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Christelijke politiek houdt in dat: 
— Gods Woord, de Bijbel, funktioneert als " .i i- 

voor wetgeving, rechtspraak en bestuur; 
— Gods Woord, de Bijbel, gezag heeft over rE.] iiiIUT 

derhalve normatief is voor het openbare leven. 
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Art 1 Grondslag en doe' van de RPF overeenkomstig haar statuten 
la. Grondslag 

De RPF aanvaardt als enige norm voor haar politieke denken en handelen het 
onfeilbare en gezaghebbende Woord van God zoals ten aanzien daarvan ook 
beleden wordt in de drie Formulieren van Enigheid. Zij wil zich daarbij laten leiden 
door de christelijke levensovertuiging zoals die in het reformatorisch grondmotief 
van schepping, zondeval en verlossing door Jezus Christus tot uitdrukking wordt 
gebracht. 
(art. 2 der statuten) 

II'IÎl 

De RPF stelt zich ten doel: 
a. politiek te bedrijven in overeenstemming met de normen die God ons heeft 

geopenbaard in de Bijbel; 
b. de politieke activiteiten van de aangesloten organisaties op de in artikel 2 van 

haar statuten genoemde grondslag te bundelen; 
c. te streven naar samenwerking met andere, niet aangesloten politieke groepe-

ringen die evenals de RPF een beleid voorstaan op basis van Gods Woord; 
d. contacten te zoeken met geest verwante politieke organisaties in het buitenland; 
e. de publieke opinie en de kiezers te beïnvloeden met het oog op een politiek 

beleid overeenkomstig Gods Woord; 
f. politieke vorming van de leden door middel van studie, voorlichting, publicaties 

en conferenties. 
(art. 3 der statuten) 

Art. 2 Christelijke politiek als roeping 

De Reformatorische Politieke Federatie ziet het als haar roeping werkzaam te zijn 
en de strijd te voeren voor het behoud en de versterking van het beslag van Gods 
Woord op het openbare leven. Het gaat haar niet in de eerste plaats om de macht 
van het aantal maar om de kracht van het beginsel. 
Met erkenning van de roeping der kerk om het Woord van God voor heel het leven 
te verkondigen, is de RPF de overtuiging toegedaan, dat overheid en volk zelfstan-
dig hebben te verstaan wat Gods Woord voor het staatkundig leven van elke tijd te 
zeggen heeft. 



De RPF wil zich bij haar visie op de taak van de overheid laten leiden door wat 
Gods Woord hierover zegt en in navolging daarvan in de reformatorische 
befijdenisgeschriften wordt beleden en komt zo tot het bijbels zicht op de 
verhouding tussen overheid en burgers. 
De overheid is Gods dienaresse en daarom in de eerste plaats verantwoorde-
lijk aan Hem aan Wie zij haar gezag ontleent. Dit uitgangspunt behoort in de 
Grondwet tot uitdrukking te worden gebracht. 
De RPF erkent dat de overheid door God is verordend enerzijds om der zonde 
wil tot beteugeling van de bandeloosheid der mensen, en anderzijds ten bate 
van het volk dat onder haar gezag is gesteld. 
De RPF verwerpt de gedachte dat de overheid haar gezag zou ontlenen aan 
het volk. 
De overheid heeft tot taak zorg te dragen voor de naleving van Gods Wet en de 
erkenning van Zijn Naam in het openbare leven. Zij dient Gods Naam te belijden. 
Met inachtneming hiervan dient zij de geestelijke vrijheid van de burgers te waar-
borgen. 
Aangezien de staat een publieke rechtsgemeenschap is van overheid en onderda-
nen, zijn de personen die met de uitoefening van overheidsbevoegdheden belast 
zijn in ons staatsbestel verantwoording schuldig aan de daartoe geroepen organen 
van volksvertegenwoordiging. 
De burgers dienen het gezag van de overheid te erkennen en haar daarom te 
eerbiedigen. Zij dienen de wetten van het land na te komen. De verplichting van de 
burgers jegens de overheid doet niets af aan het eerste en grote gebod dat de mens 
God moet liefhebben boven alles. 

a. De overheid wordt in haar bevoegdheid tot handelen in de eerste plaats be-
grensd door haar verantwoordelijkheid voor het regelen van publieke rechtsver-
houdingen in de samenleving. Daarbij is zij naar haar ambt en bevoegdheid, 
evenzeer onderworpen aan de alle mensen rakende eis tot naleving van Gods 
geboden. 

b. De overheid is geroepen in wetgeving en beleid zo te handelen, dat de leden van 
de onderscheiden samenlevingsverbanden zoals gezin, kerk, school en bedrijf, 
de hun door God gegeven roeping kunnen vervullen. Zij zal zich daarbij derhal-
ve voortdurend bewust moeten zijn van de begrenzing van haar bevoegdheden 
opdat de zelfstandigheid van de samenlevingsverbanden wordt gehand- 
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haafd. De leden van de onderscheiden samenlevingsverbanden hebben zich 
overigens evenzeer te bewegen binnen de kring van eigen bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid. 

c. De overheid dient de kerken te behandelen als van eigen rechte en niet als 
verenigingen. Zij beschermt de kerken in de uitoefening van de eredienst en 
bevordere ook in dit verband de zondagsrust zoveel als in haar vermogen ligt. 

d. Bij de uitoefening van haar taken zal de overheid zich jegens de burgers naar 
algemene maatstaven van behoorlijk bestuur moeten gedragen. 

Aldus doet de overheid blijken dat zij haar ambt gebruikt tot bevestiging van de 
historisch christelijke grondslagen van het volksleven en dat zij de christelijke 
beginselen van het staatsleven eerbiedigt. 

MMQM 
Het constitutionele koningschap, opgedragen aan het Huis van Oranje, is de vrucht 
van de leiding van God met ons volk in de loop van de geschiedenis. Daarom is het 
terecht in onze Grondwet vastgesteld en bevestigd. 
De RPF verwerpt daarom thans elke staatsrechtelijke hervorming die beoogt het 
functioneren van de constitutionele monarchie te beperken of deze staatsvorm af te 
schaffen. 

De regering bestuurt het land bij de gratie Gods. Zij is getrouwheid aan Zijn Wet en 
aan de Grondwet verschuldigd. Zij handhaaft de wetten van het land. 
Zij oefent haar taak uit met inachtneming van de wettelijke bevoegdheden van de 
lagere overheidsorganen en streve niet naar centralisatie van overheidsbestuur als 
doel op zichzelf. 
Waar mogelijk dient de overheid een decentralisatie voor te staan teneinde het 
bestuur dichter bij de burger te brengen. De regering verdedigt de zelfstandigheid 
en de belangen van de natie. 

De Koning (de Kroon) vormt tezamen met de Staten-Generaal de wetgevende 
macht in het Koninkrijk. De leden van de Eerste en Tweede Kamer hebben 
nauwkeurig toe te zien op een goede taakvervulling door de ministers en de 
staatssecretarissen, die met de uitvoering van de regeringstaken zijn belast. 
De leden van de Volksvertegenwoordiging zijn geroepen het landsbelang te bevor-
deren en behoren derhalve niet in de eerste plaats individuele, partijpolitieke en 
groepsbelangen na te streven. 

El 



ddi 2: Justiti , rechtsbedeling, openbare  
zed .22  en volksgezondheid 
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De overheid ontvangt haar rechtsmacht van God. Zij heeft tot taak het 'even in 
de staat te ordenen door wettelijke regelingen, die niet strijdig zijn met Gods 
Woord en bindend moeten worden geacht voor natuurlijke en rechtsperonen. 
Door de aldus gevormde rechtsorde kan de staat functioneren als rechts-
staat, waarin elke burger zijn goddelijke roeping kan volgen. 

uh T11Th t. !iilI. iIT1T 

De overheid draagt - naar de Schrift - het zwaard niet tevergeefs. Zij heeft tot taak 
de rechtsorde te beschermen en te handhaven, onder meer door gebruikmaking 
van het politie-apparaat en door toepassing van het strafrecht. 
De overheid heeft te waken tegen ondermijning van haar gezag en verschaft zich 
wettige middelen om tegen dit gezag of de rechtsorde gerichte provocaties of 
terreur te bestrijden. Straf wordt opgelegd als vergelding voor begaan onrecht en 
tot verbetering van de overtreder alsmede ter bescherming van de maatschappij. 
Gestreefd moet worden naar een wijze van strafvoltrekking, die zoveel mogelijk 
beantwoordt aan de hiervoor genoemde doeleinden. 
De RPF ziet voldoende redenen om in beginsel niet afwijzend te staan tegenover 
herinvoering van het opleggen en het tenuitvoerbrengen van de doodstraf. 
De overheid dient te zorgen voor de bouw van voldoende strafinrichtingen zodat de 
tenuitvoerlegging van de straf terstond of op korte termijn na het vonnis kan 
plaatshebben; m.n. dient er tegen gewaakt te worden dat bij de bepaling van de 
strafmaat het gebrek aan ruimte in strafinrichtingen een mede-bepalende rol 
speelt. 
De overheid heeft de plicht het eigen volk te beschermen tegen elke dreiging, zowel 
die van binnenuit als die van buiten de landsgrenzen komt. 

