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De SGP stáát ervoor! 

speerpunten verkiezingsprogramma 2012-2017 



Deze uitgave bevat de speerpunten van de SGP voor de verkie-

zingsperiode 2012-2017. Voor een uitgebreid overzicht van de 

SGP-standpunten verwijzen we u naar het verkiezingsprogram-

ma dat op de website van de SGP (www.sgp.nl) staat. De finan-

ciële doorrekening van het Centraal Plan Bureau (CPB) is medio 

augustus 2012 beschikbaar. 
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1 Voluit chrïstel''-  - -  

Het christelijk geloof is uniek. Het is goed voor ieder mens, én voor de 

samenleving als geheel. Ons land staat in een rijke christelijke 

traditie, een traditie die er zijn mag! Sterker nog: die willen we levend 

en in ere houden! 

De Bijbelse boodschap vormt het hart van de SGP. Dwars tegen de 

'heersende' gelijkheidsideologie in en de radicaal-seculiere mening 

dat de staat neutraal moet zijn, kiest de SGP voor een Nederland 

waarin recht wordt gedaan aan Gods goede Naam en eer. 

Het christendom heeft noties aangereikt die voor een goede inrichting 

van de samenleving grote betekenis hebben gehad. Zoals de 

gedachte dat overheid schild voor de zwakken moet zijn en het 

belang van goed 'rentmeesterschap'. Ook de bescherming van het 

leven en het in ere houden van huwelijk en gezin zijn 'klassiekers' die 

hun waarde hebben bewezen. 

De mens 'leeft niet bij brood alleen'. Daarom is, te midden van de hec-

tiek van alle dag, een dag van rust voor iedereen een zegen. Niet in 

het minst voor kleine ondernemers en winkeliers die door de zon-

dagsopenstelling vaak niet meer kunnen opboksen tegen grote 

winkelketens. Ook voor het winkelpersoneel is de vrije zondag een 

verademing. 

Concreet: 

Winkels moeten op zondag gewoon weer gesloten zijn. 

De SGP wil de gaten in de Winkeltijdenwet, waarmee gemeenten die 

wet omzeilen, afdichten. 

Fatsoenlijke omgangsvormen zijn niet af te dwingen, maar de vrijheid 

van meningsuiting kan nooit een vrijbrief zijn voor vunzigheid, 

kwetsen, het tegen elkaar opzetten van mensen, laster en misbruik 
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van Gods Naam. De wet hoort daarom duidelijk een grens te trekken. 

Concreet: 

Het verbod op 'smalende godslastering' blijft gehandhaafd. 

Prostitutie leidt tot mensonwaardige toestanden en moet daarom 

bestreden worden, onder andere door prostitueebezoek strafbaar 

le stellen en door 'uitstapprogramma's' op te zetten voor 

prostituees. 

Porno haalt mensen naar beneden omdat het menselijk lichaam een 

lustobject wordt. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van de 

seksualiteit als scheppingsgave van God. Bovendien is porno 

verslavend. Om het perverse kwaad van kinderporno en 

kindermisbruik tegen te gaan, zijn hogere straffen en meer inzet van 

politie nodig. 

De SGP ziet de islam niet als een verrijking van Nederland. Ook 

internationaal laat de islam zich vaak van een fanatieke en uiterst 

gewelddadige kant zien, niet in het minst tegenover christenen en 

joden. 

Concreet: 

Antisemitisme moet consequent en hard worden aangepakt. 

Wie haat zaait, wie dan ook, zal vervolging en straf 'oogsten'. 

Bij de bouw van moskeeën past grote terughoudendheid. Oproepen 

vanaf minaretten moeten worden tegengegaan. 

Nederland moet scherp blijven als het gaat over invloeden en geld- 

stromen vanuit radicaal islamitische landen naar Nederlandse 

personen en instellingen. 

Nederland zet zich in om (christelijke) geloofsvervolgden waar ook 

ter wereld te helpen. 

Christelijke feestdagen worden niet ingeruild voor die van andere 

religies. 

De druk op christenen om te buigen voor het seculiere (on)geloof 
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wordt steeds sterker. Organisaties die al heel lang goed werk doen 

ten behoeve van de hele samenleving, komen daardoor steeds meer 

in de knel. 

