogelijk op elkaar worden afgestemd vanwege 

de grensoverschrijdende aspecten van de milieu-vervuiling en om 

concurrentie-bevoordeling, c.q. -vervalsing te vermijden. Interna-

tionale druk moet worden uitgeoefend op Tsjecho-Slowakije om het 

zwavelgehalte van fossiele brandstoffen te verlagen. 

4.3 Het is gewenst, dat het Europese Hof van Justitie bindende uit-

spraken doet ten aanzien van de naleving van de internationale af-

spraken op het gebied van grensoverschrijdende milieuverontreini-

ging. Met name moet daarbij worden gedacht aan de "zure regen" en 

aan vervuilde rivieren 

SCHOON MILIEU 

4.4 Zo snel mogelijk zullen  autos  op loodvrije benzine moeten 

gaan rijden en dit kan worden gestimuleerd door een lager accijns. 

Mestoverschotten zullen zodanig verwerkt moeten worden, dat zij 

het milieu niet in ernstige mate vervuilen. Daartoe moeten de vol- 

gende maatregelen worden bevorderd: 

- verwerking in de agrarische sector, 

- verwerking in bos -en natuurgebieden, 

- export naar ontwikkelingslanden. 

4.5 Het is gewenst in de tariefstelling t.b.v. de mestbanken de gro-

te producenten van de mestoverschotten, zwaarder de belasten dan de 

kleine. Het adagio 'de grootste vervuiler betaalt het meeste' kan 

hiermee duidelijk gestalte krijgen. 

Het uitrijden van mest op kleigronden in het najaar moet mogelijk 

blijven, om het organische stofgehalte van deze gronden op peil te 

houden. Op deze gronden kan geen mest in het voorjaar worden uitge-

bracht, met uitzondering van grasland. 
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Corrigerende maatregelen in de natuurgebieden dienen te zijn: 

- overschakelen op productiebossen met recreatieve functie, door 

adequate bemesting en bekalking, 

- betere toepassing van reeds bekende onderhoudsmethoden, 

- overgaan op loofhout dat een dieper wortelstelsel heeft dan naald- 

hout. 

ENERGIE 

4.13 Onderzoek naar nieuwe energiebronnen en experimenten met 

alternatieve vormen van energievoorziening verdienen krachtige 

steun. Zonne-, wind- en getijde-energie, aardwarmte en energie 

verkregen uit biomassa alsmede kernfusie verdienen alle aan-

dacht. Onderzoek van het plan Lievense en varianten daarop is 

noodzakelijk. 

De energiegebruiker moet daarnaast - waar mogelijk door de 

overheid gestimuleerd- alles doen om energie te sparen. Minder 

royaal met gas, water en licht behoeft niet of nauwelijks 

aantasting van het leefklimaat te betekenen. 

4.14 Het energiebesparend beleid zal onder meer de volgende 

beleidsmaatregelen moeten omvatten: 

a. uitbreiding en stimulering van verantwoorde isolatie van 

verwarmde ruimten; 

b. aktief bevorderen van het toepassen van warmte/kracht-cen-

trales bij industrie; 

C. vergroting van de financiële bijdrage aan energiebesparings-

projecten (zoals stadsverwarming met geindividualiseerde 

verbruiksmeting, toepassen warmtepomp); 

d. invoering van etikettering van energieverbruik; 

e. vergroting van het budget voor energiebesparingsonderzoek. 

4.15 De kerncentrales in Borssele en Dodewaard moeten in wer-

king blijven om energie te produceren en kennis van, alsmede  
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ervaring met kernenergie te vergroten. In verband met verant-

woorde ramingen van het particuliere en industriële energiever-

bruik in de komende decennia moeten afwegingen worden gemaakt, 

waarin o.a. meespelen: 

a. voortgaande bezuinigingen van energieverbruik en voor-

komen van verspilling; 

b. zorg voor volksgezondheid door een schoon milieu en door 

het tegengaan van zure regen; 

C. noodzakelijke vervanging van een aantal afgeschreven alec-

triciteitscentrales; 

d. hoogte van energieprijs, die Internationaal concurrerend 

is in verband met exportpositie en werkgelegenheid; 

e. een balans van de voor- en nadelen van gebruik van olie, 

gas, steenkool, uranium of duurzame energiebronnen; 

f. duur aardgas aan toekomstig gebruik onttrekken, gebruik 

van steenkool met extra vervuiling voor het milieu, de 

financiële en politieke kwetsbaarheid van olie-import aan 

de ene kant moet worden afgewogen tegen het gevaar van 

radio-actief afval en de problemen van verwerking en op-

slag aan de andere kant. 

Nu een bovengrondse interim-opslag voor de eerstkomende 50 

tot 100 jaar realiseerbaar lijkt en de verdere studies naar 

verantwoorde definitieve opslag duidelijk voortgang maken, moet 

een beperkte uitbreiding van de electriciteitsopwekking met 

kernsplijting als energiebron niet' op voorhand worden afgewezen. 

In het internationale wetenschappelijk onderzoek naar defini-

tieve oplossingen, zowel voor het laag-, middel- en hoog 

radioactief afval dient de deelname van ons land in grote 

betrokkenheid te worden Voortgezet. 

31. 



Ontwerp verkiezingsprogramma RPF 86/90 
Ontwerp verkiezingsprogramma RPF 86/90 33. 

INLEIDING HOOFDSTUK 5 

WAAR HET OP AANKOMT BIJ WERK EN INKOMEN 

Uitgangspunt 

De Here God gaf de mens de opdracht de aarde te bouwen en te 

bewaren. Voor het vervullèn van die opdracht wordt arbeid 

• verricht. Betaald en onbetaald. De mens heeft 

de taak en verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen 

die aan zijn hoede zijn toevertrouwd een inkomen te verdienen 

om zich van de nodigelevensbehoeften te kunnen voorzien. Bet 

is een zaak van publieke gerechtigheid, dat de overheid een 

ieder de kans biedt zich te ontplooien als schepsel van God 

dat de taak tot bouwen en bewaren kan uitvoeren. 
In geval van ziekte, handicap, ouderdom of onvrijwillige werk-

loosheid is het een taak van de overheid collectieve voor-

zieningen te treffen die een mens vrijwaren van armoede. Een 

sociaal zekerheidsstelsel is dan ook onmisbaar. 

Situatie 
In onze dagen voelen vele duizenden de striemende gesel van 

de werkloosheid. Bevorderen van de werkgelegenheid en waar 

nodig een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van het be-

schikbare betaalde werk zijn momenteel overheidstaken. Op 

nationaal en internationaal niveau mogen daarvoor krachts-

inspanningen worden gevraagd al blijft het de primaire ver-

antwoordelijkheid van elk individu al het mogelijke te doen in 

eigen onderhoud te voorzien. Het huidige stelsel van sociale 

zekerheid is echter te uitgebreid en doet tekort aan 

de eigen verantwoordelijkheid. Bovendien zijn er te veel 

mazen in het net waardoor oneigenlijk gebruik en zelfs mis- 

bruik mogelijk zijn. Sanering en betere regelgeving zijn nodig. 

De RPF komt op grond hiervan tot de volgende actiepunten: 

WERK EN LOON 

5.1 Da ingezette ontwikkeling van centraal naar decentraal 

arbeidsvoorwaardenoverleg moet worden voortgezet en zoveel 

mogelijk verlegd naar het niveau van de onderneming. Zo wordt 

recht gedaan aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van 

werkgever en werknemers en aan de mogtlijkheden die de 

bedrijfsresultaten toelaten. 

32. Voor eenzijdige gedetailleerde vaststelling door de overheid 

van de arbeidsvoorwaarden van de zogenoemde trendvolgers is 

geen plaats. Er moet ruimte blijven voor zelfstandige, invulling 

ppr bedrijf en in elk geval bedrijfstak. Uitbreiding van het aan 

tal groepen trendvolgers is niet wenselijk. 

5.2 Verlaging van het loonkostenniveau door voortgefette vrij--

willige loonmatiging blijft noodzakelijk om de concurrentie-

positie van de Nederlandse bedrijven te verbeteren en de collec-

tieve lasten te verlagen. Als het landsbelang het eist, moet de 

overheid als uiterste middel een loonmaatregel kunnen nemen. 

Een geleide loonpolitiek wordt afgewezen. 

5.3 Het minimumloon dient voldoende te zijn om als kostwinner 

een gezin te kunnen onderhouden. 

5.4 Inzet, ijver, het dragen van verantwoordelijkheid, persoon-

lijke betrokkenheid, de arbeidsomstandigheden en de schaarste 

van het specialisme moeten algemene criteria zijn voor de loon-

bepaling. 

Nivellering van lonen en inkomens op basis van de gelijkheids-

ideologie neemt de prikkel weg tot inspanning en het dragen 

van verantwoordelijkheid. - 

Misbruik van machtsposities door vakbonden of werkgever dient 

via arbitrage in plaats van staking te worden bestreden. 

5.5 De gelijkstelling van de minimum-uitkeringen aan het 

netto-mimimumloon doet geen recht aan geleverde prestatie. 

Een koppeling op afstand i derhalve rechtvaardiger. Het 

welvaarts afhankelijk bestaansminimum mag niet worden aangetast. 

5.6 Bevorderd moet worden dat de zorg voor de echte 

minima (huishoudens met één minimuminkomen) een taak wordt 

voor de gehele samenleving. Fiscale maatregelen om uitvoering 

van de zorgtaak te stimuleren, zijn daartoe gewenst. - 

WERKGELEGENHEID 

5.7 Bestrijding van de zeer omvangrijke werkloosheid en 
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5.10 De bestrijding van de jeugdwerkloosheid verdient een speci-

fieke aanpak. In het aanstellingsbeleid dienen jongeren voorrang te 

hebben boven gehuwde vrouwen die geen kostwinner zijn. Van jongeren 

mag worden gevraagd, dat zij zich bereid tonen elke mogelijkheid op 

werk aan te grijpen en geen kans laten liggen om tot her- en bij-

scholing te komen. Hen die daartoe niet bereid zijn, moeten op uit-

keringen worden gekort. Bijzonder aandacht verdienen jongeren die 

langer dan een jaar werkloos zijn. Sociale dienstplicht voor 

jongens moet worden ingevoerd, waardoor er kansen komen om werkerva-

ring op te doen. Werken met behoud van uitkering en andere reële 

initiatieven om jongeren aan de slag te krijgen, verdienen alle 

steun. 

5.11 In het kader van het werken met behoud van uitkering moet ook 

speciale aandacht worden gegeven aan de oudere werklozèn (50 tot 

60 jaar). Hun kennis en vakbekwaamheid moet worden benut om jongeren 

te scholen. De overheid dient in dit opzicht een stimulerend en 

vindingrijk beleid te voeren.Daarbij moet worden onderzocht hoe het 

zwart/grijs circuit naar het officiële circuit kan worden teruggevoe 

5.12 Arbeidstijdverkorting (ATV) is geen alomvattende oplossing 

voor de werkloosheid. Waar ATV wordt doorgevoerd zal dat gepaard 

gaan met inlevering van loon en bedrijfstijdverkorting. ATV mag 

echter de inkomenspositie van de kostwinner niet in gevaar brengen. 

De overheid moet er op toezien, dat in de gezinssituatie de keuze-

vrijheid blijft dat één persoon als kostwinner funktioneert en als~  

zodanig een volwaardig inkomen kan verwerven. ATV kan alleen door 

CAO-onderhandelingen worden doorgevoerd. 

5.13 Zondagsarbeid dient zoveel als mogelijk is te worden voorkomen 

en de overheid dient er voor te zorgen, dat de zondag niet wordt 

gelijkgeschakeld met een normale werkdag. 

SOCIALE VOORZIENINGEN 

5.14 Herziening van het sociaal zekerheidsstelsel is dringend 

gewenst. Doordat het systeem in de loop der jaren is opgebouwd 

zijn overlappingen ontstaan, heeft de bureaucratie toegeslagen en 

is het systeem fraudegevoelig geworden. Een nieuw stelsel dient 
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een rechtvaardige verdeling van de betaalde arbeid over de 

huishoudens behoort hoge prioriteit te behouden in het 

overheidsbeleid. 

Meer werkgelegenheid moet worden bereikt door grotere arm-

slag voor het bedrijfsleven. Gedacht moet worden aan verschui-

ving van belasting van arbeid naar belasting van kapitaal, 

ondermeer door verdere verlaging van het loonkostenniveau. 

Voorts zijn flexibeler beloningsstrukturen, soepeler ont-

slagmogelijkheden, grotere mogelijkheden voor tijdelijke 

arbeidskrachten en beperking aantal uren betaald werk 

voor jongeren beneden de 23 jaar en ouderen boven de 60 

jaar mogelijkheden om de werkloosheid terug te dringen. 

Ouderen boven de 65 jaar zouden in principe geen vaste 

dienstbetrekking meer moeten vervullen. 

De overheid moet de werkgelegenheid bevorderen door aan-

besteding van publieke (onderhouds)werken en door het 

plaatsen van orders op de binnenlandse markt. Daarmee 

wordt bereikt dat er minder geld behoeft te worden uitge-

geven aan uitkeringen (terugploegeffect). 

5.8 Gelet op de eigen verantwoordelijkheid mag van de 

werkloze beneden de 50 jaar na één jaar werkloosheid wor-

den geëist dat tot om- of herscholing wordt Overgegaan. 

Het begrip "passende arbeid" moet zodanig worden verruimd, 

dat verhuizing kan worden verplicht en de bestaande 

koppeling aan het eerder verdiende loon wordt lasgelaten. 

5.9  Hat  is onrechtvaardig, dat in het ene huishouden niemand 

werk heef t, terwijl in het andere meerdere leden een fulltime-

baan hebben. In een tijd van schaarste van betaald werk, zal 

bij aanstellen van personeel de kostwinner voorrang moeten 

worden gegeven. 

De overheid dient bij aanstellen van personeel een voorbeeld-

functie te vervullen. 

De gehandicapten moeten waar mogelijk de volle kans krijgen 

op een dienstbetrekking en in elk geval geen sluitpost in het 

personeelsbeleid zijn. 

35. 
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daarom eenvoudig, doorzichtig, minder fraudegevoelig en minder kost-

baar te worden. Daarnaast is het noodzakelijk, dat het stelsel meer 

recht doet aan de eigen individuele en collectieve verantwoordelijk-

heid van de burgers. Bezuinigingen in de sfeer van de sociale zeker-

heid moeten ook worden gezocht in beperking van het aantal uitkering-

en door het aanscherpen van de uitkeringsvoorwaarden. 

5.15 Onderzocht moet worden in hoeverre premieheffing en uitkering 

meer kunnen worden afgestemd op de samenstelling en leefsituatie 

van de huishouding van de uitkeringsgerechtigden. Individualisering 

van het sociaal zekerheidsstelsel dient met kracht te worden 

bestreden. Het doet afbreuk aan de onderlinge zorgplicht en vergroot 

de collectieve lasten van de overheid. Financiele bevoordeling in de 

sociale zekerheid van ongehuwd samenwonenden (man en vrouw) ten op-

zichte van wettig gehuwden dient zo snel mogelijk te worden beëindigd. 

Fraudebestrijding dient met kracht voortgezet te worden. 

5.16 Er moet warden gestreefd naar een geleidelijke ombuiging van h 

stelsel van volksverzekeringen naar een regeling die meer kans biedt 

aan de vervulling van de opdracht tot persoonlijke verantwoordelijkh 

en ontplooiing van de samenlevingsverbanden. 

5.17 Integratie van de loondervingsregelingen WW en WWV dient op 

korte termijn beslag te krijgen. Uitgangspunt dient te zijn een vorm 

waarbij in eerste instantie de sociale partners zorgdragen voor een 

uitkering op minimumniveau, waarbij de duur van de uitkering met een 

minimum van een half jaar en een maximum van vijf jaar mede afhankelijk 

is van het arbeidsverleden.Hierdoor kan het premieniveau dalen. 

De uitkering van werknemers ouder dan 50 jaar wordt na afloop van deze 

eerste periode afgestemd op eventueel andere inkomsten van de huishou-

ding en loopt door tot maximaal het 65e jaar. De uitkering van 

werknemers jonger dan 50 jaar wordt na afloop van de eerste periode 

onderworpen aan een inkomenstoets gedurende twee jaar en vervolgens aa 

een inkomens- en vermogenstoets. Overigens wordt het aan de eigen 

verantwoordelijkheid van de werknemers overgelaten een verzekering af 

te sluiten of te sparen voor een inkomen boven dit minimum. 

5.18 Een minimum-uitkering op grond van de sociale verzekeringswetten  
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dient voldoende te zijn om als alleenstaande of als gezin een redelijk 

bestaan te leiden, zonder aanvullend beroep op de Algemene Bijstands-

wet. De minimumdagloonbepalingen moeten worden gehandhaafd. Een 

algemene gezinstoeslagenwet is dan overbodig. 

5.19 Als er in bet kader van de integratie van de werkloosheidswetten 

een algemene gezinatoeslagenwet komt, behoort deze te worden gefinan-

cierd uit de premie-opbrengsten en niet uit de algemene middelen. 

5.20 Integratie van ziektewet, MAO en AAW dient te worden onderzocht. 

Het herinvoeren van een aparte ongevallenwet moet worden overwogen, 

waarbij buiten de arbeidssituatie ontstane ongevallen afzonderlijk 

moeten worden gedekt. 

Met betrekking tot de WAO-uitkering moet onderscheid worden gemaakt 

tussen het arbeidsongeschiktheidsdeel (ten gevolge van een handicap) 

en het werkloosheidsdeel (tengevolge van de conjunctuur). De zogenoemde 

verdiscontering van de werkloosheidscomponent in de WAO-uitkering dient 

te worden beëindigd en overgebracht naar het regime van de werkloos-

heidswet. 

