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Inleiding 
Het is mij een voorrecht u, Een regering die zich laat regeren door het Woord van 

namens de Staatkundig de levende God. In het besef dat ieder mens, ook ieder 

Gereformeerde Partij deze 
kamerlid, ook iedere minister, van zijn of haar daden 

spoedig rekenschap zal afleggen voor de Koning der 
samenvatting van het ver- koningen. 

kiezingsprogramma van de Een samenleving die doortrokken is van Bijbelse normen 

SGP aan te mogen bieden, en waarden. Dat is een gelukkige samenleving. Een maat- 

Meer dan ooit is er 
schappij die ingericht is naar de Bijbel, kan op de zegen 

van God rekenen. 

behoefte aan een duide- • Een regering en een maatschappij die God en Zijn 

lijk, helder, Bijbels geluid. Woord veracht, kan niet voorspoedig zijn. Daar wil de 

In dit verkorte program SGP nadrukkelijk en bewogen op wijzen. 

wordt duidelijk waar het Kernbegrippen in dit verband vanuit de Bijbel zijn: 

de SGP om te doen is: LIEFDE. Liefde tot God, onze Schepper en Verlosser. Liefde 

tot Zijn Woord en Wet. Liefde tot onze naaste. 

Barmhartigheid en bewogenheid met hen die God op 

onze weg plaatst. Met de zwakken in de samenleving. 

Met hen die van huis en haard verdreven zijn. Die liefde 

moet ook tot uitdrukking komen in de door God gege- 

ven levensverhoudingen, zoals huwelijk en gezin. De SGP 

is een bewogen tegenstander van alles wat men hiervoor 

in de plaats wil stellen. 

GERECHTIGHEID. De SGP wil een rechtvaardige samenleving. 

Rechtvaardig in de ogen van God. De overheid moet 

als dienares van God het recht handhaven. Daarom 

ontleent ze haar normen aan de rechten van God, die 

ons in de Bijbel worden duidelijk gemaakt. Het bete-

kent ook een rechtvaardige verdeling van de welvaart 

die ons gegeven is. Daarin mag geen keihard materia-

lisme de boventoon voeren. Integendeel. Niet het recht 
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van de (economisch) sterkste mag zege-

vieren. 

RENTMEESTERSCHAP. Niet wij mensen zijn 

'eigenaar' van de schepping, maar God, 

de Schepper van hemel en aarde.Wij zijn 

slechts rentmeester.Wij hebben de 

opdracht om de aarde te bouwen en te 

bewaren. Dat betekent in de praktijk dat 

wij respect moeten hebben voor al het 

geschapene. Dat we er zuinig en verstan-

dig mee om moeten gaan, ook voor de 

komende geslachten. 

BEGRENSDHEID. Wij moeten onze grenzen 

weten. Met name als het gaat over het 

door God geschonken leven.Wij mogen  

nooit over dat leven beschikken. Daarom 

is de SGP een bewogen en fervent 

tegenstander van abortus en euthanasie. 

De verschrikkelijke wetten die abortus 

en euthanasie mogelijk maken, moeten 

ongedaan worden gemaakt.Voor de SGP 

is dit onopgeefbaar. 

Uiteraard bevat deze samenvatting slechts 

een paar punten uit het veel dikkere pro-

gram. Neem er kennis van, en geef uw 

stem aan een partij die u en heel ons land 

wil terugroepen tot God en Zijn heilzaam 

Woord. De Heere zegene u.  

Ds.  D.J.  Budding,  

voorzitter Staatkundig Gereformeerde Partij 





Tot Uw dienst 
Tot Uw Dienst. Deze lijfspreuk van de Franse 

Hugenoten is het motto van het SGP-

verkiezingsprogramma 2002-2006. Die 

spreuk heeft twee kanten. De eerste is: 

tot Uw dienst. Dat wil zeggen: dienst aan 

God. De overheid is gehouden om het 

publieke leven zo in te richten, dat recht 

wordt gedaan aan Gods eer en Dag en 

goede Naam. De tweede zijde is: uw 

dienst met een kleine letter, dienst aan 'de 

naaste'. De regering heeft de taak om 

ervoor zorg te dragen dat alle burgers het 

goed (kunnen) hebben en tot hun recht 

(kunnen) komen. 