Concreet: 

De SGP wil de vrijheid van onderwijs versterken. 

Christelijke organisaties en instellingen krijgen de ruimte om hun 

werk te blijven doen in lijn met de eigen overtuiging. 

Ambtenaren van de burgerlijke stand met gewetensbezwaren tegen 

het homohuwelijk behouden alle ruimte om hun werk te blijven 

doen. 
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2 Voor huwe* 
gezin 

Gezinnen vormen de ruggengraat van de samenleving. Als het goed 

is, biedt een goed werkend gezin structuur en vertrouwen. Dat zijn 

zaken die een leven lang hun waarde houden, ook voor het geheel 

van de samenleving. Kinderen die in een stabiel gezin opgroeien, 

staan meestal dan ook stevig in hun schoenen. Daarom zegt de SGP: 

een goed gezin is het halve werk. 

Basis van een natuurlijk gezin vormt het huwelijk van een man en een 

vrouw, die met elkaar verbonden zijn in liefde en trouw. Deze 

samenlevingsvorm heeft haar bestaansrecht sinds de schepping 

bewezen. In een huwelijk vullen man en vrouw, ieder met de eigen 

aanleg en roeping, elkaar goed aan. Samen staan zij bovendien voor 

de taak om, als er kinderen mogen komen, die op te voeden. 

Een van de taken van de overheid is om de samenleving in goede 

banen te leiden. Dat moet onder andere door het goede voorbeeld te 

geven en het klassieke huwelijk in ere te herstellen. Dat kan ook door 

te investeren in goede 'huwelijkse voorwaarden' en laagdrempelige 

hulpvoorzieningen voor als het mis gaat. 

Concreet: 

Het huwelijk tussen een man en een vrouw moet in wetten en regels 

in ere worden hersteld. 

Adoptie door homoparen wordt afgewezen. 

Er komen meer en laagdrempeliger mogelijkheden om hulp te vra- 

gen bij relatieproblemen. 

Bij echtscheiding wordt bemiddeling verplicht, zeker als er nog min- 

derjarige kinderen zijn. 

De fiscale 'bonus' op echtscheiding dient te verdwijnen. 

Polygamie blijft verboden. 
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.1 nderen 

De opvoeding van kinderen is allereerst een verantwoordelijkheid van 

de ouders. Verreweg het best is het als vaders en moeders die 

opvoeding niet uitbesteden aan anderen, maar die zo veel mogelijk 

zelf ter hand nemen. je bent ouder, of je bent het niet. 

Concreet: 

Gezinnen hebben het vaak zwaar. Daarom gaan de kinderbijslag en 

het kindgebonden budget omhoog. 

De belastingheffing wordt gezinsvriendelijk. 

De overheid subsidieert geen kinderopvang, behalve wanneer deze 

steun echt nodig is. 

Pleegouders verrichten heel goed werk. Daarom moeten zij gebruik 

kunnen maken van goede voorzieningen. 

Commercieel draagmoederschap blijft strafbaar. 

De tegemoetkoming in de kosten voor ouders die kinderen adop- 

teren wordt gehandhaafd. 

Bij het beoordelen van films, games en programma's moet op z'n 

minst veel meer rekening worden gehouden met de mening van 

ouders. 

Huisartsen en leerkrachten krijgen een betere toerusting om kinder- 

mishandeling tijdig te onderkennen. 

De landelijke minimumleeftijdsgrens voor alcoholische dranken 

gaat naar 18 jaar. 
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Het leven van de mens is een teer geschenk uit handen van de 

Schepper. Alleen al daarom moeten wij er zorgvuldig en met eerbied 

mee omgaan - van het prille levensbegin tot het kwetsbare tevens-

einde, of het nu gaat om hen die gezond van lijf en leden zijn of om 

mensen die met een beperking verder moeten. 

De SGP vindt het een belangrijke taak van de overheid om het leven in 

al zijn stadia en verschijningsvormen te beschermen. Niet alleen 

omdat dat een goddelijke opdracht is, maar Ook omdat de geschie-

denis leert dat het letterlijk en figuurlijk levensgevaarlijk is als 

mensen zélf gaan beslissen over hun eigen leven of dat van anderen. 