5.21 vereenvoudiging van de uitvoeringsorganisatie van de sociale 

zekerheid zal hoge prioriteit moeten worden gegeven. Dit kan de 

overzichtelijkheid bevorderen, kosten besparen en de controle vereen-

voudigen. Het uitkeringsniveau zou daarmee op peil kunnen worden 

gehouden. 

5.22 Het sociaal minimum ingevolge de Algemene Bijstandswet moet vol- 

doende zijn om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. 

Extra koopkrachttOeslagen kunnen dan worden afgeschaft. Van kerken (dia- 

conaat) en maatschappelijke organisaties mag daarnaast 

worden verwacht, dat zij hun verantwoordelijkheid kennen. 

5.23 Het verlenen van een uitkering krachtens de Algemene Bijstands-

wet aan gescheiden, dan wel gescheiden levende vrouwen zal aan strenge-

re voorwaarden moeten worden onderworpen. Invordering van alimentatie-

verplichtingen moet geintensiveerd en aangetoond moet kunnen worden 

dat het verwerven van een eigen inkomen redelijkerwijs niet mogelijk is, 

36.  37. 
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De financidle gevolgen van echtscheiding mogen niet zondermeer op 

de samenleving worden afgewenteld. 

5.24 De controle op het gebruik van sociale uitkeringen zal sterk moe-

ten worden geïntensiveerd. Gemeenten moeten kunnen worden verplicht 

een sociaal rechercheur aan te stellen. Privacy-aspecten mogen geen 

dekmantel vormen voor frauduleus handelen met gemeenschapsgeld. 

Uitkeringsfraude moet als misdrijf worden beschouwd en als zodanig 

veel zwaarder worden bestraft. 

5.25 Invoering van een sociaal-fiscaalnummer (SoFi-nummer) is onder 

stringente voorwaarden aanvaardbaar ter bestrijding van belasting- en 

sociale fraude. Koppeling met andere bestanden van persoonsgegevens 

moet worden voorkomen. 

5.26 Verbetering van de arbeidsomstandigheden is waar mogelijk ge-

wenst om het ziekteverzuim verder terug te dringen. Daarnaast is 

scherpere controle op de ziektemeldingen en het invoeren van een 

beperkt eigen risico noodzakelijk. Te denken valt aan het niet of 

gedeeltelijk uitkeren van loon van maximaal twee dagen in geval van 

verzuim door ziekte. De werknemer kan zich vrijwillig tegen dit 

risico verzekeren. 

5.27 De mate, waarin een onderneming blijkt bij te dragen tot goede 

arbeidsomstandigheden moet tot gelding worden gebracht in de hoogte 

van de premies ingevolge de Arbeidsongeschiktheidswet (MAO). 

5.28 Bij bezuinigingen op de sociale werkvoorziening dient het 

huidige aantal arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te worden gehandhaafd. 

5.29 Het invoeren van een weduwnaarspensioen verdient nadere studie. 

5.30 Voor de problematiek van de pensioenbreuk zal op korte termijn 

een rechtvaardige oplossing tot stand moeten worden gebracht. 

5.31 Het betaalde zwangerschapsverlof moet worden vervangen door  
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onbetaald verlof. Daartoe dient de Ziektewet te worden gewijzigd. 

Voor uitbreiding naar ouderschapsverlof is in geen enkel opzicht 

aanleiding. 

5.32 Doorbetaling van uitkeringen uit werknemersverzekeringen 

-eventueel door afkoop ineens- na vertrek naar het land van her-

komst moet voor de buitenlandse werknemer in grotere mate mogelijk 

worden ter ondersteuning van het remigratiebeleid. 

STAKINGEN 

5.33 Bij het uitbreken van een arbeidsconflict heeft overleg tot 

het uiterste verre de voorkeur boven werkstaking of werkonder-

breking. Een wettelijke regeling voor het oplossen van arbeids-

conflicten door middel van arbitrage of bindend advies is dringend 

gewenst. De positie van de werkwilligen dient op een zo kort moge-

lijke termijn te worden versterkt door middel van overheidsbe-

scherming. Werkwilligen hebben principieel recht op arbeid en 

doorbetalen van loon. 

Gelet op de eigensoortige taak van de overheid ten aanzien van het 

funktioneren van het maatschappelijk leven behoren stakingsakties 

door ambtenaren bij vitale overheidsdiensten disciplinair straf-

baar te worden gesteld. 

MEDEZEGGENSCHAP 

5.34 Een goede overlegstruktuur met behoud van de onderscheiden 

verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer binnen een 

onderneming is noodzakelijk, Medezeggenschap mag niet ontaarden 

in verstarring of vertraging van de besluitvorming. Wel dienen 

werkgevers hun grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de 

persoonlijke belangen van werknemers te beseffen. Er zijn op dat 

terrein tekortkomingen te constateren. De omvang van de vakorgani-

satie dient niet het enige criterium te zijn voor het bepalen van 

de mate van representativiteit van deze Organisatie. 

5.35 In de komende kabinetsperiode dient de Algemene Kinderbij-
slagregeling onaangetast te blijven. 

39. 



Ontwerp verkiezingsprogramma RPF 86/90 Ontwerp verkiezingsprogramma RPF 06/90 

40. 41. 

INLEIDING HOOFSTUK 6 

WAAR HET OP AANKOMT BIJ HET BEHEER VAN NATIONALE MIDDELEN 

Uitgangspunt 

Als dienares van God is de overheid Zijn rentmeester over ons land. 

Verantwoord beheer van nationaal bezit, nationaal inkomen en 

dergelijke is dan ook haar plicht. 

Belastingheffing is een legitiem middel van de overheid om gemeen-

schapsgelden te verkrijgen. De overheid moet evenwel op verant-

woorde wijze van dat recht gebruik maken. 

Een nationale schuld van meer dan 250 miljard gulden, zoals we dia nu 

kennen is onaanvaardbaar. De gigan-

tische staatsschuld beperkt de marges in het regeringsbeleid, ver-

hindert belastingverlaging, belemmert het bedrijfsleven en ver-

kleint de koopkracht. Rente en aflossing op de nationale schuld 

vormen de onbetaalde rekening van de zeventiger jaren. 

Net is verheugend te constateren dat in de aflopende kabinets-

periode met succes pogingen zijn gedaan het verschil tussen jaar-

lijkse inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid te verkleinen. 

Net  belastingstelsel in ons land leidt slechts in schijn tot redelijke 

en rechtvaardige belastingheffing. De ver doorgevoerde detaillering 

en daarmee complexiteit van de wetgeving schiet haar del voorbij. Het 

Het is een goede zaak, dat de commissie vereenvoudiging loon -en in-

komstenbelasting reeds voor de verkiezingen tussentijds verslag zal 

uitbrengen. - 

Het huidige stelsel leidt tot frustratie van de uitvoerende ambtenaren, 

demotivatie van plichtsgetrouwe belastingbetalers en hun adviseurs 

alsmede sterke groei van misbruik en oneigenlijk gebruik. 

Het falen van het fiscale stelsel wordt nog verergerd door de individu- 

aliserings-ideologie die de samenleving ontwricht en bovendien in 

de belastingheffing tot grote onbillijkheden leidt. Ook hier 

wreekt zich, dat het wettig huwelijk niet langer als hoeksteen 

van de samenleving wordt erkend. 

Dit alles brengt de RPF tot de volgende actiepunten: 

NATIONALE SCHULD 

6.1 De groei van de staatsschuld dient op de kortst mogelijke termijn 

te worden gekeerd. Daartoe verdient snelle verlaging van het jaarlijk- 

Se financieringstekort tot het niveau van het inflatiepeil in 1990 

hoge prioriteit. Deze daling dient uitsluitend te worden bereikt door 

verlaging van de totale overheidsuitgaven, aangezien de collectieve 

lasten in geen geval verder mogen worden verhoogd. 

RIJKSBEGROTING 

6.2 Het niveau van inflatie en rente is tot aanvaardbare hoogte 

teruggebracht; zowel voor de economie als bijvoorbeeld voor gepen-

sioneerden is het van het grootste belang dat zij stabiel blijven 

op een zo laag mogelijk peil. 

Het is een goede zaak dat de Rijksbegroting niet langer wordt 

geflatteerd door financiering buiten de begroting om (debudgettering) 

en geldschepping (monetaire financiering). 

Het regeringsbeleid moet erop gericht zijn een groter deel van de 

Rijksbegroting jaarlijks reëel beinvloedbaar te maken. Dit vereist 

meer en meer een principiële afweging of een bepaalde aktiviteit 

wel noodzakelijkerwijs door de overheid moet worden verricht of gefi-

nancierd. 

BELASTINGEN 

6.3 De onuitvoerbaarheid van de fiscale wetgeving noopt tot vr-

gaande vereenvoudiging daarvan op korte termijn. 

Het plan-Rofstra, de Contourennota en de Heroverwegingsrapporten vorm( 

daarbij nuttige handleidingen. Langs die weg ken tevens de noodzake-

lijke afzwakking van de progressie in de Inkomstenbelasting worden 

bereikt. 

Verlaging van de directe belastingen kan leiden tot enige verhoging 

van de kostprijsverhogende belastingen. 

Door de belastingheffing meer te richten op de consumptieve beste-

dingen wordt de aantrekkelijkheid van het sparen vergroot. 

Verlaging van het tarief van loon- en inkomstenbelasting draagt bij 

tot de noodzakelijke verkleining van het verschil tussen bruto en 

netto inkomen voor werknemers en uitkering-gerechtigden. 

GEZINSDRAAGKRACHT 

6.4 Alleen het gezamenlijke inkomen van de leden van één huishouding I 
biedt een aanvaardbare maatstaf voor de heffing van loon- en inkomstenL 

belasting. 
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De tweeverdieners-regeling is een ongelukkig compromis tussen 

individualisering en draagkracht. Spoedige vervanging door hef-

fing over het gezinsinkomen via evenredige verdeling over de echtge-

noten (splitsingsstelsel) is dringend gewenst. 

Het wettig huwelijk mag in geen enkel opzicht worden achtergesteld 

bij het concubinaat, bevoordeling van het huwelijk kan bijdragen 

tot herwaardering van deze unieke, Bijbelse samenlevingsvorm. 

Voordelen zoals fiscale tegemoetkomingembij voorbeeld voor kinder-

opvang voor tweeverdieners die niet gelden voor gezinnen met één 

kostwinner, zijn onterecht. 

KOOPKRACHT-EFFECTEN 

6.5  Hat  hanteren van de belastingheffing voor nevendoeleinden zoals 

inkomensherverdeling en indirecte subsidiëring moet worden terugge-

drongen. 

Wetswijzigingen ten behoeve van een rechtvaardiger belasting-

heffing mogen niet worden geblokkeerd door te verwachten koopkracht-

effecten. (koopkrachtplaatje). Deze effecten dienen zonodig via een 

overgangsregime te worden verzacht. 

OMZETBELASTING 

6.6 Hantering van twee tarieven in de B.T.W.-heffing veroorzaakt 

vele onbillijkheden en veel extra werk voor ondernemers en fiscus. 

Invoering van een uniform tarief dient gepaard te gaan met uitbrei-

ding van het aantal vrijgestelde goederen en diensten(nultarief") 

BELASTINGFRAUDE 

6.7 Ontgaan en ontduiken van fiscale verplichtingen vormen een groot 

maatschappelijk onrecht, dat met wetgevende en uitvoerende maatregelen 

intensief bestreden moet worden. Forse verhoging van de strafmaat 

kan daartoe bijdragen. 

Op korte termijn moet een einde komen aan de fiscale aftrekbaarheid van 

geldboetes en uitgaven aan anonieme ontvangers (bijv. smeergelden) 

De adviezen, die regering en parlement kregen in het rapport van de 

Interdepartementale stuurgroep misbruik en oneigenlijk gebruik 

(handelend over belastingfraude en fraude met sociale voorzieningen) 

moeten serieus worden genomen, waarbij het Sociaal/fiscaalnummer 

(Sofinummer) een hulpmiddel kan zijn. 

DIVIDENDEN 

6.8 De dubbele heffing (van Vennootschapsbelasting en Inkomstenbe-

lasting c.q. Dividendbelasting) over door lichamen uitgekeerde winsten 

vormt een zware rem op de economische bedrijvigheid. Op korte termijn 

moet worden bestudeerd hoe deze dubbele heffing op aanvaardbare wijze 

kan vervallen, zodat particulier aandelenbezit wordt bevorderd. 

OVERDRACHTSBELASTING 

6.9 Aftrek van kosten i.v.m. een verhuizing vanwege een nieuwe 

dienstbetrekking past niet in het inkomensbegrip van de Inkomsten-

belasting. Bevordering van de arbeidsmobiliteit van werknemers met 

een eigen woning dient te worden bereikt  doer  afschaffing van de 

overdrachtsbelasting op woonhuizen. 
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45. MENSENRECHTENBELEID 

7.1 De Nederlandse ovderheid dient zich met betrekking tot het mensen-

rechtenbeleid in de wereld in te zetten voor de handhaving van alle 

aspecten van het accoord van Helsinki, met inbegrip van de garantie 

van godsdienstvrijheid in de meest brede betekenis van het woord. Ne-

derland moet voorts pleiten voor de spoedige omzetting in een verdrag 

van de declaratie met betrekking tot discriminatie, welke in 1981 door 

de Algemene vergadering van de VN is aangenomen. Deze declaratie is 

gericht op uitbanning van discriminatie, o.m. op grond van godsdienst 

en levensovertuiging. 

7.2.0e Nederlandse overheid dient in haar buitenlands beleid ernaar te 

streven, dat het vrij leven naar, respectievelijk uitdragen van gods-

dienst of levensovertuiging niet wordt belemmerd. Om die reden dient 

ze er bij de Griekse EG-partner op aan te dringen, dat die zich houdt 

aan de Conventie voor de Rechten van de Mens. 

7.3 In samenwerking met EG-partners moet druk worden uitgeoefend op 

de Sovjet Unie oma meer inhoud te geven aan de burgerlijke vrijheden. 

Na de toetreding van Spanje en Portugal kunnen in EG-verband de rela-

ties met Latijns Amerika worden versterkt ten einde de mensenrechten 

situatie in dat werelddeel te verbeteren. 

7.4 Mede dankzij de inzet van Nederland is eind 1984 een verdrag inza-

ke martelen van mensen opgesteld, dat ook voorziet in mogelijkheden 

tot toezicht ter plekke. Het is dan ook vanzelfsprekend, dat Nederland 

nu snel overgaat tot ratificatie en bevordert, dat ook andere staten 

dat zullen doen. 

7.5 De strijd tegen het internationale terrorisme dient door Nederland 

in samenwerking met EG-, respectievelijk VN-partners met kracht te - 

worden voortgezet en versterkt. 

VERENIGDE NATIES 

7.6 Net lidmaatschap van de Verenigde Naties moet zeer kritisch wor-

den bekleed. Uitgangspunt van deze organisatie vormt immers de ge-

dachte dat de mens-van-goeden-wille de heilstaat in het hier en nu 

zal kunnen bereiken. Nederland dient de VN te verlaten, indien deze 

organisatie haar karakter als platform voor interstatelijk overleg en 

besluitvorming verandert en eeninstrument wordt voor het concreet re- 
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INLEIDING HOOFDSTUK 7 

WAAR HET OP AANKOMT OVER DE GRENZEN 

Uitgangspunt 

Gerechtigheid verhoogt een volk. Dat is geen achterhaalde belofte ui 

de tijd van het Oude Testament, maar een actuele realiteit, waarmee 

rekening moet worden gehouden in het buitenlands beleid. 

Tevens dient in het buitenlands beleid aandacht te bestaan voor 

Gods leiding in de geschiedenis. De Here God leidt het hart van een 

mens, dus ook van ministers en kamerleden,overal heen, waar het Reis 

behaagt (vgl.Spreuken 21:1). Alles wat met de wereld gebeurt,ver-

wijst naar en is een voorbode van Zijn komend Koninkrijk. 

Situatie 

Voor de aktuele buitenlandse politiek houdt dit in, dat Nederland 

zich moet inzetten voor de handhaving van burgerlijke vrijheden, 

inbegrepen de vrijheid om te leven en handelen overeenkomstig 

iemands levensovertuiging. Het een en ander uiteraard binnen 

humanitaire grenzen, zoals die zichthaar zijn bij het licht van de 

Heilige Schrift. 

Dat leidt ook tot een kritische beoordeling van een instituut als de 

Verenigde Naties, vanwege het daar heersende verlangen naar een 

wereldregering. Op vergelijkbare wijze moet Nederland ook de Europes 

samenwerking beoordelen: instemmend wat betreft samenwerking, maar 

afwijzend tegenover het streven naar een politiek-verenigd Europa. 

Nederland zal Israël als volk en als natie, vanwege Gods bijzondere 

bemoeienis, speciale steun moeten geven. Waar en wanneer nodig, 

dient Israël terecht te worden gewezen. 

De relaties met Zuid-Afrika zijn mede gestempeld door vele histori-

sche banden en familierelaties. Bovendien is de Republiek van 

Zuid-Afrika van groot politiek belang: geografisch strategisch 

gelegen, bedreigd door het communisme, rijk aan delfstoffen. 

Van daaruit past een sympathiek-kritische houding tegenover Zuid-

Afrika, zowel met begrip voor de geheel eigensoortige problematiek 

van verschillende bevolkingsgroepen, als met een Bijbels appèl om 

niet weg te lopen voor de plicht zijn broeders hoeder te zijn. 

Dat brengt de RPF tot de volgende aktiepunten: I aliseren van een wereldregering. 