Art. 10 Rechtsbedeling en rechtsbescherming 

a. In ons land wordt recht gesproken in naam des Konings. Er is eenheid van 
rechtspraak, die toevertrouwd is aan beroepsrechters, wier onafhankelijkheid 
uitdrukkelijk in de wet is vastgelegd. 
De RPF meent dat de zorgen van de gemeenschap wegens het ontbreken van 
passende wettelijke regelingen niet behoren te worden afgewenteld op het 
gerechtelijk apparaat. 
De wetgever heeft als taak te reageren voor het geval nieuwe wetgeving 
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noodzakelijk wordt, c.q. herziening of aanvulling behoeft, opdat zo de rechtsze-
kerheid wordt gecontinueerd. 
Een nieuwe, herziene of aanvullende wetgeving zal nimmer gebaseerd 
mogen of kunnen worden op de volkswil of de tijdgeest, maar altijd 
gebaseerd moeten worden op Gods wet. 

b. De burgers moeten verzekerd zijn van de daadwerkelijke handhaving van hun 
grondrechten, die in de Grondwet of in verdragen waarbij Nederland partij is, 
zijn vastgelegd. Dit geldt in het bijzonder voor de vrijheid van godsdienstig 
belijden en de daarmee samenhangende geestelijke vrijheid. 

Art. 11 Politie 

De politie is er om de gemeenschap te beschermen tegen de gevaren die haar 
bedreigen. 
Het voornaamste bestanddeel van de politietaak is de daadwerkelijke handhaving 
van de rechtsorde, uiteraard in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in 
overeenstemming met de geldende rechtsregels. 
Daarnaast is een wezenlijk onderdeel van de politietaak het verlenen van hulp aan 
hen die deze behoeven. 
De burgers dienen de politie bij de rechtmatige uitoefening van haar plicht(en) 
medewerking te verlenen. Voor een goede uitoefening van haar taak dient de 
politie zich verzekerd te weten van de volle steun van de overheid, die daartoe heeft 
te zorgen voor een goede geestelijke toerusting, een doelmatig materiële uitrusting 
en voldoende mankracht. 

Art. 12 Aard van de overheidstaak 

De RPF stelt duidelijk dat de overheid (bij alle persoonlijke vrijheid en verantwoor-
delijkheid van de burgers op dit gebied) de taak heeft de openbare zedelijkheid, ook 
door wettelijke bepalingen, te bevorderen en het normbesef van de burgers krachtig 
te ondersteunen. Dit geldt te meer nu een voortschrijdende ontkerstening en 
secularisatie de grondslagen van onze cultuur ondermijnen. 
De bestaande strafwetgeving draagt nog duidelijke sporen van de invloed van 
christelijk normbesef, maar zij wordt op allerlei punten die betrekking hebben op de 
openbare zedelijkheid niet of niet voldoende gehandhaafd. 
Hierbij spelen allerlei moderne opvattingen over hetgeen al dan niet betamelijk is 
een rol. In onze samenleving openbaart zich voorts een overmatige tolerantie ten 
opzichte van overtreding van strafrechtelijke bepalingen die beogen uitwassen op 
zedelijk gebied terug te dringen. 
De RPF wil deze ontwikkeling keren door een krachtiger optreden van justitie en 
politie tot handhaving van de wet. 
Het concrete overheidsbeleid inzake publieke uitingen van sexueel gedrag dat in 
strijd is met bijbelse normen zal, naast een element van toezicht, hulpverlening en 
voorlichting in het kader van het vol ksgezondheidsbeleid, ook maatregelen moeten 
bevatten die zulke uitingen (zoals homosexueel gedrag, prostitutie, pornografie,  
etc.)  tegengaan. 
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Art. 13 Huwelijk en gezin 

huwelijk en het daaruit voorikomende gezinsverband. De RPF wijst in dit 
verband ieder streven, gericht op wettelijke gelijkstelling of wettelijke c.q. 

1-4 ma 

worden gesteld. 

De overheid moet het menselijk leven (dat bi] de bevruchting in de moederschoot 
begint) volledige rechtsbescherming geven. 
a. Het afbreken van de zwangerschap (abortus) is alleen toegestaan indien bij 

medisch onderzoek is vastgesteld, dat 
- de vrucht dood is of dat 
- de moeder als gevolg van de zwangerschap in levensgevaar verkeert. 
Nimmer mag het zover komen dat in andere gevallen artsen direct of indirect 
verplicht worden vruchtafdrijving uit te voeren of dat anderen, b. v. verpleegkun-
digen, verplicht worden daarbij behulpzaam te zijn. 

b. De RPF meent dat de overheid in de gegeven situatie de taak heeft het 
abortusverschijnsel terug te dringen, door de oorzaken en de aanleiding 
zoveel mogelijk weg te nemen en de burgers (a.s. ouders) te wijzen op hun 
persoonlijke verantwoordelijkheid. De overheid moet daartoe publieke 
voorwaarden scheppen, opdat de huidige nood van veel vrouwen en 
ouders niet leidt tot (illegaal) afbreken van de zwangerschap, doch in het 
uiterste geval tot het afstand doen van de verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud en de opvoeding van het kind dat verwacht wordt. De 
mogelijkheid voor adoptie van deze kinderen dient te worden verruimd. 
De activiteiten van instanties en verenigingen die zich het lot van de 
ongeborenen en de a.s. ouders aantrekken moeten voorts krachtig door 
de overheid worden ondersteund. 

C. De RPF verwerpt het streven de strafbaarheid van actieve euthanasie op te 
heffen. 
De vrijheid van beroepsmatige beslissingen van de arts en het verplegend 
personeel mag niet worden verabsoluteerd; ook zij blijven in hun beroep feilbare 
en zondige mensen. De arts moet steeds ter verantwoording kunnen worden 
geroepen. De overheid heeft een eigen taak ten aanzien van de normering en 
handhaving van de medische ethiek. 

d. In het kader van de nieuwe definities van het medische begrip dood", dient een 
wettelijke regeling te worden getroffen met betrekking tot transplantatie van 
organen. 
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Art. 15 Organisatie van de volksgezondheid 

De RPF wijst nationalisatie van de gezondheidszorg op grond van haar maat-
schappijvisie af. 
De RPF meent dat abortus provocatus (m.u.v. vruchtafdrijving als bedoeld in art. 
14, sub a, le alinea) en euthanasie ten onrechte gelijkgesteld worden aan genees-
kundige behandelingen, ook als deze in ziekenhuizen of andere geneeskundige 
c.q. (medisch-) verzorgende instellingen plaatsvinden. Daarom is het niet juist dat 
de kosten van deze behandelingen ten laste van openbare en particuliere fondsen 
worden gebracht. 
Er dient een wettelijke regeling te komen waardoor het mogelijk wordt dat zij, 
die deze behandelingen (abortus en euthanasie) om des gewetens wil afwij-
zen, worden ontslagen van de verplichting of noodzaak in de kosten daarvan 
bij te dragen. 

Art. 16 Kinderbescherming 

De opvoeding en verzorging van kinderen behoort tot de bevoegdheid en de 
verantwoordelijkheid van ouders of voogden. Bij onbehoorlijk gebruik of misbruik 
van deze bevoegdheid is ingrijpen van overheidswege verplicht, als daarmee de 
geestelijke en lichamelijke gezondheid van de betrokken kinderen werkelijk wordt 
gediend. Daarbij dient niet lichtvaardig te worden geoordeeld over de onttrekking 
van minderjarige kinderen aan het ouderlijk gezag. De RPF acht het niet in 
overeenstemming met de Bijbelse visie op de bevoegdheden en verplichtingen, 
verbonden aan het ouderschap, dat onbevoegde derden onder het voorwendsel 
van hulpverlening aan minderjarigen de gelegenheid krijgen zich lichtvaardig in te 
laten met tijdelijk verstoorde verhoudingen tussen ouders en kinderen. 
De opvoedingstaak van de ouders houdt ook in dat ze hun kinderen op sexueel 
gebied voorlichten. Voor zover6deze voorlichting publiekelijk door anderen ge-
schiedt dient te worden vermeden dat zedelijke en bijbelse normen worden onder-
mijnd. De sexualiteit mag nieworden beschouwd als een louter biologisch ver-
schijnsel. 
De overheid dient aan hulpverlenings- en voorlichtingsorganen die door haar 
worden gesubsidieerd richtlijnen te verstrekken die met het vorenstaande in over-
eenstemming zijn. 
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Art. 17 Bijbels perspectief in betrekkingen tussen volken 

Het buitenlands beleid dient uit te gaan van de erkenning dat aan Christus, als 
Koning der koningen, het gezag toekomt over alle regeringen in deze werelden dat 
met de komst van Christus en Zijn koninkrijk de gang der wereldgeschiedenis 
voleindigd zal zijn. 
Tot die tijd zal er geen ware vrede tussen de volken kunnen bestaan en we/omdat 
alle regeringen (en de onderdanen met hen) in meerdere of mindere mate het van 
God gegeven ambt der overheid en de daarmee aan hen verleende macht om hun 
roeping te vervullen misbruiken. 
Toch zal onze regering, in het besef van haar eigen gebrekkige ambtsvervulling, 
zich krachtig moeten inzetten voor rechtvaardige en vreedzame internationale 
betrekkingen in de wereld. 
Zij mag dan ook geen gelegenheid onbenut laten om, vanuit de internationaal 
erkende rechtsbeginselen, door middel van diplomatiek overleg of anderszins druk 
uitte oefenen op regeringen die stelselmatig hun onderdanen in de uitoefening van 
hun grondrechten (b.v. die van de gewetensvrijheid) belemmeren. 
Dit geldt met name ten aanzien van hen, die verdrukt en vervolgd worden om der 
gerechtigheid wil, waarbij o.m. te denken valt aan verdrukte christenen, waar ook 
ter wereld. 