Ieder jaar worden er in Nederland ruim 3o.000 kinderen in de 

moederschoot gedood. Een ten hemel schreiende praktijk. Daarom 

zet de SGP alles op alles om meer bescherming te bieden aan het 

ongeboren leven. 

Concreet: 

De SGP wil de 'Abortuswet' afschaffen, 

Zolang de 'Abortuswet' nog van kracht is, streeft de SGP ernaar het 

aantal abortussen tot een minimum te beperken door het verlagen 

van de 24-wekengrens, het begrip noodsituatie in te perken en de 

beraadtermijn meer inhoud te geven, o.a. door het aanbieden van 

alternatieven voor abortus. 

Er mag geen overheidsgeld gemoeid zijn met abortus. 

Organisaties die zich inzetten voor ongewenst zwangere vrouwen en 

hun ongeboren kinderen krijgen ruimhartig steun. 

Euthanasie is nooit een goede oplossing. Alles moet er daarom op 

gericht zijn om hen die lichamelijk of geestelijk lijden (of daar bang 

voor zijn) te omringen met hulp en ze te helpen met middelen die de 
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pijn kunnen wegnemen of verzachten. 

Concreet: 

Er komt een verbod op elke vorm van euthanasie en hulp bij zelf- 

doding. 

Palliatieve zorg wordt opgenomen in het basispakket van de zorg- 

verzekering.  

Hospices  krijgen extra ondersteuning. 

Meer investeringen in (onderzoek naar) palliatieve zorg zijn drin- 

gend gewenst. 

Wetenschap is grensverleggend. Gevolg daarvan is dat er steeds meer 

mogelijkheden zijn om te 'knutselen' aan het leven. Er kan steeds 

meer. Maar de vraag blijft altijd weer: mag alles wat kan? 

Concreet: 

Klonen van mensen en dieren moet verboden blijven. 

Genetisch onderzoek zal aan strikte ethische grenzen gebonden 

zijn. 

Proeven met dieren worden alleen toegestaan voor medische doel- 

einden en wanneer er geen alternatieven beschikbaar zijn. 
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4 Meer samenleving, 
minder staat 

Veel taken in de samenleving kunnen burgers ook zelf doen, of met 

elkaar in kerken, organisaties of verenigingen. Die hebben elk op hun 

terrein veel kennis in huis. De staat kan dankbaar gebruik maken van 

die ervaring door ruimte te geven aan mensen die zich willen inzetten 

voor anderen. 

Als de overheid dat met wijs beleid doet, kan zij zichzelf beperken tot 

haar kerntaken, de zaken die nodig zijn om de samenleving in goede 

banen te leiden. Dat zijn vooral de zorg voor politie en justitie, voor 

goed werkende basisvoorzieningen en een vangnet voor hen die niet 

in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

keintauk; veg4 

Boeven vangen en bestraffen, dat is wat de overheid moet doen. 

Daarom mag er niet bezuinigd worden op politie en justitie. Bij de 

opsporing van criminelen en terroristen moeten de belangen van de 

slachtoffers en de samenleving zwaarder wegen dan het recht op 

privacy van de daders. 

Concreet: 

Er moeten 5000 extra agenten komen. Hiervoor trekken we meer 

geld uit. 

De politie moet zichtbaar aanwezig zijn, ook in de landelijke ge-

bieden. 

De overheid bevordert initiatieven op het gebied van misdaadpre-

ventie en burgerparticipatie. 

De strafmaat voor zeden- en geweldsdelicten gaat omhoog. 

Vervroegde vrijlating vervalt. Gevangenisstraffen worden tot het 

eind uitgezeten. 

Gedetineerden moeten al tijdens het uitzitten van de straf voor-

bereid worden op hun terugkeer in de samenleving. 
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Justitie maakt meer werk van goede nazorg voor en toezicht op 

ex-gedetineerden. 

Bij geweld en agressie tegen hulpverleners past lik-op-stuk en geen 

pardon. De schade wordt verhaald op de dader. 