7.7 Nederland zal een uiterst kritisch gebruik moeten maken van zijn 

lidmaatschap van de VN. Internationale rechtsbeginselen zijn afgeleid 

van de nationale rechtsbeginselen. Deze kunnen onderling nogal ver- 



Ontwerp verkiezingsprogramma RPF 86/90 

Ontwerp verkiezingsprogramma RPF 86/90 

schillen. Daarom zal onze regering zich voortdurend bewust moeten 

zijn van het gevaar van de doorwerking van verwerpelijke staatkund 

ge beginselen (bijvoorbeeld centralistische staatsopvattingen). Ze 

dient zich te verzetten tegen politiek machtsmisbruik binnen de 

V.N.,van welke grootmacht dan ook. 

7.8 Nederland moet, ondanks het gebrekkig functioneren, vasthou-

den aan het principe dat de Verenigde Naties eeninstituut moet 

zijn waarin alle soevereine staten in de wereld zijn vertegenwoor-

digd. Volkenrechtelijke beginselen inzake het oplossen van geschil-

len, de bescherming van grondrechten en het zelfbeschikkingsrecht 

van de volken kunnen er worden besproken en tot gelding worden 

gebracht. Steun kan gegeven worden aan het nuttige werk van de 

VN-organen op het terrein van de wereldgezondheidszorg, wereldvoed-

selvoorziening, hulp aan vluchtelingen  etc.  Nauwkeurig dient ge-

let te worden op de effectiviteit en doelmatigheid van dit werk. 

7.9 Nederland zal zich moeten verzetten tegen het idee van een 

permanent VN-leger, dat onder volledige controle wordt gebracht 

van de Veiligheidsraad. Verzoeken aan Nederland tot deelname aan 

een VN-Vredesmacht zullen van geval tot geval bekeken moeten wor--

den, waarbij het aanvaarden van VN-Vredestaken niet mag gaan ten 

koste van onze NAVO-taken. Studies om te komen tot opbouw en uit-

rusting van een speciale VN-Vredesmacht voor zgn.  peace-keeping'  

taken verdienen ondersteuning. Het uitzenden van militairen voor 

VN-taken dient bij voorkeur op vrijwillige basis plaats te vinden. 

7.10Nederland zal in de commissie voor rechten van de mens met voor-

stellen moeten komen om ontsporing van het VN-beleid op onder meer 

het beleid van het zelfbeschikkingsrecht der volken en van de eman- 

cipatie van de vrouw te bestrijden. Gedacht moet worden aan de - 

vergroting en erkenning van de rol van bet internationaal Ge-

rechtshof in dezen. Zodoende kan de discussie over grondrechten 

van burgers uit de sfeer van de vertroebelde politieke besluitvor-

ming binnen de VN worden gehaald. 

7.11 Nederland moet met voorstellen komen die onnodige verspilling 

in allerlei opzicht bij het ontwikkelen van VN-projecten in het 

kader van mondiale ontwikkelingsstrategie tegengaan. Studies, aan-

bevelingen en hulp die een bijdrage kunnen leveren tot een ruimer 

besef en grotere inzet van eigen mogelijkheden en verantwoordelijk-

heden van de kant van de ontwikkelingslanden zelf, moeten bevor-

derd worden. 

46. 7.12 liet Nederlandse beleid bij de besprekingen tussen Oost en West 47. 

moet erop gericht zijn, dat de zaak van de burgerlijke vrijheden 

niet terwillevan de ontspanning naar de achtergrond wordt geschoven. 

Bij de Russische regering moet er bovendien met kracht op worden aan-

gedrongen, dat ze haat troepen terugtrekt uit Afghanistan en Polen, 

alsmede meer recht doet aan de zelfstandigheid van de Baltische. Sta-

ten. 

ANTILLEN EN ARUBA 

7.13 Voorthouwende op de bestaande politieke en economische banden 

met Nederland, verdient het streven naar een 'gemenebestverhouding' 

Nederlandse Antillen - Aruba - Nederland nadrukkelijke aandacht. 

Mede daardoor wordt een grotere politieke en sociaal-economische 

zelfstandigheid bevorderd. 

MOLUKKERS EN PAPOEA 'S 

7.14 Nederland heeft een ereschuld tegenover de Molukse en Papoea-

volken. Terecht wordt naar Nederland opgezien voor wat betreft de 

erkenning van hun gewettigde verlangens naar zelfbeschikking. 

Zonder de eigen verantwoordelijkheid van de republiek Indonesië 

aan te tasten zal Nederland deze verlangens naar autonomie moeten 

ondersteunen en bespreekbaar stellen binnen de internationale ge-

meenschap. 

ISRAEL 

7.15 De staat Israël neemt in de volkenwereld een bijzondere plaats 

in, aangezien het Joodse volk - afstammelingen van het oude Verbonds-

volk en naar het Bijbelse getuigenis nog steeds "beminden om der 

Vaderen wil - daar na een eeuwenlange verstrooiing door de bijzon-

dere leiding van God een nationaal tehuis mocht vinden. Niet ten 

onrechte een Godswonder genoemd. Solidariteit met en steun aan Is-

raël zal dan ook uitgangspunt moeten zijn van het Nederlandse beleid 

Tegelijk zal met de Israëlische leiders moeten worden erkend, dat 

de Joodse staat aan dezelfde volkenrechtelijke regels is onderworpen 

als elke andere staat en daarop ook mag worden aangesproken. 

7.16 Het Nederlandse buitenlands beleid moet er op zijn gericht 

dat het bestaansrecht van de staat Israël internationaal wordt er-

kend, in het bijzonder door de Arabische landen en dat Israël kan 

leven binnen veilige en erkende grenzen. De Nederlandse regering 

dient er naar te streven, dat alle landen van de EG volledige di-

plomatieke betrekkingen onderhouden met Israël. - 

b. Aangezien de oplossing van de problemen in het Midden Oosten in 
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de eerste plaats een zaak is voor de betrokken partijen kan een 

vredesregeling voor het Midden Oosten slechts tot stand komen via 

rechtstreekse onderhandelingen tussen de betrokken partijen en dus 

niet alleen via een internationale vredesconferentie.In dat verband ken 

de Palestijnse bevrijdingsbeweging PLO niet worden beschouwd als de - 

enige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. 

c. Jeruzalem moet worden aangemerkt als de ondeelbare hoofdstad van 

de staat Israël. De Nederlandse ambassade moet weer in Jeruzalem 
worden gevestigd. 

d.De Nederlandse regering dient er zich voor in te zetten, dat er een 

rechtvaardige oplossing tot stand komt voor het Palestijnse vraagstuk 

recht doende aan de nationale aspiraties van het Palestijne volk: 

In dat verband 

dient Nederland te bevorderen, dat de EG zoveel mogelijk aanslui-

ting zoekt bij het huidige Amerikaanse beleid, dat er op is gericht 

de Jordaanse vertegenwoordigers van de Palestijnse bevolking op de 

Westbank en in de  Gaza-strook tot directe onderhandelingen met Israël 

te brengen. 

Een oplossing van het Palestijnse vraagstuk kan dichterbij worden ge-

bracht, wanneer de PLO de vernietiging van Israël formeel uit zijn 

handvest schrapt, terreur als strijdmiddel nadrukkelijk afwijst en 

zich bereid verklaart tot het aanvaarden van een politieke oplossing. 

Het Israëlische standpunt, dat de PLO niet als gesprekspartner kan 

dienen, zo lang aan deze voorwaarden niet is voldaan, verdient Neder-

landse steun. 

a. De Nederlandse regering dient zich waar mogelijk te verzetten te-

gen en waar nodig te distancièren van internationale acties gericht 

op het isoleren van Israël en het in een kwaad daglicht stellen van 

het Zionisme. Nederland moet bereid zijn eventuele gevolgen van een 

dergelijk standpunt te accepteren. 

7.17 De Nederlandse regering dient zorg te dragen voor een zo onbe-

lemmerd mogelijk handelsverkeer tussen Nederland en Israël. De wer-

kingsduur van de wet Meldingsplicht buitenlandse boycotmaatregelen 

dient na afloop van de vastgestelde termijn van drie jaar te worden 

verlengd. Afhankelijk van de effecten van deze wet moeten aanvullen-

de maatregelen worden getroffen tegen de Arabische boycot van bedrij-

ven op de zogenaamde zwarte lijst en tegen de uitgifte van negatieve 

goederenverklaring 

De Nederlandse regering moet bevorderen, dat in Europees verband 

dezelfde maatregelen worden getroffen tegen de afgifte van niet-

Jood-verklaringen als in Nederland is gerealiseerd- 

ZUID-AFRIKA 

7.18 De polarisatie van de verhoudingen tussen de diverse be-

volkingsgroepen in Zuid-Afrika geeft reden tot grote zorg. In 

Zuid-Afrika dreigt in p laats van geweldloze staatkundige evolutie 

een geweldadige revolutie. 

Geen steun dient te worden verleend aan organisaties als ANC en 

SPAPO, die terreur als een legitiem strijdmiddel hebben aanvaard. 

Het Nederlandse beleid dient daarentegen te zijn gericht op het 

ondersteunen van die personen en groeperingen in Zuid-Afrika die 

zich inzetten voor het bouwen van bruggen tussen de diverse be-

volkingsgroepen en het bewandelen van wegen van verzoening en 

gerechtigheid. 

7.19 Met het oog op de beinvloeding van de ontwikkelingen in 

Zuid-Afrika verdient het instrument van de kritische dialoog 

sterke voorkeur boven dat van de boycot. In dat verband dient 

het herstel van het cultureel verdrag tussen Nederland en Zuid-

Afrika te worden bevorderd. Economische sancties moeten worden 

afgewezen, omdat: 

a. deze juist de niet-blanke bevolking van Zuid-Afrika het hardst 

zullen treffen; 

b. het effect in de richting van versoepeling van het Afrikaner-

standpunt twijfelachtig is; 

c. deze het risico van geweldadige revolutie aanmerkelijk kunnen 

vergroten. 
Het aanwenden van bestaande en nieuwe investeringen in Zuid-

Afrika ter verbetering van de positie van de gehele bevolking 

dient te worden bevorderd. 

7.20 De Nederlandse regering dient te bevorderen, dat de gelijk-

waardigheid van alle inwoners van Züid-Afrika en de gelijkbe-

rechtiging van alle Zuidafrikaanse bevolkingsgroepen zo spoedig 

mogelijk de grondslag gaat vormen van het beleid van de Zuidafri-

kaanse regering. 
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De door de Zuidafrikaanse regering in gang gezette afbraak van 

discriminerende onderdelen van de Zuidafrikaanse wetgeving dient 

met grote kracht te worden voortgezet. Bet Nederlandse beleid 

dient er op gericht te zijn een eind te maken - aan de schending 

van universele normen van recht en gerechtigheid in Zuid-Afrika. 

Tot de onderdelen van het Zuidafrikaanse systeem, die zullen 

moeten verdwijnen, behoren o.m.: 

- de ontwrichting van huwelijk en gezin door trekarbeid; 

- het deporteren van niet langer bruikbare arbeidskrachten in de 

thuislanden; 

- gevangenhouding zonder vorm van proces. 

7.21 Uitgangspunt van de Nederlandse regering bij de benadering 

van de Zuidafrikaanse autoriteiten dient te zijn, dat deze zowel 

verantwoordelijk zijn voor het handhaven van orde en rust in het 

land, als het scheppen van nieuwe rechtvaardige staatkundige 

strukturen - Het vormen van onafhankelijke naties voor de diverse 

bevolkingsgroepen van Zuid-Afrika is slechts aanvaardbaar als 

wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

- op basis van vrijwilligheid 

- voldoende waarborgen voor de noodzakelijke bescherming van 

vitale belangen en culturele identiteit van elke bevolkingsgroep 

- blijvende participatie in besluitvorming binnen de nationale 

politiek van Zuid-Afrika. 

Te denken valt aan een federaal staatsbestel binnen de huidige 

republiek Zuid-Afrika. 

7.22 Een werkelijke oplossing van de problemen in Zuid-Afrika kan 

slechts tot stand komen in overleg met de door de desbetreffende 

bevolkingsgroepen als zodanig erkende leiders, bij voorbeeld via 

een nationale conventie. Internationaal zal daarop-moeten worden 

aangedrongen.Van zo'n overleg behoeven de leiders van de reeds 
onafhankelijke thuislanden  (Transkei, Ciskei, Venda  en Bophutha-

Tswana) niet te worden uitgesloten. Erkenning van deze onafhanke-

lijke naties door de Nederlandse regering verdient nadrukkelijk 

aanbeveling. Investeringen in die landen moeten worden bevorderd. 

Ontwerp verkiezingsprogramma RPF 86/90 

EUROPEES BELEID 

Binnen het buitenlandse beleid neemt Europa een aparte plaats in. 

Ook Nederlandse vertegenwoordigers hebben deel aan het werk van 

de Europese Commissie respectievelijk van het Europees Parlement. 

Hoeveel temeer dient ook de Nederlandse regering aktief te parti-

ciperen in het europese samenwerkingsbeleid. 

7.23 a. Ter realisatie van een zo breed mogelijke Europese econo-

mische samenwerking, dient het verdrag van Rome zo volledig moge-

lijk te worden verwezenlijkt. 

b. Dit behelst onder meer de plicht van de Raad van Ministers, 

om op korte termijn te komen met een uitgewerkt plan voor de op-

zet en uithouw van een gemeenschappelijk vervoersbeleid (conform 

de uitspraak van het Europese Hof van 22 mei 1985). 

c. Samenwerking op het gebied van nieuwe technologieên verdient 

onze steun (bijv. Eureka en het ESPRIT-project) , evenals de opbouw 

van een Europees ruimtevaartprogramma bedoeld voor een vreedzaam 

gebruik van de ruimte (Ariane-proj ect; Hermes-project). 

d. Een gemeenschappelijke handelspolitiek, met name t.o.v. de USA, 

Japan en de Comeconlanden, is gewenst. Protectionisme moet daarbij 

zoveel als mogelijk worden vermeden, behoudens uitzonderingen van-

wege vitale belangen. Daarbij moet dan uiterste zorgvuldigheid 

worden betracht, met name om handelsconflicten met westerse lan-

den te voorkomen- 

e. Protectie is onvermijdelijk ter bescherming van de binnenscheep-

vaart op de Rijn, omdat na openstelling van de RIJN/MAIN/DONAU-

verbinding Comecon-schepen met dumpprijzen de Rijnvaart oneerlijke 

concurrentie kunnen aandoen. 

7.24a. Sterke vereenvoudiging van grens- en douaneformaliteiten 

is gewenst. Steekproefsgewijze controles aan de nationale grenzen 

dienen te voorkomen, dat de Europese binnengrenzen geheel verval-

len. Verschillen in nationaal beleid (drugs) en het gevaar van 

velerlei ongewenste personen (wapenhandel, smokkel, terrorisme) 

zijn te groot, om die binnengrenzen geheel te doen vervallen. 

b. Europese aanpak ter bestrijding van de internationale misdaad 

51. 
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WAAR HET OP AANKOMI' BIJ HULP AAN DE VERRE NAASTE 

Uitgangspunt 

Naast de verantwoordelijkheid, die elk individu heeft tegenover zijn 

medemens in eigen land en daarbuiten, kan de overheid op eigen wijze 

een bijdrage leveren aan het lenigen van de nood, waarin miljoenen 

mensen elders in de wereld verkeren. Dit is een eis van- gerechtigheid 

in internationaal verband. Het Bijbels gebod de naaste lief te hebben 

als onszelf strekt zich dus ook uit tot de besteding van publieke 

middelen. Net  afzonderen van een klein deel van de belastinggelden 

voor hulp en bijstand aan minder bedeelden in de wereld is niet minder 

dan een plicht. Ontwikkelingshulp zal tot stand moeten komen in over-

leg en samenwerking met mensen, organisaties en overheden in landen 

die hulp ontvangen. 

Donorlanden hebben niet het recht om ontvangende landen te bevoogden 

al mogen ze wel een verantwoorde besteding van gelden eisen. 

Situatie 

Het beschikbaar stellen van hulp kent in onze tijd velerlei vorm. 

Noodhulp moet worden geboden in geval van natuurrampen, zoals over-

stromingen en droogte. We horen er dagelijks over.Ontwikkelingssamen-

werking zal echter als oogmerk moeten hebben de positie van vele 

kanslozen te verbeteren, zodat ook zij in staat worden gesteld zelf 

hun gaven en talenten te ontplooien tot eer van God.Sterke concentra-

tie van hulpverlening is noodzakelijk om zo groot mogelijk effect te 

verkrijgen. Als klein land kan Nederland onmogelijk de nood van de 

gehele wereld op de schouders nemen. De armste mensen verdienen 

voorrang bij de hulpverlening, die niet bij voorbaat langs regerings-

kanalen moet worden verstrekt. Integendeel. Inschakeling van particu-

liere organisaties in zowel Nederland als het ontvangende land moet 

meer dan nu gebeurt, worden nagestreefd. 

De RPF staat voor de volgende aktiepunten: 

HULPVERLENING 

8.1 Materiële nood kan niet worden losgezien van geestelijke nood, 

die weer verband houdt met de culturele en religieuze situatie in 

de ontwikkelingslanden. Hulpverlening dient waar maar enigszins 

mogelijk gepaard te gaan met de verkondiging van het Evangelie 

van Jezus Christus. Het is van groot belang dat nationale kerken 

en een gemeenschappelijk veilighèidsbeleid voor luchthavens is 

gewenst. 

7.25.a. Verdergaande politieke integratie, die de nationale zelf-

standigheid van de lidstaten dreigt aan te tasten, wordt met grote 

zorg gadegeslagen. Verschillen in de mate van integratie tussen 

twee groepen EG-landen, hetgeen in die omstandigheden gemakkelijk 

kan ontstaan, is ongewenst. 

b. Lidstaten moeten zich kunnen blijven beroepen op een vitaal 

belang. 