Art. 18 Maatstaven door die betrekkingen 

Onze regering dient in haar buitenlands beleid duidelijk onderscheid te maken in 
haar betrekkingen met andere landen. Dat onderscheid wordt bepaald door deze te 
verdelen in landen, 
a. waarmee Nederland historische banden heeft, c.q. waarvoor Nederland in het 

verleden bepaalde verantwoordelijkheden heeft gedragen; 
b. die, hoezeer ook van ons verschillend in aanpak van het binnenlands bestuur, 

met ons oprecht streven naar handhaving van de internationale vrede en 
respect tonen voor andere landen; 

c. die bestuurd worden vanuit een totalitaire visie op de rol van de overheid in de 
samenleving en of die kennelijk uit zijn op overheersing van andere gebieden 
en volkeren waardoor de wereldvrede ernstig wordt bedreigd. 
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Art. 19 De republiek Zuid-Afrika 

De RPF is van oordeel dat onze regering, met het oog op een herstel van de goede 
betrekkingen met de Republiek Zuid Afrika  (RSA),  principieel moet en op grond van 
historische culturele banden ook kan besluiten tot het voeren van een dialoog-
politiek. 
De RPF is ervan overtuigd dat in de dialoog positieve kansen liggen om vreedzame 
en geleidelijke veranderingen in de gegeven gecompliceerde situatie doorgang te 
laten vinden. 
Daartoe is nodig dat van maatregelen, gericht op de belemmering van de eigen 
verantwoordelijkheid en de bewegingsvrijheid van betrokken leiders en partijen, 
wordt afgezien en dat de aanspreekbaarheid op de bijbelse fundering van het 
politiek denken en handelen wederzijds wordt opengehouden en bevorderd. 
Als eigen principiële inbreng in de dialoog stelt de RPF duidelijk: 
1. dat zij enerzijds, uitgaande van de gelijkwaardigheid van alle mensen als 

beelddragers van God, een systeem van wetgeving en beleid waarin iemands 
ras bepalend is voor rechten en plichten die men (b.v. op het gebied van het 
huwelijksrecht) heeft, in strijd acht met het christelijk-staatkundig beginsel van 
de eigen aard van het overheidshandelen, 

2. dat zij anderzijds positief staat tegenover iedere ontwikkeling die het de Zuid-
Afrikaanse regering mogelijk maakt te streven naar een staats- of statenbestel, 
waarbinnen alle volken en etnische minderheden een politiek en economisch 
gelijkberechtigde positie innemen. 

Art. 20 De staat Israël 

De RPF is van mening dat het Verbondsvolk Israël niet gelijk gesteld mag worden 
met het volk van de huidige Staat Israël. 
Toch zal onze regering moeten beseffen dat het ontstaan van de staat Israël te 
midden van de naties in het Midden-Oosten niet los mag worden gezien van de 
bijzondere bemoeienis die God ook vandaag nog met dit volk wil hebben. 
Aan de Nederlandse betrekkingen met Israël dient de eiste worden gesteld dat ons 
land gehouden is geen verantwoordelijkheid te nemen voor een (internationaal) 
beleid, dat het voortbestaan van Israël binnen veilige grenzen bedreigt, of kan 
bedreigen. 
Wel zal de regering steeds moeten pleiten voor een rechtvaardige oplossing voor 
het Palestijnse probleem. 

Art. 21 De politieke rechten van Molukkers en Papoea's 

De RPF is ervan overtuigd dat Nederland, als gevolg van zijn beleid bij de over-
dracht van het ambtelijk gezag over de gebieden van het voormalig Nederlands-
Indië, een bijzondere ereschuld heeft tegenover de Molukse en Papoea-volken. 
Zonder de positie en de eigen verantwoordelijkheid van de Republiek Indonesië als 
richtsnoer voor het buitenlands beleid aan te tasten, zal onze regering toch gewet-
tigde verlangens alsmede het recht op zelfbeschikking van deze volken moeten 
ondersteunen. 
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b.v. de Noord Atlanti- 
sche Verdrags Organisatie beperkingen oplegt aan een zelfstandige ont-
plooiing van ons buitenlands beleid. 

_1  
ties  in het omschreven I IC' [RIartikelen 22 t/m I W41. 
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De RPF staat op zichzelf positief tegenover een voortgaande samenwerking 
binnen de Europese Gemeenschappen op politiek, economisch en cultureel terrein. 
De besluitvorming binnen de gemeenschappen dient te worden geharmoniseerd 
door een uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement. 
Nederland zal echter zeer kritisch moeten staan tegenover uitingen van suprana-
tionale machtsvorming en een te dominerende invloed van de grote lidstaten 
binnen de gemeenschap. 
De RPF is geen voorstander van een Europese eenheidsstaat en evenmin van 
Europese eenwording, tenminste zolang in de Europese integratie-gedachte het 
element van de integratie en de doorwerking van fundamentele reformatorische 
staatkundige beginselen (die wij in eigen land voorstaan) nog ontbreekt. 

Art. 23 Verengde Naties 

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties moet worden gezien als een 
forum, waar vertegenwoordigers van de regeringen elkaar kunnen ontmoeten en in 
alle openbaarheid hun standpunten kunnen vertolken. 
Gelet op het gestelde in art. 17 aangaande Gods bedoeling met de naties in de 
wereldgeschiedenis en de strijd tussen de wettige Heer der wereld en Diens 
tegenstander acht de RPF het niet geoorloofd om naar een wereldstaat te streven. 
Interstatelijke verbanden ontlenen de rechtsgrond van hun optreden aan de visie 
die de lidstaten hebben m.b.t. het karakter van het overheidsambt en de begren-
zing der overheidstaken. 
Onze regering moet zich derhalve bij voortduring realiseren dat de Verenigde 
Naties, ondanks het vele nuttige werk dat door de onderscheiden organen van de 
VN wordt verricht, niet zelden fungeren als een klankbord voor de doorwerking van 
verwerpelijke staatkundige beginselen. 
Indien er een beroep gedaan wordt op een deel van de Nederlandse krijgsmacht in 
het kader van de VN, zal dit van geval tot geval moeten worden bezien. 
Het behoud van recht en gerechtigheid en het bewaren van de internationale 
rechtsorde kan een reden zijn om aan deze oproep gehoor te geven. 

Art. 24 Internationaal beleid t.a.v. grondrechten van burgers 

De RPF erkent dat interstatelijke verbanden (zoals de VN) in het leven geroepen 
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zijn om gestalte te geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid der lidstaten 
voor het tot gelding brengen van internationaal erkende volkenrechtelijke beginse-
len; zowel op het terrein van de beslechting der geschillen als op het gebied van de 
bescherming van de grondrechten der burgers en het zelfbeschikkingsrecht der 
volken. 
Toch mag de onvermijdelijke beïnvloeding van de binnen- en buitenlandse politiek 
van de aangesloten landen nimmer leiden tot een uitholling van de eigen verant-
woordelijkheid van de desbetreffende regeringen. Nederland zal zich in voorko-
mende gevallen hebben in te zetten voor die landen die de dupe worden van 
machtspolitiek van interstatelijke verbanden. 

Art. 25 Achtergrond van het Oost-West conflict 

De RPF is ervan overtuigd dat in deze tijd de politiek van de Sowjet-Unie (met haar 
satellietstaten) de grootste bedreiging vormt voor de wereldvrede. 
Deze bedreiging heeft een geestelijke achtergrond en mag derhalve niet in de 
eerste plaats gezien worden als een produkt van angst en wantrouwen, 
1. omdat de daar aangehangen communistische leer in volstrekte tegenstelling 

staat tot de Bijbelse Boodschap, wat om. tot een totale verwording van het 
overheidsambt heeft geleid. Gezien bovengenoemde verwerpelijkheid van de 
communistische leer acht de RPF het de roeping van Nederland te bevorderen 
dat de invloedssfeer van het communisme wordt teruggedrongen; 

2. omdat de Sowjet-Unie een expansionistische buitenlandse politiek voert, vanuit 
een politieke en militaire strategie die wordt gerechtvaardigd met leerstellingen 
als wereldwijde ,,klassenstrijd", revolutie" en ,,vestiging van de dictatuur van 
het proletariaat"; 

3. omdat de Sowjet-Unie, ter ondersteuning van deze agressieve politiek, een 
geduchte interventiemacht heeft opgebouwd, die haar in staat moet stellen 
overal ter wereld in te grijpen. 

Art. 26 Politiek beleid in het kader van de NAVO-strategie 

a. De landen van de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) wensen 
terecht tegenover deze dreiging van de Warschaupakt-landen de vrijheid, het 
gemeenschappelijk erfdeel en de beschaving van hun volken, welke volgens dit 
verdrag zijn gegrondvest op beginselen van democratie, persoonlijke vrijheid 
en rechtsorde,te verdedigen. 

b. De RPF is van mening dat Nederland, hoezeer ook de uitholling van de geeste-
lijke waarden in de Westerse wereld is voortgeschreden, in de NAVO moet 
blijven zolang dit bondgenootschap haar bovenomschreven doelstelling trouw 
blijft. 

C. De NAVO-strategie van het aangepaste antwoord beoogt voor alles gericht te 
zijn op het voorkomen van oorlog door een geloofwaardig vertoon van kracht. 
Te dien einde dient de NAVO, maar in het bijzonder West-Europa, over een 
adequate verdediging te beschikken die zowel het risico van een aanvalsoorlog 
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voor de Sowjet-Unie voldoende groot maakt, als ook de mogelijkheid van het 
bereiken van politieke en strategische voordelen door dreiging met geweld 
uitsluit. 