Kerntaak: defensie 

Een goed leger, voorzien van goed materieel, is van het grootste 

belang voor onze nationale veiligheid. Tegen die achtergrond is het 

onbegrijpelijk dat er al jaren fors wordt gekort op de krijgsmacht. 

De SGP vindt dat de kritieke grens al is bereikt. De economische en 

financiële crises kunnen negatieve gevolgen hebben voor de politieke 

en sociale stabiliteit in de wereld. Defensie moet dan ook worden 

ontzien bij de aanstaande bezuinigingsrondes. Er moet juist meer 

geld komen voor investeringen in een goede krijgsmacht. 

Concreet: 

Er mag geen belangrijk defensiematerieel in de uitverkoop gaan, 

waarvan eerder met kracht is betoogd dat het nodig is voor een 

goede taakvervulling. 

Als er mensen weg moeten bij Defensie, dan zo min mogelijk in de 

operationele functies, maar in de bureaucratie. 

Fnuikend voor Defensiepersoneel is de voortdurende onzekerheid 

en onrust in de Organisatie. Daarom moet er voor de lange termijn 

zekerheid zijn over het defensiebudget. 

De SGP wil na de eerdere bezuinigingen niet nog eens snijden in het 

budget voor ontwikkelingssamenwerking. De gevolgen van de 

financiële crisis mogen we niet afwentelen op de allerarmsten. Wel 

kunnen we de huidige hulp veel effectiever besteden. Daarom wordt 

bezuinigd op programma's die niet langer nodig, dan wel ineffectief 

zijn. Zo is er nog veel te halen uit de bureaucratie van grote 

internationale »-)organisaties. 

Concreet: 

Het geld dat vrijkomt door te bezuinigen op de bureaucratie wordt 
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ingezet voor onderwijs, voedselzekerheid, landbouw en maat-

schappelijke organisaties. 

De SGP wil niet bezuinigen op het huidige totale budget voor 

ontwikkelingssamenwerking. 

Er komt een extra stimulans voor het geven van giften aan orga-

nisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Deze maatregel beoogt 

de overgang naar meer private financiering te bevorderen. 

Mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen zijn goud waard. 

Denk aan de hulp die nodig is door de toename van het aantal 

ouderen. Of aan hen die de helpende hand bieden aan familie, buren 

of zieken. Al die mensen vormen het cement van de samenleving. 

Concreet: 

Er moet een fiscale aftrekpost komen voor mantelzorgers. 

Er moeten goede regelingen zijn voor zorgverlof. 

De ondersteuning van vrijwilligers en hun organisaties moet beter. 

Binnen het regionale bestel moet er zo veel mogelijk ruimte en geld 

zijn en blijven voor de vrijwillige brandweer. 

Nogal wat goede plannen van boeren, burgers en buitenlui lopen vast 

op Haagse regels en rompslomp. Dat is fnuikend voor goede 

initiatieven. Overbodige en te gedetailleerde regels wil de SGP 

daarom schrappen. Tegelijk is het goed dat er duidelijke wettelijke 

kaders zijn. Binnen die kaders krijgen burgers en hun organisaties de 

ruimte en de vrijheid om hun werk te doen, zonder bedil- en 

controlezucht. 

Concreet: 

Mensen die zich inzetten voor de samenleving en ondernemers 

(vooral het midden- en kleinbedrijf), moeten zo min mogelijk last 

hebben van papieren rompslomp en bureaucratie. 

Scholen lijden onder de Haagse bemoeizucht. Dat kan en moet min-

der. 
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Maatschappelijke organisaties die in aanmerking willen komen voor 

subsidie dienen duidelijk geworteld te zijn in de samenleving. 

Nederland telt drie bestuurslagen die in de loop van de jaren hun 

bestaansrecht bewezen hebben: gemeenten, provincies en het Rijk. 

Daarnaast zijn er de waterschappen, met hun eigen taken en kennis. 

Dat 'huis van Thorbecke' voldoet best. Natuurlijk is het goed onno-

dige aanbouwsels te verwijderen, maar het is onzin veel tijd en 

energie te steken in een dure en onnodige 'verbouwing'. 

Concreet: 

Herindeling van gemeenten kan alleen doorgang vinden als het 

initiatief vanuit de gemeenten zelf komt of bij gebleken incom- 

petentie. 