N adere precisering van de mogelijkheden tot beroep op vitaal 

belang, is nodig. 

Vanwege een procedurele verbetering van de besluitvorming in 

de Raad van MinisterSbinnen het kader van het huidige verdrag, is 

een verandering van het Verdrag niet nodig. Het  Spinelli-rapport, 

gericht op een Europese Unie met supranationale organen, is aldus 

ongewenst. 

7.26.a. Het dient regel te worden, dat de leden van de Europese 

Commissie voor hun werkzaamheden verantwoording afleggen in het 

Europese Parlement. 

b. De Ministers uit de Raad blijven ten alle tijde verantwoording 

aan de nationale parlementen schuldig. liet Nederlandse parlement 

dient zich, door meer overleg met de betreffende ministers, inten-

siever bezig te houden met de opstelling van de Nederlandse ministe 

in de Raad. Op die manier kan het zogenaamde lek in de democrati-

sche  controls  op het besluitvormende orgaan in Europa, daadwer-

kelijk gestopt worden. 

c. Intensivering van de contacten tussen nationale en Euro-parle-

mentariërs is dringend gewenst. De oprichting van een interparle-

mentaire commissie kan daartoe bijdragen. 
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en nationale para-kerkelijke instellingen alsmede zendingsorganisaties 

worden ingeschakeld bij ontwikkelingshulp. 

8.2 Lager ontwikkelingsniveau is een gevolg van het gebrekkig 

doordringen van het onderwijs. Daarom zal prioriteit moeten worden 

gegeven aan: 

- basisonderwijs en opleiding van onderwijskrachten; 

- opleiding van voorlichters, met name ten behoeve van de landbouw, 
coöperaties en plattelandsontwikkeling (handwerk, klein industrie, 
ambacht); 

- kennisoverdracht van westerse kennis en technologie naar de lokale 

situatie. 

8.3 Ontwikkelingsgelden moeten zo effectief mogelijk worden 

besteed. De volgende voorstellen dienen daartoe: 

- terugdringen van de bureaukosten van -het departement van Ont- 

wikkelingssamenwerking door overheveling van taken naar particuliere 

organisaties; 

- meer steun aan projecten die concreet de bevolking leren zich in de 

toekomst zelf te redden; 

- opvoeren van hulpverlening via particuliere instanties (Mede~  
financieringsorganisaties en andere); 

- verminderen van het aantal landen waaraan Nederland speciale 

steun geeft (de programma-landen). Naast Indonesië en Suriname 

zouden er dat nog vijf kunnen zijn, zodat minder versnippering 

optreedt; 

- hulpverlening meer toeleggen op activiteiten waarvoor in ons 

land grote deskundigheid aanwezig is (landboûw, weg- en waterbouw- 

kunde). Vanwege de praktijkgerichtheid verdienen HBO-ingenieurs 

de voorkeur in het veldwerk. 

- meer coördinatie in EG-verband om tot een gezamenlijke regionale 

hulpverlening te komen; - 

- meer inspelen op de vraag uit de ontwikkelingslanden zelf; 

-meer aandacht voor kleinschalige projecten -waar mogelijk opgenomen 

in een groter geheel- om risico van mislukken te verkleinen, de kans 

op kapitaalvernietiging op grote schaal uit te sluiten en de voor- 

beeldfunktie voor de bevolking te vergroten; 

- meer aandacht voor een goede verantwoording van de hulpverlening. 

Ontwerp verkiezingsprogramma 59F 86/90 

Per project dienen goede afspraken te worden gemaakt over de 

wijze van verantwoording; 

- beperking van het besteden van gelden door middel van VN-organisaties 

(multilaterale hulp) omdat deze vorm van hulpverlening minder 

effectief is. 

8.4 De overheid zal de burger informatie moeten verstrekken over 

spcìaal met Nederlandse hulp opgezette projecten om daarmee de 

burger meer te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Denk ook 

aan het onderwijs. 

8.5 Voorwaarden voor verlenen van ontwikkelingshulp via over-

heidsinstanties zijn vrijheid van godsdienst en vrijheid van 

meningsuiting. Het geven van ontwikkelingshulp mag in deze als 

pressiemiddel worden gebruikt. Schending van deze fundamentele 

vrijheden ken leiden tot het staken van hulp waar dit de bevolking 

niet direct treft (kapitaalhulp of werkzaamheden op het gebied van 

de infrastruktuur) . Verlenen van noodhulp in geval van natuurrampen 

valt daar buiten. 

Hulp aan verwaarloosde bevolkingsgroepen dient hoge prioriteit te 

hebben bij de overheid en de particuliere organisaties. 

8.6 Overheden van landen in da Derde Wereld dragen eigen verant-

woordelijkheid voor beheer van geldmiddelen en de verhoging van de 

levensstandaard in eigen land. Regeringen die blijk geven van ver-

antwoordelijkheidsgevoel op financieel-economisch gebied en er 

zorg voor dragen dat de hulp het gehele volk ten goede komt, ver-

dienen extra steun. Gedacht kan worden aan: 

- geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van schulden; 

- steun bij opleiding van bestuurskader en leerkrachten; 

- extra steun bij grootscheepse projekten. 

8.7 Het ontwikkelingsbeleid dient primair gericht te zijn op 

landen en groepen met de laagste inkomens. Vanuit de bestrijding van 

de armoede moeten blijvende effecten worden bereikt die leiden tot 

verzelfstandiging van land en inwoner. 

8.8 Armoedebestrijding in verzelfstandiging begint bij een mtructurel 

verbetering voor de nationale voedselproductie door de kleine boeren 

(80% of meer van de boeren). 

55. 
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Kunstmesthulp (Programma  FAO)  verhoogt de productie van elk gewas onge-

acht het productie-oppervlak en past daarmee goed in dit beleid. 

(minder import van voedselgewassen, betere export van handelsgewassen) 

89 ontwikkelingssamenwerking behoeft niet te worden losgezien van de 

inschakeling van het bedrijfsleven. Hulpverlening mag echter nooit 

alleen op grond van werkgelegenheidseffecten in Nederland worden 

toegestaan. 

8.10 De toegang van produkten uit de Derde Wereld op de Europese 

markt moet worden vergroot. Nederland moet in EG-verband initiatieven 

ontplooien om bestaande barrières geheel of gedeeltelijk weg te nemen. 

8.11 Op internationaal niveau moet met spoed een voedselstrategie 

worden uitgewerkt, die kan voorkomen, dat mensen op massale wijze 

omkomen van honger, zoals nu reeds vaak jaren achtereen het geval is 

in de Sahellanden. Inzet van Nederlandse mestoverschotten in de 

Sahel dient te worden bestudeerd en ter plaatse worden onderzocht. 

8.12 Het mandaat van de Nationale Commissie Voorlichting en Be-

wustwording  (NCO)  moet zo snel mogelijk worden beëindigd. 

8.13 In het kader van ontwikkelingshulp mag directe, noch indirecte 

steun worden gegeven aan zogeheten bevrijdingsbewegingen als ANC en  

SWAPO.  Wel moet vanuit de begroting ontwikkelingssamenwerking geld 

beschikbaar komen voor projekten voor vluchtelingenhulp in Zuid-Oost-

Azië , Afghanistan en in de Hoorn van Afrika. 

8.14 Financiering om export van extreme emancipatieopvattingen 

naar Derde Wereldlanden mogelijk te maken moet worden gestaakt. 

Themacoördinatoren die bij ambassades belast zijn met emancipatie-

zaken moeten andere funkties krijgen. 

8.15 Speciale aandacht verdient hulpverlening in het kader van 

herbebossing in combinatie met voedselproductie in onthoste gebieden, 

door het inschakelen van landloze boeren, die op contractbasis met 

de papierindustrie hout voor papierpulp produceren. 

WAAR HET OP AANKONT BIJ DE BESCHERMING VAN DE VREDE 

Uitgangspunt 

Zoals vrijheid een genormeerde zaak is, zo is ook de bescherming van 

die vrijheid(defensie) genormeerd door Gods geboden. Ons land geniet 

alweer enkele tientallen jaren van de vrijheid, die ze uit Gods hand 

- door Zijn leiding van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog - 

heeft terugontvangen om Rem te dienen en te eren. Nu is dit niet de 

plaats om erbij stil te staan in hoeverre ons volk de vrijheid heeft 

aangegrepen om metterdaad God te dienen in volle, vrije verantwoorde-

lijkheid. Wel moet erop worden gewezen, dat de verantwoordelijkheid 

van de overheid tegenover God en daarom ook tegenover mensen, ertoe 

verplicht te zoeken naar middelen en wegen  tar  bescherming van de 

vrijheid tegen kwade machten. Vrijheid is een kosthaar goed, dat mag 

en moet worden beschermd. Maar niet elk middel om de vrijheid te verde 

digen is verantwoord tegenover God, de Koning van  heal  de Schepping. 

Zowel pacifisme als militarisme moeten daarom worden afgewezen. 

Situatie 

Voor de verdediging van ons land is Nederland lid van de NAVO.Het 
lidmaatschap van de NAVO moet allereerst loyaal, maar tegelijk ook 

kritisch worden vervuld, erop toeziende, dat op verantwoorde wijze 

de gezamenlijke defensieinspanningen worden gerealiseerd. 

Ons land dient alles in het werk te stellen de ernstige bedreigingen 

van de vrijheid (bij voorbeeld het Sovjet-communisme) te weren.Langs 

de weg van het NAVO-lidmaatschap zou ook voortgang geboekt kunnen 

worden in de beperking en waar mogelijk vermindering van massavernie-

tigingswapens. Het gaat daarbij om zowel nucleaire, als ook biologi-

sche/bacteriologische en chemische wapens. De harde werkelijkheid 

gebiedt te zeggen, dat dan tegelijkertijd versterking geboden is 

van de conventionele bewapening. 

Het een en ander brencït de RPF tn1- de vö1gerne pt-- 

VERDEDIGING 

9.-1 De verdediging van ons land kan momentel alleen op geloofwaar-

dige en effectieve wijze gebeuren in samenwerking met andere landen 

van West-Europa en Amerika. Het lidmaatschap van de NAVO als defensief 

bondgenootschap is dan ook vanzelfsprekend. Nederland zal loyale steun 

aan de Navo moeten geven, opdat het stabiliserende effect en de oor-

logsvoorkomende werking, die van dit bondgenootschap uitgaan, in stand 
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kunnen worden gehouden. I 

9.2 Nederland moet de met de Navo-partners gemaakte afspraken 

om de Westerse verdediging op peil te houden, nakomen waarbij reële 

verhoging van de defensie-uitgaven met jaarlijks 3% uitgangspunt 

blijft. 

9.3 Verdere versterking van de defensie in Europa door middel van de 

West-Europese Unie ten behoeve van snellere coördinatie tussen de 

Europese regeringen en verdere standaardisering van wapensystemen, 

wordt niet zonder  sheer  afgewezen. Eén en ander dient evenwel de 

samenwerking binnen de Navo onverlet te laten. 

BEWAPENING 

9.4 In overleg met de Navo-partners zal alles gedaan moeten worden 

om de rol van bet kernwapen terug te dringen, zonder dat daardoor 

het machtsevenwicht wordt verstoord. Opvoering van de conventionele 

bewapening verdient hoge prioriteit, ook al zal dit verhoging van de 

defensielasten met zich brengen. 

9.5 Nederland moet pogingen om een verdergaande verspreiding van 

kernwapens in de wereld te voorkomen krachtig steunen. 

9.6 Nederland moet de besprekingen over de wederzijdse troepenver-

minderingen in Europa (MBFR) ondersteunen om tot concrete, even-

wichtige, controleerbare en vertrouwenwekkende resultaten te komen. 

9.7 Bij het streven naar ontspanning tussen Oost en West dient te 

worden uitgegaan van een geïntegreerd veiligheidsbeleid, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de (nog bestaande) Westerse voorsprong 

op economisch en technologisch gebied, om de Sovjet-Unie tot conces-

sies te brengen t.a.v. de mensenrechten en haar te dwingen de priori-

teiten te verleggen van de produktie van wapens naar consumptie-

gaederen,waardoor wapenbeheersing ook voor haar noodzakelijk wordt. 

9.8 De steeds verder gaande ontwikkeling van het kernwapen stelt 

de Sovjet-Unie in staat grote nadruk te leggen op een verrassings-

oorlog. Eenzijdige afschaffing van alle kernwapens draagt niet bij 

tot de wereldvrede. Wel moet Nederland binnen de Navo invloed uitoe- 

fenen om de bondgenoten te doen inzien, dat gebruik Van strate-

gische kernwapens met onvoldoende mate van nauwkeurigheid (oudere 

types) onaanvaardbare risico's voor de bevolking met zich brengt. 

9.9 Alleen indien Nederland een meer dan evenredig deel van de 

versterking van de conventionele bewapening voor zijn rekening 

neemt, kan in overleg met de NAVO overwogen worden een aantal 

kerntaken af te stoten. Een eenmaal gesloten verdrag met de VS 

inzake plaatsing van kruisraketten zal moeten worden uitgevoerd. 

9.10 In het licht van de samenwerking binnen de Navo moet de 

vorming van een afzonderlijke en geintegreerde Europese kernmacht 

worden afgewezen. 

De bestaande Britse en Franse kernmacht moet van beperkte omvang 

blijven. Wel dient een al te grote afhankelijkheid van de Verenig-

de Staten te worden voorkomen met het oog op de beheersing van een 

onverhoopte oorlogscrisis -inbegrepen de dreiging van een kerncon-

flict- op het Europese continent. 

NIEUWE WAPENS 

9.11 Nederland stelt zich terughoudend op. t.a.v. de ontwikkeling van 

zogenaamde ruimtewapens met name ook vanwege het kostenaspect. Bij de 

bestudering daarvan dient allereerst te worden nagegaan of dergelijke 

wapens voeren tot een ongewenste nieuwe bewapeningsspiraal, dan wel of 

ze als een 'defensief ruimteschild' bijdragen tot stabilisering van de 

internationale verhoudingen. 

Voorkomen moet worden dat het 'Stategic  Defense Initiative'  (Star Wars) 

leidt tot onderlinge verwijdering tussen de Navo-partners. 

Nederland blijft zich eveneens sterk maken voor het uitbannen van biolc 

gische/bacteriologische en chemische wapens. 

Besprekingen of initiatieven die kunnen leiden tot het achterweae 

blijven van genoemde wapens in Oost en West dienen met kracht te 

worden gesteund. 

EIGEN LAND 

9.12 vanwege de strategische ligging zal speciale aandacht moeten 

worden gegeven aan de luchtverdediging van de Nederlandse zeehavens 

en vliegvelden. Deze zijn zeer kwetsbaar door de sterk toegenomen 
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slagkracht van de luchtmachten van de Warschaupact-landen. 

9.13 De oefengelegenheid voor-de gemechaniseerde eenheden van de 

Koninklijke Landmacht in Nederland moet royaal op peil blijven, 

ook al liggen de mogelijkheden in ons overbevolkte land met zijn 

beperkte natuurschoon niet voor het opscheppen. 

DIENSTPLICHT 

9.14 De militaire dienstplicht in de huidige vorm werkt onrecht-

vaardig, omdat vele goedgekeurde dienstplichtigen worden vrijge-

steld. Er dient op korte termijn te worden gestreefd naar invoe-

ring van een algemene sociale dienstplicht voor jonge mannen. 

Een deel van de dienstplichtigen zal bij de krijgsmacht worden 

ingedeeld, anderen bij de civiele verdediging, in de overheids-

dienstensector of in het kader van ontwikkelingssamenwerking. 

Bij het vaststellen van zowel de duur van de diensttijd als de 

bezoldiging zal worden gestreefd naar een rechtvaardige lasten-

verdeling over de diverse categorieën dienstplichtigen. 

AARD KRIJGSMACHT 

9.15 Als verdediger van de democratie heeft de krijgsmacht een 

eigen structuur die niet democratisch kan zijn. Een strakke  bevels-

structuur is nodig om in wisselende situaties onder oorlogsom-

standigheden doelmatig en snel te kunnen reageren. Om echter te 

voorkomen dat de krijgsmacht geisoleerd raakt van de maatschappij 

moet er wel bereidheid zijn zich aan te sluiten hij veranderingen 

die zich in de maatschappij voltrekken. De eigen structuur van de 

krijgsmacht mag er niet door worden aangetast. 

Een adequaat militair straf- en tuchtrecht kan niet worden gemist. 

Om voldoende gemotiveerd te zijn en te blijven, zal de militair 

naast de lichamelijke training en vaktechnische opleiding ook een 

goede voorlichting moeten krijgen over het doel van de krijgsmacht 

en de taak die hij daarin vervult. 

GEWETENSBEZWAREN 

9.16 Beroepsmilitairen die gewetens- of andere bezwaren hebben  
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tegen bepaalde bij de krijgsmacht in gebruik zijnde wapens en 

daar publiekelijk uiting aan geven, kunnen niet worden gehand-

haafd en dienen de dienst te verlaten. 

Dienstplichtigen die gewetensbezwaren hebben, kunnen zich 

beroepen op de Wet gewetensbezwaren en om vervangende dienst-
plicht vragen. 

GEESTELIJKE VERZORGING 

9.17 Het instituut Geestelijke Verzorging is terecht ingesteld. 

Van geestelijke verzorgers mag worden verwacht, dat zij zich kunnen 

verenigen met de doelstelling van de krijgsmacht en zich binnen 

dat kader loyaal zullen opstellen. Wanneer zij hun positie gaan 

misbruiken om eenzijdige (atoom-)ontwapening té prediken, wordt 

de krijgsmacht gelijk aan een "koninkrijk dat tegen zichzelf 

verdeeld is. 