Art. 27 Instrumenten voor ontspanningspolitiek 

De RPF ziet de noodzaak in van afspraken op het gebied van wederzijdse wapen-
beheersing en wapenvermindering om tot een zekere ontspanning te komen en 
een grootscheeps militair conflict met het Oostblok te voorkomen. 
Deze ontspanningspolitiek mag er evenwel nimmer toe leiden dat de ogen gesloten 
worden voor de geestelijke achtergrond van het conflict, wat betekent dat men in 
het buitenlands beleid het streven naar ontspanning (détente) niet moet verwarren 
met wat de Sowjet-Unie onder de ,,vreedzame coëxistentie" tussen Oost en West 
verstaat. Positief gezien veronderstelt dit een beleid waarbij men een passend 
antwoord weet te geven op de praktische uitwerking van deze communistische 
politiek van vreedzame coëxistentie", teneinde de communistische invloedssfeer 
terug te dringen. 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN HET KADER VAN DE NOORD/ZUID 
i:ir.1ui.1iFc 

Art. 28 
a. Aard van de overheidsverantwoordelijkheid 

De RPF is van mening dat overheid en samenleving, elk op eigen wijze vanuit een 
oogpunt van gerechtigheid, een bijdrage kunnen en moeten leveren aan de bevor-
dering van het welzijn van de bevolking van arme landen. 
De RPF staat daarbij een overheidsbeleid voor ogen, 
- waarin enerzijds rekening gehouden wordt met de eigen verantwoordelijkheid 

van ontwikkelingslanden voor de oplossing van hun eigen problemen en 
- waarbij anderzijds corrigerend, stimulerend en aanvullend wordt opgetreden bij 

het zoeken naar oplossingen voor structurele problemen als de internationale 
verdeling van arbeid en levering van grondstoffen in het internationale ruilver-
keer. 

b. Voorwaarden bij hu lpver lening 

De RPF is van oordeel dat aan praktische hulpverlening van overheidswege de 
volgende voorwaarden gesteld moeten worden: 
1. Bijstand aan ontwikkelingslanden dient naar vermogen te worden verleend, 

zulks na zorgvuldig onderzoek ter zake en kan van financiële, wetenschappelij-
ke, technische, handelspolitieke of maatschappelijke aard zijn, met nauwletten-
de afweging van feitelijke behoeften en mogelijkheden. 
Instellingen die overheidssubsidie genieten voor verlening van ontwikkelings-
hulp zullen eveneens aan deze en de hierna gestelde voorwaarden moeten 
voldoen. 

2. Van hulpverlening moet worden afgezien wanneer de hulp, vanwege omstan-
digheden in het betrokken land, niet ten goede komt aan het welzijn van de 
bevolking. 
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3. In het ontwikkelingsbeleid zal Nederland prioriteit moeten aanbrengen ten 
aanzien van de hulp aan landen, waarvoor zij in het verleden verantwoordelijk-
heid heeft gedragen. 

4. Bij het stellen van verdere prioriteiten zal Nederland terughoudendheid moeten 
betrachten in de hulpverlening aan landen met een totalitair systeem, of(aan 
landen) die streven naar politieke en militaire expansie en (aan landen)die hun 
onderdanen stelselmatig in de uitoefening van hun grondrechten, m.n. die van 
de vrijheid tot godsdienstig belijden, belemmeren. 
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Hoofdstuk Jinsie 

Art. 29 Uitgangspunt 

Door de macht van de zonde kan in deze wereld geen ware vrede tussen de volken 
bestaan. Onverminderd haar roeping om toch zoveel mogelijk de vrede na te 
streven heeft de overheid allereerst de plicht het eigen volk te beschermen tegen 
alle dreiging zowel die van binnenuit als die van buiten de landsgrenzen komt. 
Daartoe draagt zij - naar de Schrift - het zwaard niet tevergeefs (Rom. 13). 
Met het oog daarop onderhoudt onze overheid een krijgsmacht, die modern uitge-
rust, goed geoefend en gemotiveerd moet zijn om staande te kunnen blijven onder 
oorlogsomstandigheden. Alleen een zo voorbereide krijgsmacht kan in vredestijd 
een bijdrage geven tot het voorkomen van oorlog. 
Maar ook de beste krijgsmacht kan haar taak niet volbrengen wanneer zij niet wordt 
gedragen door de sympathie van de bevolking. Daarom dient de overheid te 
bevorderen dat er in het land begrip en waardering is voor de taak van de krijgs-
macht; in het bijzonder heeft zij te waken tegen alle pogingen die in het kader van 
een psychologische oorlogsvoering of anderszins worden gedaan om de geestelij-
ke weerbaarheid van ons volk te ondermijnen. Daarnaast dient het beleid van de 
overheid te zijn gericht op het tot stand komen van internationale verdragen van 
wapenvermindering en -beheersing en van humanisering van de oorlogsvoering. 

Het lidmaatschap van de NAVO brengt mede de verplichting om zowel parate als 
mobilisabele zee-, land- en luchtmachteenheden ter beschikking te stellen van de 
bondgenootschappelijke verdediging. Sterkte en samenstelling van deze eenhe-
den worden in gemeenschappelijk overleg in de NAVO-raad vastgesteld. 
In het hoofdstuk over de buitenlandse politiek werd reeds gesproken over de 
strategie van de NAVO, die vóór alles gericht is op het voorkOmen van oorlog. Maar 
mocht de tegenstander toch tot een daad van agressie overgaan, dan zal de NAVO 
verdedigend geweld gebruiken ten einde de territoriale integriteit van de lidstaten te 
herstellen of andere vitale belangen te beschermen. In dat geval wordt ernaar 
gestreefd het conflict op een zo laag mogelijk geweldsniveau te beëindigen. Met 
deze strategie van het aangepaste antwoord kan de RPF zich geheel verenigen. 

Art. 31 Kernwapens 

Tegenover de Sowjet-Unie, die zelf over een uitgebreid arsenaal van kernwapens 
beschikt, kan de NAVO onmogelijk afstand doen van deze wapens. Eenzijdige 
afschaffing van kernwapens zou het bestaande machtsevenwicht verstoren en de 
kans op oorlog aanzienlijk vergroten. In deze situatie moet ook Nederland zijn 
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verplichtingen nakomen en de door de NAVO-raad nodig geachte kernwapens in 
zijn strijdkrachten integreren of op zijn grondgebied toelaten. 
Daarom verwerpt de RPF nadrukkelijk elke suggestie om kernwapens eenzijdig uit 
Nederland te verwijderen. Dit zou niet alleen irreëel zijn (gaan ze Nederland uit dan 
gaan ze naar de bondgenoten, zodat het geen vermindering van kernwapens 
betekent), maar ook immoreel (onze verantwoordelijkheid afwentelen op de bond-
genoten terwijl wij wel blijven profiteren van de bescherming van de ,,atoompara-
pluie") en gevaarlijk (omdat het de solidariteit en daarmede de geloofwaardigheid 
van het bondgenootschap ondermijnt). 
Wel dient de regering ernaar te streven, dat - zonder verstoring van het machtse-
venwicht— de verdediging van de NAVO minder afhankelijk wordt gemaakt van het 
kernwapen. Dit kan op verschillende wijzen worden aangepakt, o.a. door verster-
king van de conventionele strijdkrachten, vervanging van bepaalde nucleaire wa-
pensystemen door conventionele (indien deze, doortoepassing van nieuwe techni-
sche vindingen, voor de uitschakeling van het vijandelijk potentieel even effectief 
zijn). De RPF ontveinst zich niet, dat hiermede onder meer een verhoging van de 
defensie-uitgaven zal zijn gemoeid, maar zij is van mening, dat dit offer moet 
worden gebracht als uiting van de eerlijke wil ,,de rol van het kernwapen terug te 
dringen". 

Art. 32 Territoriale verdediging 

De territoriale beveiliging van eigen grondgebied en territoriale wateren wordt door 
de NAVO-raad aan de betrokken lidstaten overgelaten en is derhalve een nationale 
verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor de externe verdediging van de Neder-
landse Antillen, welke ingevolge het statuut van het Koninkrijk, door Nederland 
wordt verzorgd. De RPF wil benadrukken, dat deze taken geen lagere prioriteit 
mogen krijgen dan de voor de NAVO bestemde bijdragen. 
Betreffende het gevaar van spionage en sabotage van voor mobilisatie en oorlogs-
voering belangrijke installaties en opslagplaatsen, dient de Regering - in het 
bijzonder ook in vredestijd - grote waakzaamheid te betrachten. 

Art. 33 Civiele verdediging 

De RPF is doordrongen van de noodzaak van een goede civiele verdediging 
teneinde onder oorlogsomstandigheden de burgerbevolking de best mogelijke 
bescherming te bieden. Het besef van de ontzagwekkende vernietigende uitwer-
king van kernwapens mag niet leiden tot defaitisme en een houding van passiviteit. 
De overheid dient reeds in vredestijd alle voorbereidingen te treffen om de burger-
bevolking de beste overlevingskansen te geven en te bevorderen dat bestuur en 
openbare diensten, alsmede voedsel- en energievoorziening, blijven functioneren. 
Bovendien is het treffen van beschermende maatregelen op zichzelf al een mani-
festatie van de vaste wil van de overheid onze onafhankelijkheid te verdedigen en 
zij levert daarmede ook een bijdrage aan de geloofwaardigheid van de afschrik-
kingsstrategie. 
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Aan de krijgsmacht, in tijd van vrede, zijn verschillende tegenstellingen inherent: 
- Als instrument voor het bewaren van de vrede dient zij steeds paraat te zijn voor 

oorlog. 
- Om haar taak als verdedigster van de democratie goed te kunnen vervullen, ook 

waar zij deel uitmaakt van de maatschappij die zij dient, behoort zij een hechte 
eigen gezagsstructuur en discipline te bezitten, zonder welke zij in een crisissi-
tuatie niet kan functioneren. 