De waterschappen blijven bestaan. 

Gemeenten behoren de vrijheid te hebben om een vergunning te 

weigeren voor een of meer bordelen of gokhallen. 

Als het Rijk taken overdraagt aan provincies of gemeenten moet het 

wel 'boter bij de vis' doen. 
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5 M e e r p ' 

tpkn? 

De gevolgen van de economische- en eurocrisis zijn nog niet te 

overzien. Wat wél vaststaat, is dat alle landen nu voor de opgave 

staan om de tering naar de nering te zetten. Zonder degelijk financieel 

beleid komen de financiën nooit op orde. Concreet: het 

begrotingstekort moet zo snel mogelijk een begrotingsoverschot 

worden en de staatsschuld gaat ook omlaag. Dat zijn we verplicht aan 

onze kinderen en kleinkinderen. 

Nederland is groot geworden door export en handel. Er is veel kennis 

en kunde aanwezig. Die voorsprong moeten we benutten en 

uitbouwen om de economie blijvend draaiende te houden. 

De SGP wil een slimme mix van bezuinigingen en hervormingen. 

Daarom moet de overheid ook zélf een stap terug zetten. Verder zijn 

in ons economisch en financieel systeem 'fouten' ingeslopen die om 

reparatie, 'hervorming' vragen. De SGP wil belastingen die eerlijker, 

eenvoudiger en lager zijn. Dat is nodig om bedrijvigheid te stimuleren 

en werkloosheid te verlagen. Zo kunnen we onze staatshuishouding 

en economie ook op de lange(re) termijn betaalbaar en concurrerend 

maken. 

De SGP staat voor een sociaal solide beleid. Iedereen krijgt te maken 

met maatregelen die nodig zijn om de crisis te boven te komen. Voor 

de SGP is de belangrijkste toetssteen daarbij dat de pijn eerlijk wordt 

verdeeld. Dat is een bijbels principe: de sterkste schouders dragen de 

zwaarste lasten. Een kwestie van naastenliefde en oog voor elkaar. 

onde rwijs en innovatie 

Voor de toekomst van Nederland is de kwaliteit van het onderwijs van 

groot belang. Nederlandse scholen en universiteiten doen het op dit 

moment goed. Die positie willen we verder verbeteren en uitbouwen. 

Op de volgende manieren creëert de SGP meer ruimte voor kwaliteit. 
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Concreet: 

De overheid bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, zonder zich ge- 

detailleerd te bemoeien met de inhoud ervan. 

Er komt meer geld voor bijscholing van personeel en nieuwe docen- 

ten met vakkennis. 

De verlenging van de onderwijstijd wordt ook financieel mogelijk ge- 

maakt, zodat scholen daar echt invulling aan kunnen geven. 

Er wordt extra geïnvesteerd in fundamenteel onderzoek en de toe- 

passing daarvan. 

Het aantal meerjarige masters wordt vergroot. 

Er komen studiebeurzen voor bèta- en technische opleidingen. 

Export van Nederlandse producten brengt veel geld in het laatje. Onze 

boeren, tuinders en vissers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. 

Heel Nederland plukt goede vruchten van hun inzet en van hun 

waren. De agrarische sector en de visserij krijgen daarom onze warme 

steun. 

Concreet: 

Geen lastenverzwaringen voor de agrarische sector: het accijnsvoor- 

deel op rode diesel blijft behouden. 

Het mes gaat in de papieren rompslomp en regelbrij. 

Jonge boeren krijgen steun bij het overnemen van een bedrijf. 

Extra geld wordt beschikbaar gesteld om de omslag naar een duur- 

zame sector mogelijk te maken. 

Vissers worden niet verplicht om ongewenste bijvangsten, die ze 

normaal met overlevingskansen overboord zetten, aan wal te 

brengen (aanlandingsplicht). 

Ondernemerschap is cruciaal voor de toekomst van onze economie. 

Ondernemers krijgen ruimte en impulsen door het schrappen van 

bureaucratische rompslomp en het verminderen van risico's bij het 

aannemen van personeel. Veel mensen in Nederland werken in het 

midden- en kleinbedrijf. Deze bedrijven en bedrijfjes zijn de motor van 
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onze economie. Willen we er weer bovenop komen, dan moet juist 

deze motor gesmeerd lopen. 