Tot Uw Dienst is in het verkiezingsprogramma 

uitgewerkt in honderden concrete punten. 

Vier thema's springen eruit. Het zijn 

huwelijk en gezin, de bescherming van 
het leven, de zorg voor zieken en hulp-
behoevenden en de veiligheid. Deze 
keuze moet gezien worden tegen de 

achtergrond van de geestelijke dijkdoor-

braak die na acht jaar paars bewind zicht-

baar is geworden. De revolutionaire wet-

ten over onder andere 'homohuwelijk', 

euthanasie en prostitutie kunnen niet los 

worden gezien van een in ons land inge-

sleten wereldbeeld waarin de mens cen-

traal staat - de mens als 'eigen ik' en los 
van God. 

Een politieke partij kan zo'n mens- en 

wereldbeeld niet veranderen. De SGP 

beseft dat; dat is ook niet haar taak, maar 

veeleer een opdracht en opgave voor de  

kerken. Daar is niet meer en niet minder 

dan een Réveil voor nodig. Wat een partij 

wél kan en moet, is duidelijk maken welke 

geest ten grondslag ligt aan voorgestelde 

wetten en regels en daarover het debat 

aangaan.Wat een partij ook kan en moet 

is concrete voorstellen en suggesties doen 

om te helpen de problemen aan te pak-

ken. 

De meeste speerpunten van het SGP-pro-

gram liggen bij de al genoemde thema's. De 

SGP realiseert zich dat er voor een nood-

zakelijke keer ten goede meer nodig is dan 

een verkiezingsprogramma met heldere 

actiepunten en goede voornemens. Hoop 

put de partij uit het feit dat op sommige 

terreinen de wal het schip lijkt te keren. 

Het slopen van de christelijke grondslagen 

van de samenleving kan nu eenmaal niet 

zonder zichtbaar schadelijke gevolgen blij-

ven. Die zien we dan ook om ons heen. 

Dat inzicht kan ertoe leiden dat eerdere 

besluiten geheel of ten dele worden terug-
gedraaid. 



Huwelijk en gezin 
Als 'elkaar dienen' ergens in de praktijk 

moet worden gebracht, is dat wel binnen 

het huwelijk.Voor de SGP is er maar één 

huwelijk, dat tussen een man en een 

vrouw. Het huwelijk is ook de toegangs-

poort voor de gezinsvorming. Deze dienst 

aan elkaar strekt zich daarom eveneens uit 

tot, als God het geeft, de kinderen. 

Misstappen hier, trekken onherroepelijk 

hun sporen in de samenleving. 

Paars (en ook eerdere kabinetten) hebben 

huwelijk en gezin geen goed gedaan. Niet 

alleen is het begrip huwelijk door de 

invoering van het 'homohuwelijk' ontaard, 

funest is ook het opgedrongen tweever-

dienerschap, waardoor gezinnen onder 

een toenemende (financiële) druk komen 

te staan.Wél bespeurt de SGP dat in reac-

tie daarop het moederschap weer meer 

wordt gewaardeerd, al lijkt dat steeds 

meer een luxe die is weggelegd voor een 

bemiddelde bovenlaag. 

Concreet: 

• De wettelijke erkenning van het 'homo-

huwelijk' en de adoptiemogelijkheid voor 

homoparen moet worden teruggedraaid. 

• Bij echtscheiding moet tussenkomst van 

de rechter verplicht blijven, temeer als 

er kinderen zijn. Bemiddeling om echt-

scheiding te voorkomen wordt verplicht. 

• Het bordeelverbod moet opnieuw inge-

voerd worden en, zolang dit nog niet het 

geval is, moeten gemeentebesturen de 

vrijheid hebben om bordelen te weren. 

• Bezoekers van prostituees moeten (naar 

Zweeds voorbeeld) strafrechtelijk aange-

pakt kunnen worden. 

• Zowel de productie als het bezit van 

pornografie moet worden verboden. 