Daarom dient bij het streven naar vermaatschappelijking van de krijgsmacht reke-
ning te worden gehouden met haar eigen karakter. 
Voor een maatschappelijk isolement van de krijgsmacht behoeft in ons land niet te 
worden gevreesd omdat niet alleen haar beroepskader voortkomt uit alle geledin-
gen van ons volk, maar bovendien jaarlijks tienduizenden jonge burgers hun 
militaire dienstplicht vervullen. Hierdoor is de voeling met de maatschappij vol-
doende gewaarborgd. 

De RPF is voorstander van invoering van een algemene sociale dienstplicht voor 
jonge mannen, waar de militaire dienst onderdeel van is. Een deel van de dienst-
plichtigen zal zijn dienst bij de krijgsmacht vervullen, anderen bij de Civiele Verdedi-
ging, in de overheidsdienstensector of in het kader van Ontwikkelingssamenwer-
king. Bij het vaststellen van zowel de duur van de diensttijd als de bezoldiging zal 
worden gestreefd naar een rechtvaardige lastenverdeling over de diverse catego-
rieën dienstplichtigen. 

Art. 36 Geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht 

Het is van het grootste belang, dat de dienstplichtigen in de krijgsmacht gesteund 
worden bij het handhaven van de godsdienstige normen. Hier ligt een belangrijke 
taak voor de geestelijke verzorging. 
Van de geestelijke verzorgers mag loyaliteit worden verwacht tegenover de doel-
stelling van de krijgsmacht, waarbinnen zij hun ambt uitoefenen. Te dien einde zal 
elke toekomstige geestelijke verzorger een loyaliteitsverklaring moeten tekenen. 
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Hoofdstuk 5: Sociaal, financieel 
en economisch beleid 

Art. 37 Aard van de overheidstaak in het economisch leven 

Het is de taak van de overheid ervoor te zorgen dat de samenlevingsverbanden, 
waarbinnen de burgers hun opdracht van Godswege vervullen, zich naar hun aard 
kunnen ontwikkelen. Dit betekent, dat zij wetten mag uitvaardigen ter voorko-
ming of bestrijding van chaotische ontwikkelingen opdat de onderdanen be-
schermd worden tegen deze ontwikkelingen die hun vrijheid in gevaar brengen en 
die hen niet meer in staat stellen tot Gods eer en tot heil van de naaste te werken. 
Het behoort in deze gedachtengang tot de taak van de Nederlandse overheid 
ervoor te zorgen dat het sociaal en economisch klimaat in ons land zodanig is dat 
allen in het economisch leven de hun gegeven mogelijkheden verantwoord en 
zinvol kunnen benutten. 

Art. 38 Uitgangspunt voor ordening van het economisch leven 

Het ruilverkeer is in beginsel het meest geschikte middel om het economisch leven 
te ordenen. Deze ordening van het economisch leven is gebaseerd op de vrije 
beslissingen van de deelnemers in het ruilverkeer en op de particuliere eigendom 
der productiemiddelen. Op deze wijze wordt voorkomen, dat de overheid de 
zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de burgers aantast. 
Daarom zal een ordening van het economisch leven, waarbij aan de burger de van 
God gekregen opdrachten en verantwoordelijkheden worden ontnomen, zoals dat 
het geval is bij een centraal door de overheid geleide economie, moeten worden 
afgewezen. Een economische ordening via het ruilverkeer waarborgt de vrijheid en 
de verantwoordelijkheid van de burgers ook beter dan een corporatistisch systeem 
en werkt bovendien doelmatiger dan de andere systemen, waarbij het economisch 
leven zich aanzienlijk minder snel en goed kan aanpassen aan gewijzigde sociale 
en economische omstandigheden. 
De burgers dienen naar Gods geboden te leven; hun streven in het economisch 
leven moet voldoen aan bijbelse normen van rentmeesterschap en naastenliefde. 

De overheid neemt in het aanvaarden van de markteconomie haar uitgangs-
punt, maar heeft ten aanzien daarvan een corrigerende, stimulerende en 
aanvullende taak. Zij moet de markteconomie zodanig stimuleren, resp. 
aanvullen, dat in de behoefte aan particuliere en collectieve goederen zo 
goed mogelijk wordt voorzien. 
Zij dient deconcentratie van economische macht nauwlettend te bewaken en 
ongewenste machtsconcentraties van ondernemingen en belangengroepe- 
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ten iefde. 

Art. 40 Uitgangspunten voor inkomenspolitiek 

De burgers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun welvaart en hun 
welvaartsontwikkeling. De overheid moet alleen dan in de inkomens- en vermo-
gensverhoudingen van de burgers ingrijpen, indien het ruilverkeer op dit punt 
uitwassen veroorzaakt, waardoor de zelfstandige ontplooiing en de verantwoorde-
lijkheid van hen wordt aangetast. 
In beginsel worden de inkomens en vermogens gevormd in het ruilverkeer. 

De overheid heeft als taakte bevorderen, datgoede sociale voorzieningen tot stand 
komen voor hen die niet in staat zijn aan het ruilverkeer deel te nemen, door het 
stimuleren van particuliere verzekeringen, het opleggen van heffingen en het doen 
van uitkeringen. 
Het beleid t. a. v. deze voorzieningen dient erop gericht te zijn, dat hierop zo weinig 
mogelijk een beroep behoeft te worden gedaan. 
De hoogte van de sociale uitkeringen moet gelijke tred houden met het algemene 
welvaartspeil, zonder dat bepaalde minima aangetast worden. De overheid zal 
voorrang hebben te verlenen aan het particulier initiatief op dit terrein. Zij dient niet 
het beheer van alle sociale voorzieningen te hebben, maar dient er wel naar te 
streven deze verzekeringen in één systeem in te passen. 

irir 

De RPF acht inflatie een ernstig economisch probleem, dat ontwrichtend werkt. 
Alle bij de besluitvorming inzake lonen, prijzen en overheidsuitgaven betrokken 
instanties zullen zich meer dan tot dusverre het geval is, rekenschap moeten geven 
van de gevolgen, die hun beslissingen hebben op het proces van de geldontwaar-
ding. De overheid dient op de bestrijding van inflatie nauwlettend toe te zien en ook 
hier zo nodig corrigerend en aanvullend op te treden. 

Art. 43 Belastingen 

Voor de vervulling van haar taak zal de overheid zich via het langs wettige weg 
opleggen van belastingen, heffingen en prijzen van openbare nutsbedrijven (bijv. 
gas en electra) de benodigde geldmiddelen verschaffen. Daarbij dient zo mogelijk 
een verband gelegd te worden tussen de betrokken belasting of heffing en dege-
ne(n) waarvoor de overheidsverrichting wordt gedaan (het zgn. profijtbeginsel). 
Bij de belastingen dient daarnaast rekening te worden gehouden met de draag-
kracht van de belastingplichtigen en behoren de belastingplichtigen niet of zo 
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weinig mogelijk in hun activiteiten en ontplooiingsmogelijkheden te worden belem-
merd 

Art. 44 Bijbels zicht op het karakter van arbeid 

De arbeid vindt zijn zin in de vervulling van de opdracht de aarde te bewerken en te 
bewaren in onderlinge samenwerking overeenkomstig de normen van de Heilige 
Schrift. Dit principiële doel van de arbeid zal bepalend zijn voor de arbeidsverhou-
dingen. 

Art. 45 Gezags- en medezeggenschapsverhoudingen in bedrijven 

De sociale verhoudingen zullen geen scheiding mogen brengen tussen hen die [n 
de ondernemingen werkzaam zijn. De onderneming is een samenwerkingsver-
band, waarbinnen organisatorisch een hiërarchie bestaat. 
Daarom is medezeggenschap in de vorm van medebeslissingsrecht op sociaal 
gebied noodzakelijk. Dit ter verbetering van de menselijke verhoudingen en de 
betrokkenheid van het personeel. 
Op economisch gebied is medebeslissingsrecht ongewenst, omdat op dit terrein 
snel en vertrouwelijk moet kunnen worden gehandeld. 
Omdat de interne besluitvorming door onderlinge informatie en advies kan verbete-
ren, moet aan de ondernemingsraad op economisch gebied het recht van advies 
worden toegekend, waardoor de belangen van alle betrokkenen beter tegen elkaar 
kunnen worden afgewogen. 
Bij de regeling van de medezeggenschapsverhoudingen binnen de onderneming 
moeten het eigensoortige karakter van het gezag in de onderneming en de koppe-
ling van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het oog worden gehouden. 
Bij stakingen hebben werkwilligen recht op arbeid. 
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Hoofdsi 5: Ruin tdUj  ordening, 
energie en milieu 

Art. 46 Rentmeesterschap 

Op het gebied van de ruimtelijke ordening, energie en milieu oriënteert de RPF 
zich op de bijbelse cultuuropdracht aan de mens om de aarde te bewerken en te 
bewaren. Deze opdracht heeft als basisgedachte dat de aarde en haar volheid des 
Heren is. Dit houdt in dat aan God de absolute soevereiniteit over de schepping 
toevalt en de mens als rentmeester door Hem is aangesteld. Uit de overtuiging dat 
God Soeverein is en de mens rentmeester, vloeit voort dat de laatste niet op 
willekeurige wijze met de geschapen kosmos mag omgaan, doch een zorgvuldig 
beheer dient te voeren over natuurlijk milieu en natuurlijke hulpbronnen. 
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Wat de ruimtelijke ordening (verdeling van grond en inrichting van het landschap) 
betreft, dient de overheid stimulerend, corrigerend en aanvullend op te treden. De 
overheid dient in dit verband bij het vaststellen van structuur- en bestemmingsplan-
nen in te spelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen. 