Concreet: 

De verplichte doorbetaling van de WW na ontslag wordt geschrapt. 

De periode waarvoor de werkgever aansprakelijk is gesteld voor het 

doorbetalen van het loon bij ziekte, dient te worden beperkt. De 

overheid neemt de verantwoordelijkheid voor de resterende 

periode. 

Alle nieuwe regels worden getoetst op regeldruk en effecten op het 

M KB. 

De huizenmarkt zit op slot. Dat is niet alleen slecht voor degenen die 

een huis zoeken (vooral starters!), maar ook voor de bouw. Als nu 

snel en doortastend wordt gehandeld, snijdt het mes aan twee 

kanten. Kern van de oplossing die de SGP voorstelt, is het bevorderen 

van het aflossen van leningen en starters meer kansen geven zodat 

de doorstroming op gang komt. 

Concreet: 

Starters op de woningmarkt krijgen een starterslening. 

De aflossing van hypotheekschulden kan over een langere periode 

worden uitgesmeerd. 

Ouders kunnen belastingvrij hun kinderen helpen bij aanschaf van 

een woning of bij aflossing van de hypotheek. 

Banken moeten eerder hypotheken verstrekken aan mensen met 

een tijdelijk contract. 

Pensioenopbouw, aflossing hypotheken en zorg worden aan elkaar 

gekoppeld, bijvoorbeeld doordat een deel van de pensioenopbouw 

gebruikt mag worden voor aflossing van de hypotheek zodat dat 

later gebruikt kan worden voor de kosten van de oude dag. 

De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk hervormd. Elke bespaar-

de euro geeft de overheid terug via verlaging van de belasting op 

arbeid, afschaffing van de overdrachtsbelasting en afbouw van het 

eigen woningforfait. 
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De problemen op de huurmarkt worden gelijktijdig met die op de 

koopmarkt aangepakt. 

De zorg in Nederland staat op een hoog niveau. Dat is iets om 

dankbaar voor te zijn. Daarbij moeten we wel beseffen dat de kosten 

daarvan zo hoog zijn en verder oplopen, dat die binnen afzienbare tijd 

niet meer zijn op te brengen. Kostenbeheersing door de euro's 

'slimmer' in te zetten is dus prioriteit nummer één de komende jaren. 

Concreet: 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom kiest de SGP ervoor om 

veel meer te doen aan preventie, het inzetten op een gezonde 

leefstijl. 

Zorg moet zo dicht mogelijk bij de burger worden georganiseerd. De 

huisarts en de wijkverpleegkundige krijgen daarbij een centrale rol. 

De SGP maakt gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding van 

mensen die nog thuis wonen. Gemeenten moeten dan wel beter 

rekening houden met de eigen mogelijkheden en beperkingen van 

cliënten. 

Cliënten krijgen ruimte om hun zorg zelf in te richten, passend bij de 

eigen omstandigheden en levensovertuiging. Keuzevrijheid van de 

cliënt vindt de SGP erg belangrijk. Daarom blijft het persoons-

gebonden budget (PGB) behouden. 

De SGP wil voorkomen dat chronisch zieken en gehandicapten een 

'dubbele korting' krijgen opgelegd door een opeenstapeling van 

bezuinigingen. 

Wie werkt, verdient niet alleen geld, maar doet ook ervaring en kennis 

op. Daarom moet alles erop gericht zijn om degenen die aan de kant 

staan weer aan het werk te krijgen. Da's allereerst een zaak van 

bedrijven en organisaties, maar de overheid kan best een handje 

helpen door te zorgen voor regelingen die mensen stimuleren om 

(weer) actief te worden. 
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Concreet: 

In het ontslagstelsel blijft een koppeling aanwezig tussen arbeids- 

jaren en vergoeding. Een preventieve ontslagtoets blijft bestaan. 

Er moet geen plicht komen voor werkgevers om na ontslag nog een 

half jaar op te draaien voor de uitkering van de werkloze. De 

overheid neemt die verantwoordelijkheid op zich. 