Bij uitzending van Nederlandse militairen naar het buitenland 

mag de Geestelijke Verzorging niet ontbreken. 
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INLEIDING HOOFDSTUK 10 - 

WAAR HET OP AANKOMT BIJ VERKEER EN WATERSTAAT 

Uitgangspunt 

Goede verbindingen over land, door de lucht en over het water zijn 

onmisbaar om de mens in de tweede helft van de twintigste eeuw in 

staat te stellen de cultuuropdracht uit te voeren. 

Het is daarbij een onbetwiste overheidstaak om met publieke midde-

len de daartoe noodzakelijke maatregelen te treffen. 

Onlosmakelijk daaraan verbonden is de verantwoordelijkheid om al 

het mogelijke te doen de verkeersveiligheid te bevorderen. 

De overheid heeft ook de taak er zorg voor te dragen dat er een 

goede waterhuishouding is en verantwoorde bescherming tegen het 

water dat ons land-aan-de-zee voortdurend bedreigt. 

Situatie 

Het beleid op het terrein van Verkeer en Waterstaat heeft vele 

aspecten. In een dichtbevolkt land als Nederland is reeds een 

zware aanslag gepleegd op de natuur om de nodige verkeerswegen en 

alles wat daarmee te maken heeft aan te leggen. Bij het uitbreiden 

van het wegennet mogen economische belangen niet zondermeer 

zwaarder wegen dan aspecten van natuurbehoud en milieu. 

De overheid heeft als taak voortdurende zorg te besteden aan de 

verkeersveiligheid en een scherpe controle op zware verkeersover-

tredingen. Gezocht moet worden naar mogelijkheden de verkeersin-

tensiteit te beperken door stimulering van het openbaar vervoer" 

Aangezien publieke werken van groot belang zijn voor de werkgele-

genheid zal de overheid het ontwerpen en aanbesteden van grote 

projecten hoge prioriteit dienen te blijven geven. 

De RPF komt in deze tot de volgende aktiepunten: 

10.1 Het Nederlandse wegennet dient, om meer dan één reden, in 

optimale staat van onderhoud te worden gebracht en gehouden. 

10.2 Voor regelmatig terugkerende filevorming op bepaalde knel-

punten moet worden gezocht naar reèle oplossingen. De strukturele 

schade, die bij filevorming ontstaat door extra milieubelasting en  
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tijdverspilling maakt intensieve studie naar oplossingen verant-

woord. Ook ombuiging van een gedeelte in de piekbelasting van het 

wegenverkeer naar het openbaar vervoer zou moeten worden bevorderd. 

10.3 Bij de voorgenomen decentralisatie van het landelijk wegen-

beheer (WUW-problematiek) moeten de bijbehorende financiële midde 

tezamen met de verantwoordelijkheden onverkort overkomen naar de 

provincies, gemeenten en water- en wegschappen. 

10.4 De maximum snelheid kan waar dit verantwoord is, op 120 km 

per uur worden gebracht. Terwille van de algemene verkeersveiligheid 

is Europese harmonisatie van snelheidslimieten noodzakelijk. Daar 

waar de weg en/of de verkeersveiligheid dit niet toelaat moeten aan 

de situatie aangepaste snelheden worden opgelegd. Al naar de aard 

van de beperking kan dit opleggen van een snelheid incidenteel of 

doorlopend zijn. De opgelegde snelheden moeten wel scherp worden 

gecontroleerd. Er dient een bruikbare regeling te komen, die  hat  

onverantwoord .nel rijden bij mist afdoende beteugelt. 

10.5 Meer en beter verkeersonderwijs op scholen als ook streng 

optreden tegen egoIstisch rijgedrag kan bijdragen tot grotere 

verkeersveiligheid. Akties tegen alcoholmisbruik in het verkeer 

verdienen doeltreffende steun. 

10.6 Bewoners van de Wadden-eilanden en de inwoners van Zeeuwsch-

Vlaanderen moeten persoonlijke vrijdom hebben op de veerdiensten met 

overig Nederland. De tarieven voor Voertuigen moeten niet uitstijgen 

boven de kosten van de natte wegkilometers die worden bespaard. 

10.7 Het project 'Westerschelde Oeververbinding" (W.O.V.) moet 

doorgang vinden. De economische infra-struktuur van Zeeuwsch-

Vlaanderen, alsmede het werkgelegenheidsaspect rechtvaardigen over-

heidsgarantie. De jaarlijkse Rijksbijdragen aan de bestaande veer-

diensten moeten worden omgebogen in overzienbare investeringsbijdragen 

aan een economisch haalbaar en op den duur zichzelf bedruipend project. 

Net  tracé Terneuzen-Borssele verdient de voorkeur. 

10.8 Het openbaar vervoer, waarvan tekorten uit de schatkist 
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worden bijgepast, moet afgestemd zijn op een reële vraag om vervoer. 

Met inschakeling van het particulier initiatief moet het mogelijk 

zijn voor zeer onrendabele lijnen alternatieve oplossingen te vinden 

en uit te voeren. 

10.9 De concurrentie tussen enerzijds het vervoer over de weg en het 

water en anderzijds het railvervoer mag niet worden vervalst door 

bijpassing van het Rijk in de eventuele tekorten van het railvervoer. 

10.10 Uit oogpunt van milieu-vriendelijkheid en energiebesparing 

verdient het vervoer van massagoederen per binnenschip opnieuw 

alle aandacht. 

10.11 Het toenemend vervoer van gevaarlijke stoffen per Schip 

vraagt naast  hat  toezicht op de veiligheid om registratie en 

mobiele voorzieningen, ter bestrijding van calamiteiten. In rampen-

bestrijdingsplannen moeten verantwoordelijkheden en aktiviteiten 

ook t.o.v. gemeenten (brandweer en openbare orde) duidelijk zijn 

geregeld. 

10.12 Bij alle vervoer moet om principiële reden als ook op econo-

mische gronden worden gekeken naar een uiterste beperking op de 

zondag. 

10.13 Daar waar Waterschappen goed en economisch verantwoord funkti-

oneren moeten nieuwe concentraties niet worden opgedrongen. 

10.14 Water is een eerste levensbehoefte. Grondwaterbelasting moet 

daarom worden afgewezen. 

De kosten van een grondwatermeetnet dienen Uit de algemene middelen 

te worden vrijgemaakt. 

10.15 De Zuiderzeespoorlijn moet nader op haalbaarheid worden onder-

zocht in verband met een verdere ontsluiting van het Noorden. 

ETHERPIRATEN 

10.16 Het illegaal gebruikmaken van radio- en TV-zenders -onge-

acht het doel- moet met kracht worden tegengegaan. 
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INLEIDING HOOFDSTUK 11 

WAAR HET OP AANKOMr BIJ LANDBOUW EN VISSERIJ 

Uitgangspunt 

Landbouw,veeteelt en visserij zijn tot de dag van vandaag onmis-

baar in het leven van de mens. De omstandigheden in ons land 

lenen zich van oudsher uitstekend voor activiteiten op agrarisch 

gebied. Er is bijzonder veel bereikt op productie-technisch 

gebied afhankelijk van de zegen van God, die de wasdom geeft. 

De Nederlandse land- en tuinbouw, alsmede de daarmee nauw ver-

bonden ondernemingen dragen niet alleen zorg voor de voedsel-

voorziening in eigen land, maar produceren dankzij de gunstige 

omstandigheden ook voor de export. Voor de Nederlandse economie 

is dat weer van groot gewicht. Zowel de land- en tuinbouw alsmede 

de visserij leveren door de export van goederen daarmee een 

bijzonder belangrijke bijdrage voor de welvaart in ons land. 

Situatie 

De krachtige positie van de Nederlandse agrarische sector is 

ondermeer bereikt dankzij voortdurend intensief onderzoek, ont-

wikkeling van nieuwe produkten en de handhaving van zo hoog moge-

lijke kwaliteitsnormen, alsmede het tot stand komen van de Euro-

pese Gemeenschappen met zijn vrije markten. Er doen zich echter 

nu niet geringe problemen voor door toenemende buitenlandse 

concurrentie. De toetreding van Spanje en Portugal tot de EG 

heeft minder gunstige gevolgen voor de glastuinbouw. De steeds 

oplopende energiekosten drukken al geruime tijd zwaar op zowel 

de glastuinbouw als de visserij. De grote overschotten van on-

dermeer melk, vlees,boter en graan tonen aan dat er binnen de 

EG ernstige verstoringen zijn in de verhouding vraag en aanbod. 

Dat heeft al tot diverse maatregelen geleid zoals superheffing 

en interimwet varkens- en pluimveehouderijen. 

Om al die problemen te lijf te gaan en het maatschappelijk wel-

zijn van de agrarische ondernemer te behartigen is zowel natio-

naal als internationaal een krachtig overheidbeleid noodzakelijk, 

evenals inspanningen van de diverse bedrijfstakken om te komen 

tot een betere afstemming van vraag en aanbod. 

De RPF komt daarom met de volgende aktiepunten: 
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_
LAND- EN TUINBOUW 

11.1 De krachtige exportpositie in de land- en tuinbouw is mede ver-

kregen door het feit, dat veel gezinsbedrijven bereid zijn 2200 tot 

3000 uur per jaar te maken tegen een uurloon dat minimaal is. Bezien 

moet worden in hoeverre beginnende ondernemers in land- en tuinbouw 

voor meer fiscale tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen .Daarbij 

kan tevens het schenkings- en successierecht bij overname van fanili 

bedrijven worden betrokken. 

11.2 In de fiscale sfeer is nog te weinig gedaan om een redelijke 

vermogensopbouw in kleinschalige bedrijven mogelijk te maken. 

Deze vermogensopbouw is noodzakelijk om het zeer lage rendement te 

verbeteren en negatieve resultaten in de klimaatsafhankelijke land-

en tuinbouw mede te kunnen opvangen. 

11.3 Meer dan Ooit kan alleen een goede bedrijfsvoering nog een 

redelijk inkomen op een bedrijf mogelijk maken. Zodra het even-

wicht tussen vraag en aanbod in de agrarische sector is hersteld, 

dient de superheffing te worden beëindigd. Een goede verkaveling is 

noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering en dient van overheids-

wege metterdaad te worden bevorderd terwille van het doorwerken 

hiervan in de bedrijfsontwikkeling. 

11.4 Het is noodzakelijk dat voor bet oplossen van knelpunten in 

ruilverkavelingsgebieden elders grond beschikbaar is, zoals nu in 

Z-Flevoland. 

Inpoldering van de Markerwaard is voor de landbouw van groot belang 

om ook in de toekomst bedrijven te kunnen behouden én te kunnen 

opzetten. 

11.5 Bij de vaststelling van uitbreidingsplannen, de projectering 

van wegen enz. moet elke verspilling van grond worden voorkomen. 

Bij onteigening moet aan de eigenaar en aan de gebruiker vergoeding 

van de verkeerswaarde en vergoeding van de bedrijfsschade worden 

uitgekeerd. 

11.6 In de ontwikkeling van de land- en tuinbouw heeft het drieluik 

voorlichting, onderzoek en onderwijs" een belangrijke rol gespeeld. 

Mede hierdoor is een exportcapaciteit bereikt die voor het natio-

nale inkomen van grote betekenis is. 

Bezuinigingen in deze sector mogen er niet toe leiden dat de 

voorsprong die Nederland heeft ten opzichte van landen die hiervoor 

niet hebben geinvesteerd, te niet wordt gedaan.  

11.7 Binnen het in EG-verband te voeren landbouwbeleid zal aandacht 

moeten worden besteed aan de volgende facetten: 

- herstructurering van het landbouwbeleid, waarbij de productie-

omstandigheden in de verschillende lidstaten beter worden benut. 

- nadruk op het specialisatiebeginsel, waardoor een verbetering 

van arbeidsverdeling binnen de gemeenschap is gewaarborgd. 

- geen doorbreking van het 1%-plafond (BTW-afdracht) zonder nood 

lijke aanpassingen van het landbouwbeleid. 

11.8 Meer dan ooit geldt dat de agrariër het landschap verzorgt 

en onderhoudt; hij moet bovendien zonder overheidssteun, als onder-

nemer een optimale bedrijfsvoering kunnen realiseren. 

Beheersovereenkomsten in beschermde gebieden genieten derhalve 

de voorkeur boven kostbare gesubcidieerde aankopen door milieu-

organisatie's. 

11.9 De intensieve veehouderij ontkomt niet aan beperkende maatregelen 

ingevolge de interimwet en de meststoffenwet, omdat we gezamenlijk ook 

verantwoordelijkheid hebben te dragen voor het milieu. Bij voorkeur 

middels internationale afspraken, maar desnoods alleen. Intensief 

overleg met het bedrijfsleven o.m. over transportkosten 

is hierbij onmisbaar. 

11.10 Eén van de instrumenten die concurrentie met het buitenland 

mogelijk maakt, is het hebben van beslist niet hogere, maar zo mogelijk 

lagere energietarieven dan de ons omringende landen. 

VISSERIJ 

11.11 De internationale positie van de Nederlandse visserij die 

door allerlei oorzaken ernstig verzwakt is, en nog steeds met hoge 

kosten vanwege de brandstofprijzen heeft te kampen en daarnaast nog 

vele problemen heeft met de quotering en de  controls  daarop heeft 

voor de toekomst goede exportperspectieven. De overheid zal export, 

naar alle landen van da Wereld bevorderen. 

11.12 In nauw overleg met het bedrijfsleven zal de overheid tot 

een doelmatiger beleid moeten komen dat meer op de praktijk in de 

visserij is gericht. De administratieve verplichtingen dienen te 

worden vereenvoudigd. 
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11.13 Nu er een EG-visserijbeleid tot stand gekomen is, is het 

de taak van de overheid er voor te zorgen dat door dit beleid 

de visserij niet economisch aangetast wordt. 

Visquota die door een lidstaat niet gevangen worden, dienen ten 

goede te komen aan EG-landen die van deze vissoorten te kort 

hebben. 

11.14 De overheid zal via overleg in EG-verband dienen te voor-

komen dat andere landen hun visserijgrenzen naar willekeur vast-

stellen. Zee-rechten en vangstgebieden van Nederlandse vissers 

worden daardoor aangetast. De eigen 12-mijlszône dient in dit 

verband te worden beschermd. 

11.15 In samenwerking met de visserijorganisaties en producenten-

organisaties dient de regering te streven naar een betere verdedi-

ging van de belangen van de Nederlandse visserij in EG-verband dan tot 

nu toe het geval is geweest. 

In nationaal verband dienen groepsquota of individuele quota 

beschermd te worden,zodat een goed visserijplan is op te stellen 

voor ieder jaar door -de producentenorganisaties. 

11.16 In EG-verband dient de regering de volgende punten van 

beleid na te streven: 

1. Europese viswateren moeten in principe open staan voor alle 

vissers uit deze lidstaten, liet claimen van exclusieve visserij-

zônes moet afgeschaft worden. 

2. Het vissen in Europese wateren door niet-lidstaten dient 

drastisch beperkt te worden. 

3. In het kader van de visstandbescherming zal aan de belangen 

van de consumptievisserij prioriteit gegeven moeten worden 

boven de industrievisserij. 

4. Een voor alle lidstaten geldende geharmoniseerde regeling 

voor de controle op de naleving van aan de visserij opgelegde 

maatregelen zal moeten worden ontworpen, maar deze controle zal 

zo moeten geschieden dat dit een economische uitvoering van de 

visserij niet hindert. 

5. Invoer van visserijprodukten tegen abnormale voorwaarden 

uit derde landen dient te worden tegengegaan. 

6. Er zal voor ieder van de lidstaten een rechtvaardig werkend 

vangstverdelingsbeleid tot stand moeten komen, waarbij de 

volgende zaken dienen te worden geregeld: 

a. Vaststelling van een maximum aantal vangstschepen gekoppeld aan 

een capaciteits- of FE-stop en een lengtemaximum van de boomkor. 

b. Vervanging van de registratieplicht door vaststelling van een 

maximum aantal visdagen en uitbreiding van de stille periode. 

Overwogen zal moeten worden of eventueel de visserij op zaterdag 

en zondag verboden dient te worden. Een goede zaak is dat door 

het visserijbedrijfsleven een vijftal stilligweken is ingevoerd. 

SCHELPDIERCiJLTU1JR 

11.17 Na de voltooiing van de pijlerdam in de Oosterschelde 

dienen de belangen van oestertelers, mosselkwekers en de overige 

visserijbelangen in dit gebied evenwichtig te worden bevorderd. 

De ongedachte mogelijkheden van het Grevelingenmeer, tezamen 

met ecologische factoren rechtvaardigen de keuze voor een zoute 

Grevelingen. 

Aan de bij de landbouw gewekte verwachtingen ten aanzien van 

zoet water in de kop van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee 

dient te worden voldaan middels een pijpleiding vanuit de Krammer. 

De kosten hiervan dienen te worden gedekt door  hat  voor de Delta-

werken beschikbare budget. 
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INLEIDING HOOFDSTUK 12 

WAAR HET OP AANKOMT BIJ ONDERWIJS EN VORMING 

Uitgangspunt 

Een cultuur, een samenleving van mensen, gaat ten gronde wanneer 

er geen opvoeding, onderwijs en vorming zou zijn. Een toekomstige 

generatie moet onze cultuurgeschiedenis overgedragen krijgen,opdat 

zij straks de verantwoordelijkheid van de oudere generatie kan 

overnemen. In ons land kennen wij het verworven recht van de Vrij-

heid van onderwijs. In artikel 23 van de Grondwet is deze Vrijheid 

van onderwijs gewaarborgd. Ouders en opvoeders hebben daardoor een 

geweldige kans de Here God te dienen door de aan hen toevertrouwd€ 

kinderen in staat te stellen zich diensthaar te maken aan het ko-

ninkrijk van God. Het is de eerste verantwoordelijkheid van het 

bijzonder onderwijs om van dat voorrecht gebruik te maken.  Christ€  

lijke scholen zullen zich in hun schoolwerkplan inhoudelijk moeten 

profileren en aantonen dat het bijzonder onderwijs zich onder-

scheidt van het openbaar onderwijs. 