• Om adoptie van kinderen in nood ook 

voor minder draagkrachtige echtparen 

mogelijk te maken, moet er een inko-

mensafhankelijke tegemoetkoming in de 

adoptiekosten komen. 

• Het inschakelen van pleeggezinnen voor 

'probleemkinderen' heeft de voorkeur 

boven opname in een instelling; de fiscale 

aftrekmogelijkheden voor pleeggezinnen 

moeten worden verruimd. 

• Gemeenten moeten projecten opzetten 

die schooluitval tegengaan. 

• Loon- en inkomstenbelasting en kinder-

bijslag moeten zodanig worden vastge-

steld en afgestemd, dat er voor gezinnen 

met kinderen voldoende financiële ruim-

te beschikbaar is. 

• De hypotheekverstrekking moet op 

maximaal één voltijdsinkomen gebaseerd 

worden zodat eenverdieners op de 

woningmarkt gelijke kansen hebben als 

tweeverdieners. 



Veiligheid 
In de Bijbel wordt de overheid dienares 

van God genoemd. Dat houdt onder meer 

in dat de overheid wetten dient uit te 

vaardigen en erop toeziet dat die worden 

nageleefd. Als het goed is, wordt dan niet 

alleen recht gedaan aan wat God vraagt, 

maar bewijst de overheid zo ook een 

dienst aan alle burgers, die dan gerust en 

veilig door het leven kunnen gaan en God 

in vrijheid kunnen dienen. 

Helaas is de werkelijkheid anders. 

Ideologische verblinding en de daarvan het 

gevolg zijnde stelselmatige verwaarlozing 

van de slagkracht van politie en justitie 

hebben sinds de jaren '60 geleid tot een 

klimaat dat veel Nederlanders het gevoel 

geeft dat de dienst wordt uitgemaakt door 

de sterksten en brutaalsten. Gelukkig 

breekt nu het besef door dat de gedoog-

maat vol is en dat alleen een doortastend 

optreden het kwaad van diefstal, geweld-

dadigheid en andersoortig onrecht een 

halt kan toeroepen. Die denkomslag moet 

echter thuis, en op school beginnen. 

Concreet: 

• Investeringen in justitie en politie moe-

ten de hele strafrechtsketen ten goede 

komen. 

• Uitbreiding en efficiënter gebruik van 

cellen is nodig om geen arrestanten 

wegens plaatsgebrek naar huis te moe-

ten sturen of vervroegd te laten lopen. 

• Gevangenisbezoekers moeten streng 

worden gecontroleerd op het bezit van  

drugs; verslaafde gevangenen moeten 

verplicht worden tot afkicken. 

• Extra geld voor werkervarings- en her-

scholingsprojecten. 

Voor jonge criminelen is een streng lik-

op-stuk-beleid, waarbij ook de ouders 

betrokken worden, op zijn plaats. 

• Caféhouders moeten mede aansprakelijk 

gesteld worden voor door overmatig 

alcoholgebruik veroorzaakt wangedrag 

van bezoekers. 

• De digitale recherche moet flink worden 

uitgebreid om zo (kinder)pornografie, 

illegaal gokken, vervalsingen en de ver-

koop van drugs te bestrijden. 

Internetproviders mogen daarbij niet 

buiten schot blijven. 

• Een kwartier aanrijtijd is voor de politie 

het maximum, ook op het platteland. 

• In de politie-organisatie moet sexuele 

intimidatie van vrouwen, discriminatie en 

racistisch taalgebruik streng worden 

bestraft. 

• Organisatoren van evenementen moeten 

worden verplicht om zélf voor een mini-

mum-veiligheid te zorgen. Zo niet, dan 

gaat 'het feest' niet door, dit om te voor-

komen dat de politie of anderen ervoor 

moeten opdraaien. 



Leven 

Tot Uw Dienst. Dat is een oproep aan de 

regering om het leven, in welk stadium en 

in welke staat het zich ook bevindt, naar 

vermogen te beschermen. Dat is allereerst 

een dienst aan de Schepper. Het is God 

die leven geeft, leven spaart en leven 

neemt. Mensen dienen daar met eerbied 

en ontzag mee om te gaan. 