Art. 48 Volkshuisvesting 

Het huisvestingsbeleid van de overheid moet gericht zijn op een eerlijke verdeling 
van de beschikbare woonruimte, waarbij de overheid haar beleid moet afstemmen 
op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Ten aanzien van de woningbouw 
dient het overheidsbeleid erop te zijn gericht het particulier woningbezit te bevorde-
ren en te beschermen, terwijl men een rechtvaardige verdeling van huurwoningen 
naar draagkracht dient te stimuleren. 
Overeenkomstig het gestelde in art. 25 eerste en tweede alinea van dit Basispro-
gram, moet de overheid de burgerlijke huwelijksgemeenschap en de daaruit voort-
komende gezinsgemeenschap ook beschermen bij de toewijzing en de (subsidie 
voor de) bouw van gezinswoningen. 

Art. 49 Bestemmingsplannen 

Bij het maken van bestemmingsplannen dient zoveel mogelijk het belang van de 
reeds gevestigde bewoner voor te gaan en beschermd te worden. De inspraakpro-
cedure bij het maken van plannen dient zodanig te zijn dat slechts direct betrokke-
nen hierop invloed kunnen uitoefenen via de normale democratische kanalen. 
Anderzijds dient ernaar gestreefd te worden een ongebreidelde versnippering van 
de ruimte te voorkomen. 
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Art. 50 Spreidingsbeleid 

De RPF is voorstander van het bevorderen van een landelijke spreiding van het 
wonen en werken. Zonder de mogelijkheden te miskennen van grote stedelijke 
concentraties, heeft zij een open oog voor de mogelijke bedreigingen van het 
psychisch evenwicht en de zedelijke waarden, die voor bepaalde bevolkingsgroe-
pen het gevolg kunnen zijn van een samenleving in (te) dichte opeenhoping. Op 
grond van het door haar voorgestelde spreidingsbeginsel moet de overheid zoveel 
mogelijk streven naar een meer evenwichtige verdeling van menselijke activiteiten 
over de verschillende regio's, zodat al te grote verschillen in welvaart in de regio's 
worden voorkomen. 

1I1;(c1I: 

Art. 51 Energiepolitiek 

In de laatste decennia is het besef gegroeid dat er sprake kan zijn van een 
verstoring in de levering van fossiele brandstoffen, terwijl bovendien de omvang 
van het huidige verbruik in veel gevallen sterk milieuvervuilend is. Daarom is het 
noodzakelijk dat het energieverbruik wordt beperkt en dat de ontwikkeling en 
toepassing van alternatieve energiebronnen (kernfusie, zonne- en windenergie) 
van overheidswege krachtig wordt gestimuleerd. Beperking van het gebruik van 
energie kan worden gerealiseerd door overheidsvoorlichting over verantwoord 
gebruik van verbruiksgoederen en door de werking van het prijsmechanisme. 
De toepassing van kernenergie dient alleen uitgebreid te worden indien er een 
aanvaardbare oplossing is gevonden voor een veilige opslag of verwerking van het 
kernsplijtingsafval. Het onderzoek naar deze oplossing dient van overheidswege 
krachtig te worden gestimuleerd en voortgezet. De uiteindelijke keuze van energie-
dragers en in welke mate deze worden toegepast om in onze energiebehoeften te 
voorzien, moet worden bepaald door een nauwgezette afweging welke mogelijke 
effecten zo'n keuze heeft ten aanzien van de volksgezondheid, het natuurlijk 
milieu, politieke en sociaal-economische belangen. 
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Art. 52 MUeuhygëne  

Voor het leven van mens, dier en plant zijn bodem, water en lucht van goede 
kwaliteit vereist. Verontreiniging (dat is door menselijk toedoen inbrengen van 
stoffen of verrichten van handelingen waardoor bodem, lucht en water binnen hun 
bestemming niet meer goed functioneren) moet worden vermeden. De overheid 
dient via wetgeving voor de normstelling zorg te dragen, waarop controle vereist is. 
Voor de naleving van de gestelde normen dient de overheid indien noodzakelijk 
regels te stellen ten aanzien van vervoer, industrie en landbouw. Het rentmeester-
schap houdt o.m. in een verantwoord gebruik van het natuurlijk milieu en de 
grondstoffen. Om verspilling van grondstoffen en ophoping van afval van industrie-
processen te vermijden moet het onderzoek naar en het toepassen van kringloop-
processen zoveel mogelijk worden bevorderd. 
Ten aanzien van grensoverschrijdende milieuverontreiniging (lucht, water en via 
de bodem) is het noodzakelijk dat men tot goede internationale afspraken komt. 

Art. 53 Natuurbeheer 

De overheid dient op het gebied van natuurbeheer zodanige maatregelen te 
treffen, dat zoveel mogelijk waardevolle natuurgebieden en landschappen worden 
beschermd. Natuur en cultuur-historische waarden dienen gerespecteerd te wor-
den. Gebruiksbeperkingen moeten derhalve duidelijk zijn, terwijl beheersvergoe-
dingen naar redelijkheid dienen te worden bepaald. 
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Art. 54 Vrijheid van onderwijs 

De ouders dragen krachtens de scheppingsordinantie de eerste verantwoordelijk-
heid voor de opvoeding van hun kinderen. T.a.v. het onderwijs is dat in Nederland 
mogelijk dank zij het in levensbeschouwelijk opzicht unieke karakter van ons 
onderwijsstelsel. Dit is tot stand gekomen en gewaarborgd dank zij de vrijheid van 
onderwijs, die is verankerd in artikel 23 van de Grondwet. Daarom is voor de RPF 
art. 23 van de Grondwet in zijn huidige formulering het uitgangspunt voor het 
onderwijspolitieke handelen. Dit artikel heeft o.m. betrekking op de vrijheid van 
onderwijs v.w.b. de richting, de inrichting en de oprichting. Verder wordt daarin 
gesproken over de taak van de overheid om het openbaar onderwijs te regelen, 
alsmede de eisen van deugdelijkheid te stellen aan het gesubsidieerde bijzonder 
onderwijs met eerbiediging van de vrijheid van onderwijs. Hoewel erkend wordt dat 
de onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkeling wijziging van deze bepalin-
gen wenselijk of zelfs noodzakelijk kan maken, zal de RPF zich verzetten tegen 
elke poging genoemd artikel uit de Grondwet te verwijderen of zodanig te wijzigen 
dat de vrijheid en de overige rechten van het bijzonder onderwijs worden aange-
tast. 
De overheid dient erop toe te zien, dat alle instellingen van openbaar onderwijs zich 
onthouden van bevoordeling van welke levensbeschouwelijke richting ook. 

Art. 55 Karakter van de eisen van deugdelijkheid 

De eisen van deugdelijkheid die de overheid stelt dienen te worden beperkt tot 
eisen inzake de kwaliteit van het onderwijs. De overheid onthoude zich daarbij van 
het voorschrijven van een regeling inzake de zgn. medezeggenschap als zijnde in 
strijd met de vrijheid van inrichting van het bijzonder onderwijs. 

Art. 56 Verantwoordelijkheid met betrekking tot harmonieuze vorming 

De RPF signaleert dat de vroegere eenzijdige intellectuele vorming aan het veran-
deren is ineen even eenzijdige maatschappij-kritische vorming. De RPF meent dat 
voor wat de leerplichtige leeftijd (de basisvorming) betreft nadrukkelijk gestreefd 
moet worden naar een harmonieuze integratie van algemeen-culturele, creatieve, 
intellectuele en maatschappelijke vorming, gedifferentieerd naar de ontwikkelings-
mogelijkheden en de belangstelling van de jongeren. Hierbij dienen in eerste 
instantie de ouders verantwoordelijk te zijn. De overheid zal in haar beleid dit recht 
der ouders erkennen en in haar subsidiebeleid, ook bij een dalend leerlingenaantal, 
ruimte moeten geven voor de oprichting en instandhouding van scholen naar de eis 
van de ouders t.a.v. de richting van het onderwijs. 
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De integratie van kleuter- en lager onderwijs wordt bevorderd met inachtneming 
van de positie van het bijzonder onderwijs, met name t.a.v. de vormgeving van het 
schoolwerkplan, de positie van de oudercommissies en de verzorgingsstructuur. 
De overheid dient inzake het stimuleringsbeleid t.a.v. het onderwijs voor leerlingen 
in achterstand-situaties de positie van het bijzonder onderwijs te erkennen. Hierbij 
moet recht worden gedaan aan de positie van de desbetreffende ouders zodat 
deze hun opdracht op de juiste wijze kunnen vervullen. 