Er komt een loonkostensubsidie voor werknemers met een ar- 

beidshandicap. 

Werkgevers die arbeidsgehandicapten en oudere werknemers in 

dienst vaste nemen, krijgen een bonus. 

De onbelaste reiskostenvergoeding moet blijven bestaan. 

Een goed fiscaal stelsel is van groot belang voor de concur-

rentiepositie van Nederland. Investeringen in arbeid moeten meer 

gaan renderen door lagere belastingen. 

Het huidige belastingsysteem bevoordeelt tweeverdieners en pakt 

heel nadelig uit voor eenverdieners. Dat kan per jaar duizenden euro's 

schelen. De SGP wil deze scheve verhouding rechttrekken. Het moet 

eerlijker. En het kan ook veel eenvoudiger. Dat scheelt een hoop 

bureaucratie. Het kabinet-Rutte heeft op verzoek van de SGP een 

eerste stap in de goede richting gezet met de instelling van de 

commissie-Dijkhuizen die advies gaat uitbrengen over een nieuw 

belastingstelsel. 

Concreet: 

De belasting op arbeid moet eerlijker, eenvoudiger en lager. 

De komende kabinetsperiode zet de SGP zich in voor een forse stap 

in de richting van een sociale vlaktaks. 

Belastingtarieven gaan zover mogelijk omlaag door overbodige hef- 

fingskortingen te schrappen en de hogere opbrengst van belas- 

tingen op consumptie en milieu hiervoor te gebruiken. 

Er komt een draagkrachtkorting die afhankelijk is van de leefsituatie 

van mensen. 

De SGP wil mantelzorgers belonen door de introductie van een fis- 

cale korting in de inkomstenbelasting. 
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-Ier eelcu'lit, 
De SGP vindt het essentieel om nu zo snel mogelijk financieel orde op 

zaken te stellen. Dit programma is erop gericht om dat doel te 

bereiken. 

Concreet wil de SGP dat: 

de volstrekt ineffectieve subsidie op kinderopvang stopt, behalve 

voor hen die absoluut niet zonder kunnen. 

Nederland veel minder geld afdraagt aan de Europese Unie. 

de bureaucratie minder geld rondpompt en verslindt. 

de overheid overbodige en inefficiënte subsidies stopzet. 

justitie nog meer criminele winsten plukt'. 

de overheid emancipatiebeleid en topsport niet meer bekostigt. 

er prikkels komen om onnodige zorgconsumptie te remmen. 

de gezondheidszorg efficiënter wordt georganiseerd. 
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6 Meer Nederland, 
minder 'Europa'  

Als gevolg van overmoed en onverstand is de Europese Unie (EU), ooit 

bedoeld om problemen op te lossen, nu zelf een gigantisch probleem. 

Het 'Europa' dat steeds verder is opgetuigd, blijkt een molensteen om 

de nek van de nationale staten. 

Dat de EU keihard tegen z'n grenzen zou aanlopen, kon iedereen die 

z'n nuchtere verstand gebruikt, aan zien komen. Met wat meer 

realisme zou veel ellende voorkomen zijn. 

De les die we hieruit trekken, is helder: minder Brussel en meer 

Nederland. De EU moet afslanken. Dat wil zeggen: minder taken, 

minder geld en minder regels. Samenwerking is prima op terreinen 

waar dat nuttig en nodig is om grensoverschrijdende problemen op te 

lossen, maar niet meer dan dat. Nederland is een zelfstandig land, en 

dat willen we zo houden. Samenwerking ja, superstaat nee. 

De EU bemoeit zich niet (meer) met onderwerpen als onderwijs, 

emancipatie, cultuur en burgerschap. 

Europese regels mogen geen belemmering vormen voor een eigen 

immigratie- en integratiebeleid. De SGP pleit voor aanpassing van 

de Europese richtlijnen voor gezinshereniging, zodat Nederland op 

dit punt meer eisen kan stellen. 

De financiële afdracht van Nederland aan 'Brussel' kan en moet fors 

naar beneden. 

Met Europese subsidies gaat veel mis en er komt onnodig veel bu-

reaucratie bij kijken. Dit budget kan fors naar beneden. 