Situatie 

Er is ook in onze tijd een toenemende bedreiging van de Vrijheid 

van richting en inrichting van het onderwijs. De overheid heeft 

tot taak die vrijheid te blijven waarborgen. Ook indirecte beinv 

ding via schoolbegeleidingsdiensten en schoolplanning, alsmede 

via de advies- en verzorgingsstruktuur voor het onderwijs moet 

worden tegengegaan. 

Onderwijs - van basisschool tot universiteit - is voortdurend in I 
beweging. Het grote aantal experimenten in het onderwijs heeft de 

laatste tijd tot desoriëntatie geleid-Vanwege het belang van I 
onderwijs is het nodig het proces van reorganisaties te stuiten 

en nu meer aandacht te geven aan de kwaliteit van het onderwijs. 

ook de massaliteit van grote tcholengemeenschappen heeft een nadel 

lige invloed op het karakter van het onderwijs. Er moet naar een 
_

1 
evenwicht worden gezocht tussen het aanbod van onderwijs en van 

atie daarin én de onderwijsgemeenschap. 
Onderwijs moet gericht zijn op adequate kennisoverdracht, zodat 

leerlingen en studenten hun toekomstige taak aankunnen. Bij -het 
beroepsonderwijs moet practische vak-bekwaamheid worden aangeleerd 

waardoor plaatsing in de maatschappij gemakkelijker mogelijk 

Arbeidstijdverkorting en als gevolg daarv  an  wisselende leraren voor 

één en hetzelfde vak is zeer nadelig voor de leerling en tast de 

kwaliteit van het onderwijs aan. 

De RPF komt op grond daarvan tot de volgende actiepunten: 

VRIJHEID VAN ONDERWIJS 

121 De vrijheid van onderwijs (richting, inrichting en stichting) 

en de financiële gelijkstelling mogen niet worden aangetast.In het 

schoolwerkplan moet het bijzonder Onderwijs kunnen aangeven, op 

welke wijze zij zich onderscheidt van het openbaar onderwijs. 

0e overheid mag niet toestaan dat binnen het openbaar onderwijs 

bevoordeling plaatsvindt van welke levensbeschouwelijke richting 

dan ook. 

12.2 a . Overheidseisen met betrekking tot de deugdelijkheid 

van het onderwijs dienen te blijven beperkt tot het eindniveau en da 

kwaliteit ervan. 

b. Denkbeelden, die voortkomen uit een humanistische mens- en maat-

schappijvisie mogen niet tot een onderwijsdoel worden verheven. 

Wanneer deze visie duidelijk is aangegeven in het schoolwerkplan wor 

de status van openbaar onderwijs verlaten. 

12.3 De wet op de medezeggenschap in het onderwijs zal alleen moeten 

gaan gelden voor het openbaar onderwijs. Het bijzonder onderwijs,dat 

reeds Bet deze wet in haar vrijheid wordt beperkt, dient hiervoor 

gevrijwaard te worden. Het bijzonder onderwijs is voor ouders,opvoe-

ders en leerkrachten een zaak van recht. Als zodanig kunnen zij lid 

zijn van de verenigingen/stichtingen die, dit onderwijs in stand 

houden. Voorschriften hieromtrent moeten aangepast worden. 

Dit verdient de hoogste prioriteit. 

12.4 Het recht op vrijheid van onderwijs op levensbeschouwelijke 

basis dient in alle fasen en sektoren van het onderwijs gestalte te 

kunnen krijgen, dus ook in de sektoren van het beroepsonderwijs en 

de volwassen. .edukatie. 

De huidige ontwikkeling van het systeem 'prognoses voortgezet 

onderwijs" (voorheen planprocedure WvO) dient gezien te worden 

als een inbreuk op de vrijheid van onderwijs. Net  toewijzingsbe-

leid zal moeten uitgaan van objektieve kriteria. 
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12.5 Het Christelijk onderwijs heeft recht op schoolbegeleiding 

op basis van de eigen identiteit. Waar de mogelijkheid voor een 

christelijke schoolbegeleidingsdienst bestaat, moet deze dienst 

uit de algemene middelen worden bekostigd. 

BASISONDERWIJS 

12.6 Het nieuwe basisonderwijs dient de verworvenheden van het 

kleuteronderwijs volledig te respekteren. Aansluiting op het 

vervolgonderwijs mag niet uit het oog worden verloren. Voor de 

direktie van met name de kleinere scholen dient er ruimte te 

worden gekreëerd om meer tijd te krijgen voor de uitvoering van 

hun taak naast het lesgeven. 

12.7 De bovengrens aan de grootte van de scholen is bereikt op 

het moment, dat het kontakt tussen onderwijzer en leerling niet 

meer goed funktioneert. Bij het onderwijs zal meer aandacht moeten 

worden besteed aan de individuele leerling en zijn talenten. 

12.8 Aangezien opvoeden een taak van de ouders is, kan deze niet 

aan derden worden overgedragen anders dan op verzoek van de ouders. 

Wettelijke kaders van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 

anders dan voor gehandicapte kinderen dienen achterwege te blijven. 

12.9 De overheid dient speciale aandacht te geven aan het onderwijs 

in achterstandsituaties en hiervoor ruimte te scheppen ook ten behoE 

van het levensbeschouwelijk onderwijs. 

Zorgverbreding in het nieuwe basisonderwijs dient achterwege te 

blijven. De gehanteerde normen dienen eerder verhoogd dan verlaagd 

te worden, daar door de grotere klassen er eerder kans bestaat 

dat de minder getalenteerde kinderen de aansluiting missen. 

12.10 De overheid dient slechts speciale aandacht te geven aan het 

taalonderwijs van de kulturele minderheden. Binnen het kader van 

artikel 23 van de Grondwet bestaat er voldoende ruimte om voor deze 

kulturele minderheden levensbeschouwelijk onderwijs te geven voorzover 

dit gewenst wordt. 

T FR PP T T (P4P 

12.11 De leerplicht tot 16 jaar moet worden gehandhaafd. Zolang 

er behoefte aan de partiële leerplicht blijkt te bestaan,dient 

op de naleving ervan te worden toegezien. Een kritische bezinning 

op de aard en uitvoering van de partiële leerplicht is zeker 

gewenst. Het vormingswerk dient meer gericht te zijn op de ont-

plooiingskansen van de jongeren. Deze moeten duidelijk aansluiten 

bij de eisen van de praktijk, welke tot gevolg kunnen hebben dat 

de werkloze jongeren zich gaan herscholen, om aan werk te komen. 

VOORTGEZET ONDERWIJS 

12.12 Vernieuwd vervolg-onderwijs na het basisonderwijs kan slechts 

worden ontwikkeld naast het bestaande kategoriale onderwijsstelsel. 

Net  doorbreken van de bestaande vakkenstruktuur dient onderzocht 

en gestimuleerd te worden Imet het oog op een betere aansluiting 

van het onderwijs op de ontwikkelingen in de hedendaagse samenleving. 

Het is niet uitgesloten dat er anders het gevaar dreigt dat de 

scholieren te eenzijdig de opleiding afronden of een richting kiezen 

die geen perspektief biedt voor de toekomst. 

12.13 De uniforme basispakketten dienen breder van opzet te zijn, 

teneinde de keuzemogelijkheden na de eerste fase van het voort-

gezet onderwijs te vergroten. Bet onderwijs in de huishoudkunde en 

de informatica dient als verplicht vak te worden opgenomen. Bij het 

algemeen Voortgezet onderwijs dient het aanbod van keuzevakken 

beperkt te worden, wel is het noodzakelijk om ruimte te scheppen 

voor het vak algemene technieken. 

12.14 Het verdient duidelijk de voorkeur, dat het AVO- en het 

VWO-onderwijs zich duidelijk blijven onderscheiden in de eindtermen. 

Dat wil zeggen:AVO toelating tot maximaal het Hoger Beroeps Onderwijs 

en het VWO tot de universiteit. Er dient gestreefd te worden naar een 

betere aansluiting van het AVO-onderwijs op het hoger onderwijs. 

Het vergroten van het aantal examenvakken is wenselijk. Experi-

menten hebben schade toegebracht aan het onderwijs. Verdere 

experimenten met geïntegreerd voortgezet onderwijs moeten worden 

afgewezen. Categoriaal onderwijs heeft verre de voorkeur. 

12.15 Er dienen maatregelen te worden genomen die leiden tot het 
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versterken van het (lager) beroepsonderwijs en tot een betere 

aansluiting op het praktijkniveau, waardoor de maatschappelijke 

waardering sterk verbeterd zal worden. 

12.16 Het Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs (EHBO) dat een prak-

tijkgericht alternatief biedt voor hen die niet in aanmerking 

(willen) komen voor het HBO dient zo snel mogelijk te worden inge-

voerd in de volletijd en deeltijd-variant. Niet uit het oog mag 

worden verloren dat de spreiding moet geschieden op basis van 

levensbeschouwelijke denominatie. Ter voorbereiding op deze ont-

wikkeling dienen thans kursussen in het kader van het leerling-

wezen te worden toegewezen aan scholen voor het (lager) beroeps-

onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag, opdat zij in samen-

werking met vormingsinstituten met dezelfde grondslag kunnen 

opteren voor het EHBO. Bij deze ontwikkeling moet het konsentratie-

beleid van streekscholen voor beroepsbegeleidend onderwijs worden 

opgeheven. Daarnaast is het noodzakelijk om te onderzoeken op welke 

wijze het vormingswerk, al dan niet in samenwerking met het beroeps-

onderwijs, recht heeft op haar bestaansrecht. 

12.17 Gelet op het probleem dat de herschikking van de werkgelegen-

heid nog onvoldoende mogelijkheden voor de schoolverlaters biedt 

om aan het arbeidsproces te gaan deelnemen, dienen er wettelijke 

kaders te komen voor de samenwerking tussen scholen, regionale 

organen van  hat  leerlingwezen, arbeidsbureaus, schoolkeuze-advies-

bureau en werkgevers in de regio. Het huidige beleid dient de opge-

richte kontaktcentra-onderwijs-arbeid uit te breiden en te verdiepen. 

Het onderwijsbeleid dient er op gericht te zijn, dat extra onder-

wijsfaciliteiten, ten aanzien van speciale groepen jongeren binnen 

het onderwijs achterwege blijven. Een dergelijk beleid 

moet ingebouwd worden in de bestaande voorschriften, zonder dat die 

speciale groepen bij naam genoemd worden. 

cr'gniTwc rwp,orw 

12.18 Meesterschap en vakmanschap zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden in het onderwijs. De bij- en nascholing voor de leer-

krachten dienen ruimer opgezet te worden. In principe worden 

de kursussen toegewezen aan de initiële opleidende instanties. 

Integratie van lerarenopleidingen binnen en buiten de universiteit 

moet worden nagestreefd. 

12.19 Mede ter bestrijding van de strukturele werkloosheid in het 

onderwijs is het in het belang van de leerlingen dat er verruiming 

komt in de wettelijke regeling voor vervanging van docenten die 

afwezig zijn wegens ziekte of het verplicht volgen van een bijscho-

lingskursus. 

HOGER ONDERWIJS 

12.20 Toelating tot het hoger onderwijs dient te geschieden op 

basis van resultaten van de afgelegde Centraal schriftelijke eind-

examens in  pleats  van loting. De kosten van het hoger onderwijs re 

vaardigen een adekwate selektie van kandidaten. 

12.21 Het hoger beroepsonderwijs, de open Universiteit en het 

wetenschappelijke onderwijs zijn in de wetgeving geregeld. 

Het beleid dient er op gericht te zijn, dat de onderscheiden 

taken duidelijk worden gehandhaafd en de onderlinge doorstroming 

is gegarandeerd. 

l222 De wetenschap kan niet waardevrij worden beoefend. Met de 

ethische aspecten van wetenschapsbeoefening zal terdege rekening 

moeten worden gehouden. Wijsbegeerte en wetenschapsethiek behoren 

een-plaats in de wetenschappelijke opleidingen te behouden en 

uit te bouwen. Het proces van taakverdeling en concentratie moet 

worden geëvalueerd en voortgezet. 

12.23 Inbreng van Onderwijs op levensbeschouwelijke basis binnen 

de open universiteit dient te worden bevorderd. 

WERKGELEGENHEID 

12.24 Ondermeer ter bevordering van een optimale werksfeer en 

een terugdringing van het verzuim van leerkrachten wegens ziekte e .d. 

is bet wenselijk dat de minimale klassengrootte wordt verlaagd. 

De arbeidstijdverkorting in het onderwijs mag er niet toe leiden 

dat één vak voor één klas (groep) door wisselende leraren wordt 

gegeven en kwaliteitsverlies optreedt. 



77. 
76.  

Ontwerp verkiezingsprogramma RPF 86/90 
Ontwerp verkiezingsprogramma RPF 86/90 

INLEIDING HOOFDSTUK 13 

12.25 Het benoemings- en het afvloeiingsbeleid dient ruimte te 

krijgen om het mogelijk te maken dat de kostwinners en vervolgens 

jongeren een voorkeursbehandeling hebben. 

EUROPA 

12.26 Binnen de Europese Gemeenschap moet worden gestreefd naar 

een wederzijdse erkenning van getuigschriften en  diplomas  binnen 

het onderwijs. 

Het hoger onderwijs moet deelnemen aan onderzoek binnen het Eureka-

project. 

WAAR HET OP AANKOMT BIJ HUIS EN ERF 

Uitgangspunt 

Het is in principe een van de eerste verantwoordelijkheden van de bur-

gers voor eigen woonruimte te zorgen. Men kan dit doen door te kopen, 

dan wel te huren. Gelet op de hoogte van de inkomens kan elke burger 

met betaald werk die verantwoordelijkheid dragen. Jongeren moeten daar-

van zo vroeg mogelijk worden doordrongen. Zij moeten gestimuleerd tot 

gerichte spaarzin voor het bekostigen van eigen woonruimte. Het is in 

elk geval geen primaire overheidstaak in woonruimte te voorzien al mo& 

de overheid in deze wel een verantwoord voorwaardenscheppend beleid 

voeren. 

R uimtelijke ordening daarentegen behoort wel tot de overheidstaak.Het 

algemene rechtsbelang is daarmee gediend. Vooral vanwege de schaarste 

van de te verdelen ruimte in ons land is ordening van overheidswege 

onmisbaar. 

Situatie 

In ons land is de bemoeienis van de overheid met de huisvesting te 

groot geworden. Dat is op zich verklaarbaar op grond van de ontwikke-

lingen na de Tweede Wereldoorlog. Onvoldoende bijstelling van het 

toen ingezette woningbouwbeleid en de later gevolgde subsidieregelin-

gen voor kopers en huurders zijn er oorzaak van geweest, dat de staat 

teveel geld moet uitgeven voor de woningbouw en de huisvesting van 

de burgers. Sanering van dat beleid is nodig. 

Het zwaartepunt van het planologisch beleid ligt bij de lagere over-

heden. De rijksoverheid behoudt wel de verantwoordelijkheid voor het 

nemen van Planologische Kernbeslissingen (PER), maar decentralisatie 

verdient waar mogelijk voorkeur boven centralisatie van beleid. In-

spraak voor direct betrokkenen bij wijzigingen van de woon- en leef-

omstandigheden dient serieus te worden genomen, waarbij het beleid 

inzake ruimtelijke ordening moet worden afgestemd op het milieubeleid. 

De RPF stelt de volgende aktiepunten voor: 

13.1 Het eigen woningbezit zal krachtig moeten worden bevorderd, 

mede door een aantrekkelijk spaarbeleid. De mogelijkheden moeten 

worden onderzocht om te komen tot een woningspaarplan (bij voor-

beeld een woonzilvervloot met extra overheidspremie ter stimule-

ring) en bet bevorderen van de bouw van optiewoningen - (huurders 
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met recht op koop) en afschaffing van overdrachtskosten. Kopen 

moet aantrekkelijker worden dan huren. 

13.2 Het aandeel van de woningwethouw in de jaarlijkse netto uit-

breiding van de woningvoorraad zal geleidelijk moeten worden te-

ruggedrongen ten gunste van particuliere koopwoningen en premie-

koopwoningen. Een taakstellend bouwprogramma, gefundeerd op een 

solide meerjarenbeleid is daartoe noodzakelijk. 

13.3. Naast lastenverlichting voor de bedrijven in de bouw, moe-

ten ook de stichtingskosten voor de goedkopere huur-en koopwoning-

en worden verlaagd. Dat kan door het verlagen van het BTW-tarief, 

door de variatie in verkaveling en verschijningsvorm meer in o-

vereenstemming te brengen met de huur- en koopprijs, door het 

bevorderen van bepaalde woningbouwtechnieken en door de bewoners 

zelf voor binnenafwerking te laten zorgen. Bovendien kan een een-

voudiger regelgeving bijdragen aan verlaging van kosten. 

13.4. Gelet op de ongelijke spreiding van het woningtekott zal 

in de toekomst meer gewicht moeten worden toegekend aan beslis-

singen van plaatselijke overheden voor wat betreft het woningbouw-

beleid. Decentralisatie van het volkshuisvestingbeleid ken een 

middel zijn om tot een optimale huisvesting te komen. 

Voor een goede bevolkingsopbouw is het noodzakelijk dat vooral 

kleine gemeenten de mogelijkheid hebben jonge mensen die een ge-

zin willen stichten aan huisvesting te helpen. 