De overheid dient recht te doen aan de rijke verscheidenheid van de jonge mensen 
v. w. b. aanleg, talenten en beroepskeuze. Daarom dient erin onze samenleving een 
ruime variatie van opleidingsmogelijkheden te zijn, zowel voor praktische als voor 
theoretische vorming. Het onderwijssysteem worde zodanig ingericht dat in de 
eerste fase van het voortgezet onderwijs (12- tot 16-jarigen) waarin jongeren nog in 
ontwikkeling zijn, mogelijkheden tot ontwikkeling niet voortijdig worden afgesneden. 
De motivatie van de jonge mensen zal bevorderd worden door ruimte te geven voor 
gedifferentieerde onderwijsvormen en door verkennende, beroepsoriënterende 
activiteiten in de bestaande inrichtingen van het onderwijs en door opleidingen voor 
het beroepsonderwijs. 
Voor het onderwijs in de tweede fase van het voortgezet onderwijs (16 jaar en 
ouder) moeten de onderwijsvoorzieningen in het beroepsonderwijs zodanig wor-
den uitgebreid dat de ouders en leerlingen in vrijheid kunnen kiezen, hetzij voor een 
opleiding in dagschoolverband, hetzij voor een opleiding in het kader van het 
leerlingenwezen. 
De overheid onthoude zich van dwang tot samengaan van de opleidingen beroeps-
onderwijs met het vormingswerk. 
Ook de subsidiëring van streekscholen beroepsbegeleidend onderwijs van levens-
beschouwelijke richting moet worden mogelijk gemaakt. 
De gewenning aan de subsidiëring van overheidswege brengt volgens de RPF 
onvermijdelijk met zich mee, dat de ouders zich voor het behoud van de vrijheid tot 
christelijk onderwijs aanzienlijk grotere (financiële) offers dan thans het geval is, 
zullen moeten getroosten. 
Niettemin is de RPF aan de andere kant zich ervan bewust dat er een groot gevaar 
verbonden is aan het vaststellen van de minimale school-grootte door de overheid. 
Uit ervaring is gebleken dat grote scholengemeenschappen een bedreiging kun-
nen vormen voor zowel de vorming van het kind als voor het inhoud geven aan het 
christelijke karakter van het onderwijs. 

Art. 59 Wetenschappelijk/hoger beroepsonderwijs 

Ter vervanging van de bestuursregeling volgens de Wet Universitaire Bestuursher-
vorming dient voor het wetenschappelijk onderwijs een definitieve wettelijke rege-
ling tot stand te komen, die terwille van kwaliteit van het wetenschappelijk onder- 
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wijs en het wetenschappelijk onderzoek waarborgen biedt voor een doelmatig 
bestuur met inachtneming van de eigen positie van de bijzondere instellingen. 
De overheid houde bij de financiering van het wetenschappelijk onderzoek reke-
ning, niet alleen met de academische vrijheid, maar ook met de eigen verantwoor-
delijkheid van de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. 
De wettelijke regelingen voor wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs 
en de Open Universiteit moeten ten behoeve van de samenhang van deze voorzie-
ningen geleidelijk worden overgebracht naar een gemeenschappelijk stelsel voor 
het gehele hoger beroepsonderwijs. 

Art. 60 Leerplicht en studieduur 

Een verlenging van de leerplicht acht de RPF niet gewenst. Zij is ook moeilijk te 
verenigen met het streven naar opvoeding tot volwassenheid en belemmert de 
motivatie van de leerlingen. De partiële leerplicht dient een beroepsvoorbereiden-
de aanvulling te zijn op de reeds genoten opleiding. Ze moeten worden beperkt tot 
maximaal 2 dagen per week. 

Art. 61 Verzorgingsstructuur ten behoeve van het onderwijs 

Bij de wettelijke regeling van de verzorgingsstructuur - waaronder schoolbegelei-
dingsdiensten - zullen de eigen verantwoordelijkheid van de scholen voor bijzon-
der onderwijs en de vrijheid van inrichting in het bijzonder onderwijs moeten 
worden gewaarborgd, met name door subsidiëring ook van schoolbegeleidings-
diensten van levensbeschouwelijke identiteit. 

Art. 62 Medezeggenschap in het onderwijs 

schap van ouderraden. 

De overheid mag slechts een nieuw schooltype invoeren, wanneer de deugdelijk-
heid in de praktijk bewezen is. Het in levensbeschouwelijk opzicht unieke karakter 
van het Nederlandse onderwijsstelsel mag niet aangetast worden door onderwijs-
ontwikkelingen en vernieuwingen. 
Voor instellingen van bijzonder onderwijs dient ruimte te zijn om onder eigen verant-
woordelijkheid en naar eigen identiteit een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van de volwassenen-educatie (Open School, Open Universiteit). 
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HoJLt 8: Cultuur, recreatie 
en maatschappelijk werk 

Art. 64 Bijbels zicht op welzijn 

Al kunnen de burgers hoge verwachtingen koesteren omtrent alle mogelijke voor-
zieningen die het leven veraangenamen, toch kunnen deze welzijnsvoorzieningen 
in Bijbels licht bezien nimmer het menselijk ongeluk wegnemen, omdat de wortel 
van de onvrede niet is weggenomen. Alleen gerechtigheid in Bijbelse zin brengt op 
alle terreinen van het leven het ware welzijn. De overheid heeft vanuit haar Bijbelse 
opdracht tot vormgeving aan de publieke gerechtigheid een eigen verantwoorde-
lijkheid te vervullen opdat het de burgers welga. 
De RPF wil overspannen verwachtingen van de taken van de overheid op dit 
gebied principieel bestrijden. De overheid kan en mag het welzijn van de burgers 
niet ,,plaveien". Welzijnsplanning door de overheid holt zowel bij een gecentrali-
seerde als bij een gedecentraliseerde aanpak in meerdere dan wel in mindere 
mate onherroepelijk de eigen verantwoordelijkheid der burgers voor welzijnsactivi-
teiten vanuit de eigen levensvisie uit. 

Art. 65 Cultuurpolitiek 

Het cultuurbeleid van de overheid dient gericht te zijn op de instandhouding van ons 
cultureel erfgoed in de ruimste zin van het woord en actief in de zin van het 
scheppen van voorwaarden ten behoeve van een verantwoorde ontplooiing van 
kunst en cultuur. De overheid heeft daarbij vanuit haar eigen verantwoordelijkheid 
de plicht een verantwoord cultuurbeleid te voeren en derhalve een cultuurpatroon 
tegen te gaan waarin 
- Gods Naam en Eer publiekelijk worden gelasterd; 
- de geestelijke vrijheid der burgers wordt aangetast; 
- de (Bijbelse) normen en waarden, die het geweten van de mens aanspreken 

worden aangevallen. 
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Gelet op het indringende karakter van de media acht de RPF het van het grootste 
belang dat de overheid in wetgeving en beleid de ruimte voor een open omroepbe-
stel en een Vrije pers waarborgt, opdat ook de Bijbelse Boodschap en programma's 
vanuit een christelijke levensvisie via de media kunnen doorklinken. 
De overheid heeft de taak erop toe te zien dat geen omroep bij voortduring radio- en 
TV-programma's uitzendt, die een geest ademen van revolutie of wetteloosheid, of 
die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid var de staat, openbare orde, 
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geestelijke volksgezondheid of goede zeden. Commercialisering van het omroep-
bestel dient krachtig te worden tegengegaan. 
De overheid dient voldoende zendtijd (voor zowel radio als TV) beschikbaar te 
stellen, zodat ook (kleine) organisaties die een belangrijke geestelijke stroming 
vertegenwoordigen een eigen geluid kunnen laten horen. Verdeling en maatstaven 
voor de toewijzing van zendtijd dienen zo nauwkeurig mogelijk in de wet vastgelegd 
te worden en ook anderzijds dient de overheid alles na te laten wat tot een uitholling 
van de eigen identiteit der omroeporganisaties zou kunnen bijdragen (b.v. geen 
NOS-zuil). 
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Art. 67 Recreatiebeleid 

De RPF is van mening dat de overheid haar recreatiebeleid zo moet inrichten dat de 
burgers in de eigen directe omgeving in staat gesteld worden om, mede als gevolg 
van publieke voorwaarden die daartoe op het terrein van woningbouw en wijkaan-
leg zijn geschapen, zoveel als mogelijk is zelf in hun behoefte aan actieve en 
passieve ontspanning te voorzien. 
De overheid heeft, afhankelijk van de mogelijkheden van het particulier initiatief, 
een corrigerende, stimulerende en aanvullende taak bij het treffen van verantwoor-
de voorzieningen betreffende de sterk toegenomen behoefte aan openlucht-re-
creatie in stad en land. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 

De RPF erkent de noodzaak van maatschappelijke dienstverlening (maat-
schappelijk werk, gezinsverzorging, hulp aan bejaarden) in onze samenle-
ving. De RPF is van mening, dat elke hulpbehoevende recht heeft op hulp 
overeenkomstig zijn/haar levensovertuiging. Daarom staat de RPF een be-
leid voor dat kleinschaligheid bevordert met het oog op handhaving van 
eigen identiteit van o.m. die instellingen, die bij hun hulpverlening willen 
uitgaan van Bijbelse normen en waarden. De RPF meent dat de hulpverlening 
vanuit een Bijbelse visie ernstig wordt bedreigd als gevolg van de huidige 
tendens tot grootschaligheid. Bovendien is zij van mening dat deze groot-
schaligheid gepaard gaat met een ernstige verhoging van kosten vanwege de 
meer complexe organisatiestructuur en allerlei negatieve effecten, die voort-
vloeien uit de toenemende bureaucratisering van de hulpverlening. 
De overheid dient er rekening mee te houden dat bij elke vorm van dienstver-
lening de geheel eigen verantwoordelijkheid van de (meerderjarige) hulpbe-
hoevende centraal behoort te staan, opdat de afhankelijkheid van de hulpvra-
ger kan worden verminderd en de zelfstandigheid kan worden nagestreefd. 
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Art. 69 Emancipatieb&&d 

De RPF wil zich op het gebied van depositie van man en vrouw inde maatschappij 
laten leiden door wat de Heilige Schrift leert aangaande de verhouding van man en 
vrouw in huwelijk en gezin. De RPF verwerpt een beleid dat uitgaat van de gelijkheid 
van man en vrouw en stelt daartegenover de gelijkwaardigheid van man en vrouw. 
De RPF erkent en eerbiedigt de door God ingestelde verschillende levenstaak van 
de man en van de vrouw en kan derhalve onder emancipatiebeleid slechts verstaan 
een beleid gericht op: 
- de bewustwording van deze, zo unieke, taak van de man en de vrouw in gezin en 
samenleving; 
- het zich bewust worden van de problemen in onze samenleving rondom de 
situatie van de niet- en niet-meer-gehuwden. 
De RPF wijst een overheidsbeleid af, dat op ruime schaal subsidies verstrekt aan 
emancipatie-activiteiten, die duidelijk in strijd zijn met de Heilige Schrift. 
De overheid dient erop toe te zien, dat onze wetten ook door onze buitenlandse 
gasten met name op het punt van gelijkwaardigheid van man en vrouw, worden 
geëerbiedigd. 