De praktijk staat hier haaks op. Paars 

heeft ruim baan gemaakt voor nog meer 

eigenmachtig optreden van de mens. Onze 

euthanasiewet behoort tot de meest vrije 

van de wereld, en leven dat niet voldoet 

aan onze maatstaven mag gedood worden 

of gebruikt voor experimenten en andere 

'goede doelen'. Deze "dienst" aan onszelf 

gaat van kwaad tot erger, zij het dat ook 

hier de eerste geluiden klinken dat de 

doders-op-verzoek schrikken van hun 

eigen praktijken. 

Concreet: 

• Abortus dient verboden te worden, net 

als prenataal onderzoek met het oog op 

abortus. 

• Organisaties die zwangere meisjes en 

vrouwen de reikende hand bieden moe-

ten extra mogelijkheden en middelen 

krijgen. 

• Euthanasie, in welke vorm dan ook, moet 

weer verboden worden, Alle gevallen van 

levensbeëindigend handelen moeten aan 

de strafrechter worden voorgelegd. 

• Er dient meer te worden geinvesteerd in 

onderzoek naar palliatieve zorg, zowel  

voor jonge en kwetsbare leventjes als 

voor ouderen die pijn lijden. 

• Er moet een grootschalige campagne 

komen om de doelmatigheid van pallia-

tieve zorg in de frontlinie van de zorg-

verlening te versterken. 

• Meer middelen en ruimte voor  hospices  

waar stervenden worden verzorgd. 

• De rechtspositie van verpleegkundigen 

en artsen met gewetensbezwaren dient 

te worden versterkt. 

• Medisch zinloze behandelingen moeten 

niet worden voortgezet, met die kantte-

kening dat toediening van voedsel en 

vocht en niet-medische handelingen als 

lichaamsverzorging daar uitdrukkelijk 

niet onder vallen. 

• Draagmoederschap, zaaddonorschap, 

'oma-moeders' en reageerbuisbevruch-
ting - zeker zolang er restembryo's 

overblijven - moeten worden afgewezen. 

• Het klonen van mensen en dieren 

(reproductief en therapeutisch) doet 

geen recht aan de eigenheid en de iden-

titeit van het schepsel en dient nationaal 

en internationaal streng verboden te blij-

ven. 

• De SGP is tegen soortvermenging en 

ingrepen die de integriteit van het dier 

aantasten. Uitzonderingen hierop komen 

alleen binnen beeld vanuit het belang van 

de volksgezondheid, en onder strikte 

voorwaarden. 

• Het bestand van genetische informatie 

van de mens dient wettelijk beschermd 

te worden. 



E"  Zorg 

Zorg voor de ander is allereerst een zaak 

van het hart, liefdedienst aan de naaste. 

Hoe dichter mensen bij elkaar staan, des 

te zorgvuldiger de hulpverlening. Die 

dienst kan echter niet alleen worden 

bewezen in de eigen omgeving, maar moet 

ook georganiseerd worden. Allereerst 

door particulier initiatief (kerken, andere 

instellingen), maar ook de overheid moet 

daarbij een handje helpen. 

In de voorbije jaren is de situatie in de 

zorg eerder slechter dan beter geworden, 

alle mooie woorden ten spijt. De wacht-

lijsten in de professionele hulpverlening 

zijn berucht, maar ook het vrijwilligers-

werk heeft geleden onder de enorme 

werkdruk. Het gevolg van deze achteruit-

gang is wel, dat iedereen er nu van door-

drongen is dat er nu extra inspanningen 

moeten worden geleverd om hen die hulp 

behoeven ten dienste te staan. 

Concreet: 

• Terwille van de zorgvragers dient de 

positie van cliënten- en patiëntenorgani-

saties zowel financieel als juridisch te 

worden versterkt. 

• Actieve deelname van ouderen aan het 

maatschappelijk leven moet worden be-

vorderd door flexibele pensionering en 

het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie. 

• Mantelzorg en vrijwilligerswerk moeten 

actief worden gestimuleerd. 