13.5 De overheid dient zich met kracht te vrzetten tegen het 

kraken van leegstaande panden, omdat dit in feite een zich ver-

grijpen is aan andermans bezit. Leegstand vanwege speculatie moet 

worden tegengegaan. 

Gelet op het slecht funktioneren van de woningmarkt worden de vol-

gende maatregelen voorgesteld: 

a. verminderen van beperkende maatregelen bij de verkoop van wo-

ningen; 

b. de afschaffing van de 6% overdrachtskosten; 

c. verlaging van het tarief van de belasting op het rechtsverkeer 

bij de overdracht van andere woonhuizen. 
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13.6 Eigen woningbezit moet ook door herinvoering van de fiscale 

aftrek voor onderhoudskosten worden bevorderd. 

13,7 Bij toewijzing van woonruimte en het verstrekken van vesti-

gingsvergunningen verdienen zij die wettig getrouwd zijn en al-

leenstaanden een voorkeursbehandeling. 

HUREN 

13.8 Het huur (subsidie)beleid zal drastisch moeten worden gesa-

neerd. Het ingewikkelde subsidiestelsel heeft de werkelijke kos-

ten van het wonen versluierd. 

De volgende maatregelen worden voorgesteld: 

a. afschaffing van de zogenaamde objectiesubsidie en vervanging 

door een inkomensafhankelijke woonsubsidie; 

b. een strakker beleid van gemeentebesturen bij het toekennen 

van individuele huursubsidies; 

c. jongeren beneden de 18 jaar moet tenzij een bijzondere nood-

zaak aanwezig is, geen gesubsidieerde woonruimte ter beschikking 

worden gesteld. 

d. de woningwetwoningen dienen te worden bestemd voor de mensen 

met de laagste inkomens. Daarnaast kan door premietoekenning hulp 

worden verleend aan burgers, die zonder overheidssteun geen pas-

sende woonruimte kunnen vinden; 

e. een gericht woonruimteverdeling bevordert de doorstroming; 

f. de jaarlijkse huurverhoging dient geen automatisme te worden. 

De steeds hoger wordende huurprijzen werken leegstand van duur-

dere huurwoningen op grote schaal in de hand. Daarnaast wordt 

het voor velen, gelet op de cumulatie van maatregelen op allerlei 

sociaal-ekonomische terreinen, onmogelijk de voortgaande verho-

gingen te blijven betalen. 

13.9 Het verhuren van kamers, c.q. woonruimte moet veel aantrek-

kelijker worden door: 

a. vrijstelling van inkomensbelasting van inkomsten uit onderver-

huur van de zelf bewoonde eigen woning; 

b. het scheppen van reële mogelijkheden voor de verhuurder om 

huurders die zich ernstig misdragen weer uit zijn woning te krij-

gen; 

C. het afschaffen van de huurbescherining voor kamerhuurders in 

woningen die door de verhuurders zelf worden bewoond. 
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RUIMTELIJKE ORDENING. 

13.10 De eenzijdige technische benadering van de ruimtelijke pro-

blemen volgens een eenmaal vastgesteld plan moet worden afgewezen. 

Het omgaan met de ruimte moet door overleg tussen burger en over-

heid meer diensthaar worden gemaakt aan de eer van de Schepper. 

Dat vergt een beleid, waarbij de overheid en de burgers hun be-

perkingen kennen. 

13.11 De rechtsgrond voor het ruimtelijk ordenen van publieke 

eigendommen (de binnenwaterer, rivieren, natuurgebieden  etc.)  

verschilt wezenlijk van de rechtsgrond voor ruimtelijke ordening 

van particuliere eigendommen (grond en huizen) 

Wanneer er behoeft is aan ruimte voor huizen, fabrieken en wegen 

zal er rekening moeten worden gehouden met de redelijke belangen 

van de grondeigenaren. 

13.12 De overheid dient een zorgvuldig beheer te voeren over de 

beschikbare natuurgebieden in rijksbezit en deze te beschermen 

tegen het aanleggen van wegen en woongebieden. 

Gestreefd moet worden naar het behoud van het natuurlijke land-

schap (bijvoorbeeld op de Veluwe) en niet naar het instellen van 

landschapsparken in landbouwgebieden waarvoor offers worden ge-

vraagd van bepaalde groepen (denk aan agrariërs) en bewoners van 

eigen huizen. 

13.13 De plaatselijke overheden moeten zelf hun eigen bevolking 

kunnen huisvesten en de gelegenheid krijgen daarvoor de nodige 

woningen te doen bouwen. Bet groeikernenbeleid kan daardoor wor-

den gewijzigd, Dat beleid is vanwege uniformering en nivellering 

geen succes, terwijl gemeenten die het aangaan vaak te kampen 

hebben met problemen van grondbedrijven, allerlei sociale proble-

men vanwegen de eenzijdige samengestelde bevolking, ook hun financiële 

positie vanwege het verminderen van allerlei subsidies is in ver-

sterkte mate verslechterd. Vernieuwing van oude steden is aantrek-

kelijker. Dat voorkomt bovendien vergroting van ruimtebeslag en 

stimuleert werkgelegenheid in de bouw. 

13.14 Wonen, werken en recreëren moeten niet nodeloos van elkaar 

worden gescheiden. Werkgelegenheidscentra en recreatiegebieden 

dienen daarom zo dicht mogelijk bij bevolkingscentra te worden  
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gesitueerd. Hierdoor kan forensenverkeer worden afgeremd. Ook kan 

de verdere ontwikkeling van slaapsteden worden beperkt en worden 

tegengegaan dat de nog aanwezige open ruimte wordt versnipperd. 

MARKERWAARD 

13.15 Inpoldering van de Markerwaard zou overwogen kunnen worden 

als een en ander geen grote financiële offers vergt van de over-

heid. Wanneer men ertoe overgaat, zal al het mogelijke moeten wor-

den gedaan de rechten van de binnenvisserij zo goed mogelijk te 

garanderen, terwijl alle aandacht geschonken dient te worden aan 

eventuele nadelige effecten voor het milieu en de bebouwing op 

het vaste land. 

81. 
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WAAR HET OP AANKOMT BIJ WELZIJN EN CULTUUR 

Uitgangspunt 

Welzijn is niet te koop. Is niet te organiseren. Waarachtig ge-

luk is alleen te vinden in het dienen van God. Dat laat onverlet 

dat onderling dienstbetoon van het grootste belang is. Als er 

zich in het leven van een mens problemen voordoen# is het ieders 

naastenplicht de helpende hand te bieden. De overheid kan ook 

een bijdrage leveren om het welzijn te bevorderen, maar de eerste 

verantwoordelijkheid voor verzorging en hulpverlening ligt toch 

bij de burger en de (maatschappelijke) verbanden waarin hij leeft. 

Situatie 

In de loop der jaren is de bemoeienis van de overheid met alles wat 

zich als welzijnswerk aandient  veal  te groot geworden.Tegelijkar-

tijd zijn de eigen verantwoordelijkheid van elk mens en van het par-

ticulier initaitief uitgehold. Miljoenen en miljoenen guldens aan 

subsidie zijn op de markt van welzijn en geluk uitgegeven. De taak 

van de overheid in heroverweging nemend, is duidelijk, dat de sub-

sidiekraan in wat wordt genoemd de zachte sector drastisch moet wor-

den dichtgedraaid. Dat geldt niet in de laatste  pleats  de cultuur-

sector, waar niet zelden aktiviteiten worden gehonoreerd en gesub-

sidieerd die godslasterlijk en zedenkwetsend zijn. Een danige sane-

ring van uitgaven op dit terrein is nodig, waarbij het overhevelen 

van rijkstaken naar lagere overheden een goede zaak is. Het recht 

van levensbeschouwelijke instellingen op subsidie mag dtarbij niet 

in de knel komen en afhankelijk worden van opvattingen bij de onder-

scheiden lagere overheden. Dat zou tot rechtsongelijkheid leiden. 

500 ontwikkeling dreigt wel en vraagt om afdoende maatregelen van 

de zijde van de centrale overheid. 

De RPF voert de volgende aktiepunten op: 

MAATSCHAPPELIJK WERK 

14.1 Zorg voor de hulpbehoevende medemens en maatschappelijke 

dienstverlening behoren primair tot de verantwoordelijkheid van 

particuliere instellingen. Naast de noodzakelijke professionele 

hulp zal het vrijwilligerswerk moeten worden gestimuleerd en aan-

trekkelijker worden gemaakt. Werken aan een samenleving, waarin 

mensen zich voor elkaar verantwoordelijk weten, vraagt van de 

overheid een voorwaardendscheppend beleid waardoor de burger in 

staat wordt gesteld zijn verantwoordelijkheid beter te dragen. 

14.2 Hulpverlening is niet waardenvrij. Instellingen op levens-

beschouwelijke basis moeten de volle vrijheid krijgen de dienst-

verlening op eigen leest te schoeien. Democratiseringsbepalingen 

mogen de identiteit van de instellingen direct noch indirect on-

der graven. Deceatralistaite van overheidsbeleid mag niet leiden 

tot rechtsongelijkheid als gevolg van verschillende provinciale-

of gemeentelijke voorschriften tot het beheer van bejaardenoor-

den. 

14.3 De Wet Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening 

(WGW) zal de kaders moeten aangeven, waarbinnen het particulier 

initiatief op het terrein van maatschappelijke dienstverlening 

kan funktioneren. Decentralisatie van rijkstaken mag er niet 

toe leiden, dat organisaties voor maatschappelijk werk die van-

wege de levensbeschouwelijke grondslag regionaal of landelijke 

opereren, gedwongen worden op te gaan in een Organisatie van al-t 

gemeen maatschappelijk werk. 

14.4 De toename van het aantal bejaarden en hoogbejaarden vraagt 

om duidelijk overheidsbeleid voor de langere termijn. Bejaarden 

moeten zo lang als mogelijk is in eigen huis en omgeving kunnen 

blijven. Plaatsing in bejaardenoorden en verpleeghuizen moet zo-

lang mogelijk worden uitgesteld. In geval van ziekte of handicap 

moet bij opname in een verpleeghuis rekening worden gehouden met 

de huwelijkspartner. 

14.5 De zorgtaak in familieverband moet van overheidswege worden 

gestimuleerd. Vereenzaming en isolering kunnen daarmee worden 

teruggedrongen. Kinderen moeten worden aangesproken als hun ou-

ders niet in staat zijn de directe kosten van levensonderhoud te 

dragen. 

14.6 Om de zieke, gehandicapte en oudere burger zo lang mogelijk 

in eigen huis en omgeving te kunnen laten blijven, is gezinsver-

zorging onmisbaar. Overheidssteun kan niet worden gemist, maar 

de Organisatie van de gezinsverzorging dient uit te gaan van par-

ticulier initiatief. Een sterke stimulans van het vrijwilligers-

werk is noodzakelijk. Een reële reis- eh onkostenvergoeding is 

daarbij op zijn plaats. De secondaire arbeidsvoorwaarden van be- 
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taalde part-timewerkers verdienen heroverweging. 

14.7 Gehandicapten moeten een zo volwaardig mogelijk en zelf stan-

dige plaats in onze samenleving hebben, liefst in gezinsverband. 

Voorzieningen ten behoeve van de gehandicapten moeten worden uit-

gebreid evenals de beroepsopleiding, waardoor de kansen op deel-

name in het arbeidsproces worden vergroot. De eigenbijdragerege-

ling AWBZ voor gehandicapten met een eigen inkomen uit werk dient 

te worden bijgesteld, zodat meer recht wordt gedaan aan de gele-

verde arbeidsprestatie. 

14.8 Bij een samenhangend jeugdwelzijnsbeleid dient de verant-

woordelijkheid van de ouders voor opvoeding en onderhoud van hun 

kinderen voorop te staan. Een passende ouderbijdrage is gerecht-

vaardigd. christelijke tehuizen, die regionaal of landelijk ope-

reren vanwege het levensbeschouwelijke karakter moeten in het 

kader van decentralisatie niet worden gedwongen te sluiten. Bij 

plaatsing van pupillen moet opname buiten de eigen regio of pro-

vincie mogelijk blijven. 

14.9 Het subsidiebeleid in de sector van het sociaal-cultureel 

werk moet drastisch worden veranderd. Alleen instanties die een 

breed maatschappelijk belang dienen, komen voor financiële steun 

van de overheid in aanmerking. De subsidie moet aanvullend zijn 

op eigen middelen en dient een tijdelijk karakter te hebben. 

Anderzijds mag de subsidieverlening de zelfstandigheid van de 

gesubsidieerde organisaties niet aantasten, waarbij met name ge-

dacht moet worden aan voorschriften inzake democratisering. 

14.10 Voor de Nederlanders, die na de souvereiniteitsoverdracht 

in Indonesië bleven, dient voorzien te worden in eventuele mate-

riële nood. 

CULTUUR 

14.11 De overheidbemoeienis met de kunstsector beperkt zich tot het 

scheppen van voorwaarden. Het ontwikkelen van de kunst is voor alles 

een particuliere aangelegenheid. Kunstuitingen vallen ohder de nor-

men van het Woord van God, dat voor alle mensen geldingskracht 

heeft. 'Alles wat adem heeft love de HERE 1" Kunstuitingen, die 

strijdig zijn met de normen van de Bijbel moeten niet worden gesub-

sidieerd,maar veeleer worden tegengegaan. 

14.12 Geldelijke steun aan toneel, muziek en andere kunstvormen 

zal sterk moeten worden gereduceerd en grotendeels beperkt blij-

ven tot de amateuristische beoefening en de educatieve sector. 

14.13 Het instandhouden van kunstschatten en monumentale panden 

vereist een lange termijnplanning en verantwoorde financiering. 

Restauratie van kerkgebouwen verdient speciale aandacht. 

14.14 De BKR-regeling dient te verdwijnen. Kunstenaars die niet 

of onvoldoende in eigen onderhoud kunnen voorzien, hebben geen 

recht o een andere behandeling dan de overige leden van de samen-

leving, die door welke oorzaak dan ook niet in eigen onderhoud 

kunnen voorzien. 

MEDIABELEID 

14.15 Het unieke omroepsbestel dat ons land kent, is een waar-

devol bezit. De overheid moet in wetgeving en beleid het open 

omroepbestel en de vrije pers waarborgen. De vrijheid van menings-

uiting is een groot goed, maar er zijn voor iedereen algemeen 

geldende normen en grenzen. In de omroepswet moeten strafsankties 

worden opgenomen voor zendgemachtigden, die in hun uitzendingen 

godslasterlijke taal bezigen, die een geest van wetteloosheid 

en zedeloosheid verspreiden of de veiligheid van de staat en de 

openbare orde in gevaar brengen. 

14.16 Bij het verstrekken van een zendmachtiging zal zeer critisch 

moeten worden gelet op de representativiteit van een bepaalde 

levensbeschouwelijke stroming. Permanente toetsing is nodig bij 

het naleven van de voorschriften inzake de verplichting van het 

gedifferentieerde programma-aanbod. Aan een derde televisie-net 

is geen behoefte. 

14.17 In de Omroepwet moet de mogelijkheid worden geopend, dat 

zendgemachtigden alleen radioprogramma's verzorgen. 

14.18 De vanuit het buitenland via de kabelnetten door te geven 

programma's vallen onder dezelfde toetsingscriteria als die van 

de binnenlandse programma's. 

14.19 Commercialisering van de omroep moet worden afgewezen. Di-

recta of indirecte deelname van Hilversum omroepen aan abonnee-TV  

moat  mogelijk zijn. De STER-zendtijd dient niet te worden uitge- 
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braid,  eerder te worden beperkt. Verhoging van de omroepsbijdra-

gen is desnoods acceptabel of anders moet aan verkorting van de 

radio- en televisiezendtijd worden gedacht. STER-reclame voor 

sterk alcoholhoudende dranken moeten worden verboden. Strenge 

maatregelen zijn nodig bij het in de handel brengen van program-

ma 's op plaat en cassette, zonder dat daarvoor rechten zijn be-

taald- 

14.20 De zendtijd van de NOS moet worden beperkt tot programma's 

die in de gezamenlijkheid en onder verantwoordelijkheid van de 

gezamenlijke zendgemachtigden worden gemaakt. Langs die weg moet 

ook worden bereikt, dat  hat  NOS-journaal een evenwichtiger en 

meer objectief beeld geeft van Nederlands- en wereldnieuws. 

14.21 Bij regionale en lokale omroep dient het systeem van het 

pluriforme bestel uitgangspunt van beleid te zijn. Reclamebood-

schappen moeten niet op voorhand worden afgewezen. 

14.22 Sinanciëlesteun aan noodlijdende dag- en weekbladen is on-

gewenst. 

SPORT EN RECREATIE 

14.23 Sportbeoefening is een nuttige besteding van de groeiende 

Vrije tijd  an  bevordert de gezondheid. Speciale aandacht verdient 

het project 'Sport overdag' vanwege de grote(jeugd) werkloosheid, 

alsmede de bevordering van sportheoefening door gehandicapten. 

Alleen amateursport kan financieel worden gesteund. Subsidie aan 

het betaalde voethal dient onverwijld te worden gestopt. De over-

heid dient bijzonder terughoudend te zijn bij het in financiële 

zin participeren in grote sporttornooien, die in ons land worden 

gehouden, zoals wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Ini-

tiatieven moeten worden ontplooid om de zondag zoveel als moge-

lijk te vrijwaren van alle publiektrekkende sportwedstrijden. 