Verdragen die nationale soevereiniteit overhevelen naar 'Brussel' 

treden pas in werking wanneer die een tweederde meerderheid 

verkrijgen, zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. 

Turkije hoort geografisch noch cultureel-religieus bij Europa. Alleen 

al daarom kan er geen sprake zijn van een Turks EU-lidmaatschap. 
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Er moet een eind komen aan het dwaze, geldverslindende 'circus' 

Straatsburg-Brussel. Eén vergaderplaats voor het Europees 

Parlement is genoeg. 

Als een van de weinige partijen stemde de SGP in de jaren negentig 

tegen de invoering van de euro. Reden: één munt geeft een groter 

risico op economische chaos, leidt onherroepelijk tot nog meer 

bemoeizucht van de EU en tot meer politieke machtsvorming in 

Brussel. 

Als een van de weinige partijen stemde de SGP in 2000  óók  tegen de 

toetreding van Griekenland tot de eurozone. Reden: de Griekse 

economie is zo anders, dat het vroeg of laat fout zal gaan. 

Toch is de euro ingevoerd en werd Griekenland toegelaten tot de 

eurozone. De gevolgen van deze misstappen zijn nu zichtbaar: 

torenhoge schulden, grote politieke verwarring, en een diepe 

financiële en economische crisis. De rekening ligt nu op het bordje 

van de burgers. 

Concreet: 

De euro moeten we niet koste wat kost 'in de lucht' willen houden. 

De mogelijkheid van een opsplitsing van de euro moet daarom 

serieus onder ogen worden gezien. 

Nederland stapt niet in het Europees Stabiliteits Mechanisme 

(ESM). Echte problemen lost het ESM niet op, maar het sluist 

intussen wel meer bevoegdheid door naar 'Brussel'. 

Landen die zich niet aan de 'stabiliteitsregels' houden, moet de EU 

tot de orde roepen door hen het stemrecht in 'Brussel' te ontnemen 

en hen desnoods uit de eurozone te zetten. 
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7 Voor Israël 

Israël blijft onder vuur liggen. Letterlijk. Nog steeds worden er vanuit  

Gaza  regelmatig raketten op Israëlische burgers afgeschoten. 

Maar ook figuurlijk. De vijandschap tegenover Israël en het Joodse 

volk is breed verspreid en zit diep. De krachten die komen bovendrij-

ven na de zgn. Arabische Lente bewijzen dat eens te meer. Nergens is 

die dreiging beter te voelen dan juist in Israël, dat omringd wordt door 

buren die er geen geheim van maken deze kleine, democratische 

staat het liefst te willen vernietigen (Iran!). De vele oorlogen die Israël 

moest voeren om te kunnen blijven bestaan, zeggen genoeg. 

Deze dreiging krijgt een extra gevaarlijke lading door de opmars van 

de islam. Radicale extremisten ontlenen aan de islam zelfs een alibi 

voor het plegen van niets en niemand ontziende gewelddaden. Niet 

alleen in Israël, maar ook in veel andere landen. 

Concreet: 

Vrede tussen de joden en de Palestijnen zal vooral van onderop tot 

stand moeten komen, onder andere via meer economische en 

humanitaire samenwerking. Druk van bovenaf om een twee-

statenoplossing te forceren wijst de SGP af. 

Nederland moet in de EU en in andere (internationale) verbanden 

Israël helder en consequent steunen, desnoods alleen. 

Uitgangspunt van alle gesprekken is het recht van de Israëlische 

bevolking om in eigen land veilig te kunnen wonen en werken. 

De Nederlandse ambassade moet overgeplaatst worden naar Jeru-

zalem als erkenning van het feit dat jeruzalem de ondeelbare 

hoofdstad is van Israël. 

Pogingen van Israël om terroristische organisaties als Harnas en 

Hezbollah aan te pakken moet Nederland ondersteunen. 

Als Iran blijft doorgaan met het 'bouwen' van een kernbom, moet 

militair ingrijpen niet worden uitgesloten. 

Er mag geen Nederlands hulpgeld gaan naar de Hamasregering. Hu-

manitaire hulp is uitsluitend bestemd voor de Palestijnse bevolking. 
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