• Meerpersoonskamers in verpleeghuizen 

zijn niet meer van deze tijd. 

-Voor dienstverleners in de zorg moeten 

er verruimde financierings-, vergoedings-

en verlofmogelijkheden komen. 

Daarnaast; verbetering van de arbeids-

omstandigheden, marktconforme belo-

ning, arbeidstijdverlenging in plaats van - 

verkorting en een terugdringen van het 

ziekteverzuim. 

• De opleidingen moeten aantrekkelijker 

worden; het aantal duale leertrajecten 

moet worden uitgebreid. 

• De zorgvrager dient zelf te kunnen 

beslissen over de precieze inrichting en 

de kwaliteit van de zorg die hij ontvangt. 

• De SGP maakt zich sterk voor de positie 

van kleinschalige ziekenhuizen. 

• De apotheekhoudende huisarts op het 

platteland moet blijven bestaan. 

• Iedereen heeft het recht zijn of haar 

eigen huisarts te kiezen; ook mensen in 

een verzorgingstehuis. 

• Er moet een wettelijke en fiscale regeling 

komen voor de vergoeding van de meer-

kosten die mensen met een handicap 

moeten maken om zelfstandig te kunnen 

functioneren. 

• De SGP is voor een grondwettelijk ver-

bod van discriminatie op grond van han-

dicap. 

• De accijnzen op alcohol en tabak moe-

ten fors verhoogd worden. 

• Er komt een reclameverbod voor alco-

hol- en tabaksprodukten. 

• Coffeeshops moeten worden verboden. 

Handel in en gebruik van softdrugs (laat 

staan harddrugs) is ontoelaatbaar. 
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Andere SGP-punten 
Landbouw 

• De hoge eisen die gesteld worden aan 

Nederlandse agrarische produkten moe-

ten ook gelden voor geïmporteerde pro-

dukten. 

• Als het gaat om een verbod op bestrij-

dingsmiddelen, moeten alle landen van 

Europa één lijn trekken. 

• Voor biologische produkten moet een 

BTW-vrijstelling worden ingevoerd. 

• Jonge boeren die een bedrijf overnemen 

moeten fiscaal tegemoet worden geko-

men. 

• Het gebruik van proefdieren is alleen 

toegestaan, als het gaat om (geneeskun-

dige) tests die niet gemist kunnen wor-

den en er geen alternatieven zijn. 

Israël 

• Nederland en Europa dienen hun in-

spanningen voor vrede af te stemmen 

op de Amerikaanse Midden-Oosten-

politiek. 

• Als de Palestijnse leider  Arafat  geen 

ernst maakt met het bestrijden van ter-

roristische aanslagen op Israël, kan er 

met hem niet serieus onderhandeld 

worden. 

• In de huidige omstandigheden is een 

Palestijnse staat een rechtstreekse 

bedreiging voor de veiligheid van Israël 

en haar bewoners. 

Zondag 
• De overheid moet veel meer werk 

maken van technologische vernieuwingen  

die volcontinuprocessen overbodig 

maken. Ook ander onderzoek naar 

mogelijkheden om onnodig zondagswerk 

te voorkomen dient te worden gestimu-

leerd. 

Winkels dienen de deuren op zondag 

gewoon (weer) dicht te houden. 

Monarchie 

• Koningin Beatrix vervult haar constituti-

onele taak goed. Er is geen enkele reden 

om te morrelen aan de positie van het 

staatshoofd. 

En verder 

• Alleen bij aanwijsbare knelpunten 

moeten gemeenten herverkaveld 

worden. 

• Casino's en andere 'gokpaleizen' moeten 

worden gesloten. 

• Gemeenten dienen meer mogelijkheden 

te krijgen om dak- en thuislozen met 

chronische psychische problemen op te 

laten nemen. 

• Verkeersovertredingen moeten worden 

geregistreerd en met strafpunten 

gewaardeerd.Wie te veel strafpunten 

'scoort', verliest tijdelijk zijn rijbewijs; 

gebeurt dat vaker, dan definitief. 

• Schiphol moet verplaatst worden naar 

een lokatie voor de kust. 
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