Hoofdstuk 9: Subsidiepolitiek 

Art. 70 Handhaving van eigensoortige verantwoordelijkheid 

De RPF is van mening dat de overheid haarbeleid zo moet voeren dat de burgers in 
hun samenlevingsverbanden aan hun goddelijke roeping tot beleving van hun 
eigengeaarde verantwoordelijkheid ten volle kunnen voldoen. Daartoe dient de 
overheid publieke voorwaarden te scheppen waartoe ook voorzieningen als die 
van de subsidieverlening kunnen behoren. Steeds zal daarbij echter de eigensoor-
tige verantwoordelijkheid van de overheid en de verantwoordelijkheid van de 
burgers tegen elkaar moeten worden afgewogen. 
De RPF constateert dat subsidiëring door de overheid, als gevolg van het ontbre-
ken van een dergelijke afweging in onze tijd steeds grotere vormen heeft aangeno-
men, zodat thans op vele terreinen abnormale situaties zijn geschapen. In veel 
gevallen is de subsidiëring het directe gevolg van de overspannen verwachtingen 
die de burgers van de overheid hebben terzake van allerlei (welzijns)voorzienin-
gen. 
Een dergelijk overheidsbeleid bevordert het vervalproces in de samenleving, waar 
de leden in de samenlevingsverbanden hun taken en verantwoordelijkheden laten 
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liggen en niet willen voorzien in een toestand van nood of dreigende nood op een 
bepaald terrein (m.n. allerlei maatschappelijke nood). 
De RPF is derhalve van mening, dat handhaving van de eigensoortige verantwoor-
delijkheid der burgers bij het subsidiebeleid niet recht mogelijk is zonder structurele 
ombuigingen in het gehele overheidsbeleid. 

Art 71 Maatstaven bij het subsidiebeleid 

Ingeval de overheid besluit tot subsidiëring zal zij zich moeten beperken tot 
het verschaffen van ontbrekende (financiële) middelen en zal zij bij de subsi-
the-verlening de zelfstandigheid van de gesubsidieerde organisatie niet mo-
gen aantasten. In het algemeen is de RPF van oordeel dat subsidie belangrij-
ke schadelijke effecten kan hebben, zoals: 
- bevoordeling van het gesubsidieerde object t.o.v. ander werk;.  
- een geforceerde en niet-natuurlijke ontwikkeling; 
- een verlammende invloed, die van subsidiëring kan uitgaan op de eigen 
verantwoordelijkheid en activiteit; 
- het gevaar van overheidsinmenging resp. overname van allerlei activitei-
ten, die buiten het terrein van de overheid liggen, zoals het scheppen van 
(minderheids)belangen in bedrijven en dergelijke. 
De RPF meent dan ook te moeten streven naar een normale toestand, waarbij 
subsidie onnodig is, hoe moeilijk dit in de praktijk ook zal zijn. Wanneer de overheid 
via wetgeving uitvoering geeft aan verkregen (grond)rechten der burgers (b.v. recht 
op deugdelijk onderwijs) dan zal de overheid de uitvoering van deze wetten 
mogelijk maken door om. geldelijke steun of uitkeringen en het verschaffen van 
faciliteiten. Ofschoon deze steun door de RPF niet beschouwd wordt als subsidie in 
de eigenlijke zin van de helpende hand bieden", geldt ook hier dat de eigen 
verantwoordelijkheid van de burgers zoveel mogelijk gehandhaafd behoort te 
blijven. 
Géén subsidie moet worden verleend aan gezags- en zedenondermijnende 
groeperingen, die geweld voorstaan om hun doel te bereiken. 
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Hoofdstuk 10: Landbouw en vissenij 

Art. 72 Mandaat en rentmeesterschap in land- & tuinbouw en visserij 

De mens heeft van zijn Schepper als cultuuropdracht de aarde te bewerken en te 
onderhouden tot Zijn eer. Land- en tuinbouw en visserij zijn vanouds de terreinen 
waar deze opdracht sterk tot uiting komt en waarbij de mens moet erkennen dat 
God de wasdom geeft. 
De landbouwer, tuinder en visser zullen als goede rentmeesters daarop moeten 
antwoorden door op verantwoorde wijze om te gaan met de natuurende natuurlijke 
hulpbronnen. Daaruit volgt dat zij bij de uitoefening van hun opdracht zoveel als 
mogelijk verkwisting van grondstoffen en aantasting van het milieu moeten vermij-
den. 

De overheid dient door wetgeving en beleid de voorwaarden te scheppen waaron-
der het bedrijven in deze sector mogelijk wordt aan die, in artikel 72 genoemde, 
verantwoordelijkheid gewetensvol vorm te geven. 
Zo zal de overheid de bestaanszekerheid van de bedrijven moeten beschermen, 
het beschikken over en verhandelen van grond niet onnodig mogen beperken, 
verantwoorde bedrijfsvoering en behoud van natuur en landschap op rechtvaardi-
ge wijze moeten afwegen en het benutten van (Europese) viswateren dienen te 
waarborgen. 
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Om de bestaanszekerheid van de ondernemers in landbouw en visserij te waarbor-
gen zal, gezien de specifieke problematiek waarmede deze bedrijfstakken worste-
len, een andere fiscale benadering noodzakelijk zijn. 
De RPF is van mening dat in de belastingheffing rekening gehouden dient te 
worden met de specifieke problemen die voortvloeien uit een situatie waarin fiscale 
winst als inkomen wordt beschouwd en als zodanig belast. Reserveringen en 
(her-)investeringen komen op die wijze onverantwoord in de knel. Proportionele 
belastingheffing dient voor de gezinsbedrijven ingevoerd te worden. Daarnaast 
dienen de heffingen van de successierechten beter op voortzetting van de bedrijven 
afgestemd te zijn. 

Art. 75 Grondpolitiek 

Het recht op grondbezit, de vrije beschikking over en de vrije verhandelbaarheid 
van grond dienen zoveel mogelijk gehandhaafd te blijven. Aantastingen van die 
rechten dienen met uiterste zorgvuldigheid omringd te worden. 
Daar waar publiekrechtelijke belangen vereisen gronden aan een oorspronkelijke 
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bestemming te onttrekken, dient naast een reële vergoeding van de waarde en de 
schade aan de eigenaar en gebruiker, de overheid zich ervan bewust te zijn dat ook 
zij de verplichting heeft zuinig met grond om te gaan en grondverspilling met alle 
kracht te bestrijden. 

Art. 76 Natuur, landschap en milieu 

Boer en tuinder zijn en blijven de eerst aangewezenen voor het instandhouden van 
natuur en landschap voor zover in hun beheer. Zij zullen op gewetensvolle wijze 
aan een evenwicht dienen vorm te geven tussen enerzijds het op verantwoorde 
wijze omgaan met de natuur en de natuurlijke hulpbronnen, en anderzijds een 
optimale bedrijfsvoering. 
Waar nodig zal de overheid in overleg met betrokkenen aan dat evenwicht gestalte 
dienen te geven. Dit geldt ook voor terreinen met landschappelijke en cultuurhisto-
rische waarde. 
Daarnaast zal de vervuiling van viswateren krachtig dienen te worden bestreden, 
opdat broedplaatsen en visrijke gebieden hun oorspronkelijke vruchtbaarheid kun-
nen behouden of terugwinnen. 

rii'i&.j;y; i SjI sI .LeI.]j iriury 
Speciale aandacht dient gegeven te worden aan onderwijs, onderzoek en voorlich-
ting voor landbouw en visserij, opdat deze bedrijfstakken, welke een onmisbare 
functie uitoefenen in ons nationaal bestaan en van grote economische betekenis 
zijn voor ons land, hun vooraanstaande positie in de naaste en verre toekomst 
kunnen behouden. 

In EEG-verband dienen de belangen van deze bedrijfstakken krachtig verdedigd te 
worden en zal door een verdere uitbouw van een gemeenschappelijk landbouw- en 
visserijbeleid gestreefd moeten worden naar harmonisering van de concurrentie-
voorwaarden, uniformering van de kwaliteitsnormen en een doeltreffend toezicht 
op de handhaving hiervan. 
Daarnaast zal er in EEG-verband gestreefd dienen te worden naar een situatie 
waarin de Europese viswateren in principe openstaan voor alle vissers uit de 
lidstaten. 
Totdat een dergelijke regeling tot stand gebracht is, dienen overheid en betrokke-
ne,n gezamenlijk tot een evenwichtig en rechtvaardig beleid te komen. Daarnaast 
dient de overheid er op toe te zien, dat de historische zeerechten en vangstgebie-
den voor onze visserij onaangetast en behouden blijven. 

(.]']iit.]l 1II!L.L 
De Federatieraad van de Reformatorische Politieke Federatie heeft op haar 
vergaderingen van 10 januari 1981 resp. 26 juni 1982 en 23 juni 1984 de 
herziene tekst van dit Basisprogram goedgekeurd. 
Het Federatiebestuur biedt dit Program de RPF-kiesverenigingen en de belangstel-
lende lezer aan en hoopt dat het verder zal worden bestudeerd en besproken. 
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