14.24 Organisatoren van sportwedstrijden zijn verantwoordelijk 

voor het handhaven van orde en veiligheid rond de sportvelden en 

in de stadions. Gelet op het toenemende vandalisme zullen voor 

het organiseren van veel publiek trekkende wedstrijden zeer strenge 

veiligheidseisen moeten worden gesteld. Voor de inzet van boven-

matig politiepesoneel zullen de daarmee gepaard gaande kosten 

moeten worden vergoed. 

14.25 De overheid zal - ook in internationaal verband - aktief 

moeten zijn om het kwaad van het gebruik van stimulerende midde-

len door topsporters te bestrijden en zo mogelijk uit te bannen. 

Net  organiseren van snelheidswedstrijden dient te worden tegen-

gegaan en is alleen aanvaardbaar als de veiligheid van deelnemers 

en toeschouwers in redelijkheid is gewaarborgd. 
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EMANCIPATIE 

Man en vrouw zijn gelijkwaardige schepselen van God. Ze zijn niet 

geschapen als elkaars tegenstanders. Ze vullen elkaar juist aan. 

Niet alleen in het huwelijk, maar in de gehele samenleving. Er is 

geen plaats voor achterstelling van de een door de ander. Het is 

dan ook onjuist te denken in termen van macht, zoals tegenwoordig 

vaak wordt gedaan. De Bijbel leert , dat man en vrouw in een 

prachtige wisselwerking gezamenlijk een eenheid vormen ter uit-

voering van de opdrachten die God de mens gaf. 

In de loop der tijden zijn er in de verhouding tussen mannen en 

vrouwen zaken scheef gegroeid, waardoor de vrouw niet zelden min-

der kansen heeft gekregen zich te ontplooien zoals ze zelf graag 

wilde. Correctie op die ontwikkeling is waar nodig gewenst, zodat 

de vrouw gelijke mogelijkheden krijgt op het verrichten van al 

dan niet betaalde arbeid. Het moet echter tegelijkertijd als een 

onvervreemdbaar recht van de vrouw worden gezien zich geheel te 

wijden aan de zorg voor haar gezin, zodat ze niet direct noch in-

direct wordt gedwongen betaald werk buitenshuis te doen. 

De doelstelling en de werkwijze van de emancipatiebeweging moeten 

op grond van de ideologische motieven en het dwingende karakter 

van de veranderingen die moeten worden nagestreefd, met kracht 

worden afgewezen. Het emancipatiedrijven komt Voort uit de op-

vatting dat elk mens autonoom is en volstrekt onafhankelijk van 

een ander moet kunnen leven en handelen. In dat denken wordt op 

geen enkele wijze rekening gehouden met de ordeningen van God. 

Zon opvatting doet onrecht aan de vrouw in relatie tot God en 

de medemens. - 

Zo de overheid al een taak heeft de emancipatie van de vrouw te 

stimuleren, dient zij zich in elk geval te onthouden van het pro-

pageren van een mentaliteitsverandering naar humanistisch model, 

dat strijdig is met wat de Bijbel leert over de relatie tussen 

man en vrouw. 

De RPF komt tot de volgende aktiepunten: 

14.26 vrouwenemancipatie mag niet langer een hoofddoelstelling 

zijn van het regeringsbeleid. De overheid moet zich beperken tot 

een voorwaardenscheppende regelgeving, waardoor vrouwen in ge1i 

mate de kans krijgen kennis en vaardigheden te verwerven. 
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14.27 Het staatssecretariaat voor emancipatiezaken moet worden op-

geheven, gelet op de beperkte overheidstaak inzake emancipatie. 

14.28 Aan de Emancipatieraad is geen behoefte. Zolang de Raad be-

staat, zal in de samenstelling meer recht moeten worden gedaan aan 

de verscheidene opvattingen over de plaats en taak van de vrouw 

in de samenleving. 

14.29 Alle subsidies voor emancipatie-aktiviteiten moeten worden 

gestaakt. 

14.30 De overheid moet er Op toezien, dat op openbare scholen geen 

ruimte wordt gegeven voor wat wordt genoemd rol-doorbrekend-onder-

wijs. 

14.31 De vrouw dient rechtens en metterdaad te worden beschermd 

tegen ongeoorloofde achterstelling en verkeerde bejegening. De 

overheid moet echter geen voorrangsbeleid voeren bij het benoemen 

van vrouwen in overheidsdienst of in het ambt van burgemeester. 

14.32 De overheid moet er voor waken, dat als gevolg van Arbeids-

tijdverkorting de gehuwde vrouw gedwongen zou worden tegen haar 

zin betaald werk buitenshuis te verrichten. De in het Emancipa-

tieplan van de regering ontvouwde voornemens moeten worden afge-

keurd. 

89. 
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15.1 Elk mens draagt primair eigen verantwoordelijkheid voor de per-

soonlijke gezondheid. Door een verantwoorde levenswijze,zelf- en man-

telzorg, zelf-hulp (groepen) of kerkelijk en vrijwilligerswerk kan 

een ieder de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid bevorderen. 

Onderzocht moet worden, hoe dit element in een gewijzigd stelsel van 

ziektekosten door middel van premie-reductie gestimuleerd kan worden. 

15.2 De gezondheidszorg moet doelmatig, betaalbaar en bereikbaar zijn 

voor alle bevolkingsgroepen. De overheid dient het particulier initia-

tief bij verwezenlijking van verzorging en hulpverlening alle ruimte 

te geven. De expansieve kostengroei dient te worden omgebogen zonder 

dat de kwaliteit van de zorg bedreigd wordt. 

15.3 Bezuinigingen dienen weloverwogen opgelegd te worden. Tot nu 

toe is het varstrekkingenpakket van het ziekenfonds daarbij  tan  on-

rechte teveel ontzien. Uitsluitend verstrekkingen die ziektekosten 

dekken dienen erin opgenomen te zijn, daaronder vallen bijvoorbeeld 

niet anti-conceptiemiddelen. Met betrekking tot uitbreiding van het 

verstrekkingenpakket past uiterste terughoudendheid. Vergoeding van 

b.v. orgaantransplantaties zou niet tot verhoging van de collectieve 

lasten mogen lijden. 

15.4 Een veranderde bevolkingssamenstelling vraagt heroriëntatie in-

zake opzet en financiering van de gezondheidszorg in de toekomst. 

15.5 Preventieve zorg behoeft blijvend aandacht ter stimulering van 

een gezonde levenswijze. Duidelijke en objectieve voorlichting o.a. 

over gezonde eetgewoonten is daarbij onmisbaar. 

15.6 De eerstelijnszorg dient blijvende prioriteit te krijgen. 

Regionalisatie en decentralisatie mogen de vestiging van pro-life-

artsen en de vrije artsenkeuze niet belemmeren. 24-uurs bereikbaarhei 

van de geneeskundige diensten moeten worden verbeterd. 

15.7 Abortum-provocatus mag niet ten laste komen van de algemene 

middelen. Het besluit abortus-provocatus te vergoeden uit AWBZ-gelden 

dient ongedaan te worden gemaakt. Instellingen als de VBOK die hulp 

geven aan moeder en kind dienen onder dezelfde subsidie-voorwaarden 

te vallen als andere hulpverlenende instanties. 

GEWETENSBEZWAREN 

15.8 Het op principiële gronden afwijzen van abortus-provocatus en 

euthanasie mag geen enkel beletsel vormen om toegelaten te worden 

medische- en/of verpleegkundige opleidingen. 
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INLEIDING HOOFDSTUK 15 

WAAR HET OP AANKOMT IN DE GEZONDHEIDSZORG 

Uitgangspunt 

Net bevorderen van de volksgezondheid is een zaak, die hoge priori-

teit moet hebben in het overheidsbeleid.In de grondwet is terecht 

vastgelegd, dat de overheid daartoe maatregelen treft. De sterke be-

moeienis van de Overheid met de gezondheidszorg mag daarentegen 

geenszins afbreuk doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de mens 

tegenover zijn Schepper. Iedereen heeft te waken over eigen gezond-

heid. In het verlengde daarvan dienen gezondheidszorg en hulpverle-

ning waar mogelijk te zijn gestoeld op particulier initiatief, waar-

bij alle ruimte moet zijn voor zorg en bijstand vanuit de eigen le-

vensbeschouwelijke identiteit. 

Situatie 

De gezondheidszorg heeft in da afgelopen jaren een voortdurend gro-

ter beslag gelegd op de publieke middelen.Wetenschap en techniek 

bieden niet in de laatste plaats in de medische wereld steeds meer 

mogelijkheden. op hulp en genezing. Dat mag als een genadegave van 

God worden gezien, mits da nieuwe technieken genormeerd zijn sari wat 

de Bijbel ons leert over het leven van de mens. De enorme kosten, 

die gemoeid zijn met de toepassing van nieuwe mogelijkheden zoals 

bij voorbeeld het transplanteren van hart en nieren, doen da vraag 

echter rijzen of dergelijke ingrepen gefinancierd moeten en kunnen 

worden uit de algemene middelen. Zonder de kwaliteit van de zorg 

aan te tasten, zijn eerder beperkingen in het totaal van de 

overheidsuitgaven in de gezondheidszorg gebiedende eis. Dat leidt 

er toe, dat wellicht ingrijpende keuzes in de nabije toekomst niet 

te ontlopen zijn. Er zal moeten worden bezien wat wel en wat niet 

kan worden gefinancierd uit gemeenschapsgelden. 

Onaangetast blijft boven alles de taak van de overheid als dienares 

van God er op toe te zien, dat in de gezondheidszorg het geboren èn 

ongeboren leven van de mens absolute rechtsbescherming geniet. Ex-

perimenteren met menselijk leven moet waar het om  embryos  gaat wor-

den verboden en in andere gevallen aan strikte voorwaarden worden 

gebonden. 

Dat uitgangspunt brengt de RPF tot de volgende aktiepunten: 

91. 
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Evenmin mag een afwijzing ten nadele van iemand werken in  hat  

personeelsbeleid. 

15.9 Het behoort niet tot de wettelijke vastgelegde taak van een 

apotheker middelen te bereiden of te verstrekken die een abortus-

provocatua kunnen opwekken of euthanasie ten gevolge hebben. Apo-

thekers en apothekersassistenten kunnen daartoe dan ook niet wor-

den  verplicht  . De apotheker heeft het recht en de plicht om in 

een afhankelijke positie ten opzichte van arts, patiënt, familie 

en ziektekostenverzekeraars te beslissen of hij bepaalde middelen 

wel of niet verstrekt. 

15.10 De toenemende mogelijkheden met orgaantransplantatie vra-

gen om een herziene wettelijke bepaling van het begrip 'dood' 

Bij dergelijke transplantaties dient schriftelijke toestemming 

van de donor het uitgangspunt te zijn. Evenals de IVF-methoden 

moet de manipulatie met cel-eigenschappen (DNA-recombinant tech-

niek en onderzoek) aan wettelijke regelgeving onderworpen worden. 

1.11 Draagmoederschap is onaanvaardbaar en dient bij wet te 

worden verboden, evenals de handel in embryo's. Donorbanken moe-

ten worden afgewezen. Het behoort tot het recht van elk kind om 

te weten wie zijn natuurlijke ouders zijn. 

IVF 

15.12 De In Vitro Fertilisatie - bekend onder het begrip reageerbuis- 

baby - biedt door een technische ingreep kinderloze echtparen 

kansen toch het ouderschap te worden geschonken. De mogelijkheid 

te manipuleren met menselijk leven is echter bijzonder groot. 
De IVF-methode is daarom niet acceptabel tenzij: 

a. de behandelende geneesheren als uitgangspunt van hun handelen 

aanvaarden, dat het leven begint bij de bevruchting; 

b. de behandeling alleen gericht is op het tot stand brengen van 

een zwangerschap in het kader van een monogaam huwelijk; 

c. de behandeling in het ziekenhuis wordt uitgevoerd; 

d. er niet meer eicellen in het laboratorium worden bevrucht dan 

bij de moeder worden ingeplant, zodat geen bevruchte eicellen 

worden vernietigd of voor experimenten met menselijk leven wor-

den gebruikt en misbruikt; 

a. de bevruchte eicellen worden vernietigd als in de periode dat  

de eicellen in het laboratorium worden bevrucht de moeder komt 

te overlijden; 

f. er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen patiënt en be-

handelende geneesheer waarin de bovengenoemde voorwaarden voor 

zover terzake zijn vermeld. 

Een stringenten IVF-wetgeving is dringend noodzakelijk om ontspo-

ringen en wildgroei te voorkomen. 

15.13 Het onderzoek naar AIDS dient  grate  prioriteit te krijgen 

en internationaal gecoördineerd te worden. Strenge eisen dienen 

gesteld te worden aan bloeddonoren, zodat verspreiding van AIDS 

via deze weg zoveel mogelijk wordt uitgesloten. 

De overheid moet intensieve voorlichting geven over het grote ge-

vaar dat verbonden is aan het hebben van sexuele contacten met 

wisselende partners. Dit geldt speciaal bij homosexuele relaties. 

15.14  De rechtspositie van mensen, betrokken bij medische expéri-

menten en behandelingen moet spoedig geregeld warden. Het klacht-

recht dient een pijler van zo'n regeling te worden. Tevens moeten 

voorafgaand aan elk experiment de rechten van de betrokkene zijn 

vastgelegd. 

15.15 Budgetfinanciering van ziekenhuizen en andere instellingen 

in de gezondheidszorg is een goede zaak, mits de kwaliteit van 

de zorg gehandhaafd kan worden. Aankoop van dure apparatuur dient 

zoveel mogelijk regionaal te gebeuren. Extreem hoge honoraria van 

specialisten dan wel te hoge directie-kosten dienen genormaliseerd 

te worden. 

15.16 De  in-service  opleidingen voor verpleegkundigen dienen te 

worden gehandhaafd. De verpleegkundigen in opleiding doen aldus 

de nodige praktijkervaring op, gecombineerd met een voor de in-

stelling gunstige financiële regeling, De salariëring van de ver-

pleegkundigen in opleiding mag niet verder worden beknot. 

Verantwoorde verdeling van gediplomeerden over alle diensten mag 

niet Om financiëlredenen worden aangetast. 

Overwerk van artsen en specialisten moet worden teruggedrongen. 

15.17 De beddenreductie in ziekenhuizen, zoals die tussen 1984 en 

1990 z'n beslag moet krijgen, mag niet leiden tot onverantwoorde 

kapitaalvernietiging als gevolg van sluiting van totale complexen. 

Gewaakt moet worden voor een onevenredige vermindering van levens-

beschouwelijke instellingen. 
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RECHTSPOSITIE 

15 .18 De rechtspositie van de patiënten in psychiatrische inrichting-

en is onvoldoende geregeld. In verbetering van regelgeving van deze 

groep patiënten moet zoveel mogelijk openheid worden betracht bij 

de informatievoorziening aan patiënt en familieleden. 

15.19 Bij een verzoek om abortus-provocatus moet de arts verplicht 

zijn, te wijzen op levensreddende hulp voor moeder en kind van bij-

voorbeeld de VBOK. 

15.20 Onderzocht moet worden, hoe de medicijnprijs in  ons land ge-

reduceerd kan worden, zodat wellicht tevens de tijdelijke maat-

regel van de eigen bijdrage van medicijnkosten kan worden opgeheve 

15,21 Ondanks eerdere mislukte pogingen moet een begin worden 

gemaakt met een verantwoord medisch onderzoek naar de effec-

tiviteit van met name de Moerman-therapie en eventuele andere 

- niet occulte - alternatieve geneesmethoden. Blijken derge-

lijke geneesmethoden en/of middelen effectief, dan dienen ze 

te worden opgenomen in het ziekenfondspakket, mits zij worden 

toegepast door bevoegde artsen. Mochten effectsondsrzoeken 

negatief uitvallen, dan dienen de resultaten ook publiek te 

worden gemaakt. 

15.22 Deelname aan bepaalde bewustzijns-trainingen (bijvoorbeeld 

yoga en sensitivity-training) in het kader van beroep of opleiding 

mag niet worden verplicht gesteld. 

NIET ROKEN 

15.23 Het ontmoedigingsbeleid met betrekking tot het gebruik van 

tabak moet worden voortgezet. liet roken in voor publiek toegankelij-

ke ruimtes in openbare gebouwen moet worden verboden. De verkoop 

van tabaksprodukten, vooral aan jongeren onder de 16 jaar dient 

sterk te worden teruggedrongen, onder andere door het aanplakken 

op reclamezuilen te verbieden. 

15.24 Om in de toekomst voor de ziektekostenpremies,gelet op de 

vergrijzing van de bevolking, enorme stijgingen te voorkomen,dient 

in de stelselherziening een antwoord op dit groeiende probleem te 

worden gevonden. Voor bejaarden met een AOW en klein pensioen moete 

lagere ziekenfondspremies worden vastgesteld . Voor opname  

in het algemeen ziekenfonds moet worden uitgegaan van een minimale 

premie voor werkers met een gedeeltelijke dag- of weektaak. 

Ongeval door sportletsel moet apart worden verzekerd met premiebeta-

ling uitsluitend door verzekerde. 

15.25 Neer accent op de eerstelijnszorg vraagt om optimale kansen voor 

de kraamverpleging, kruisverenigingen, wijkverpleging en gezinsverzor-

ging. In het bezuinigingsbeleid moeten deze sectoren van de hulpverle-

ning worden ontzien. 

VERSLAVING 

15.26 Verslaving aan drugs en alcohol vereist intensieve bestrijding. 

In opvangcentra dient aandacht te worden geschonken aan de geestelijke 

achtergronden van verslaving. Decentralisatie bij deze hulpverlenings-

vormen mag het werk van christelijke instellingen niet in gevaar 

brengen. 

Onderwijsvoorlichting over verslaving moet worden bevorderd, dit in 

samenwerking met de ouders. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Voorkant.pdf
	Page 1

	P44-47.pdf
	Page 1
	Page 2

	P48-95.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24


