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Het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV), in Algemene Vergadering bijeen te ........ 
op ......................., uitvoering gevend aan artikel 3 van de statuten, stelt de navolgende 
Richtlijnen voor de nationaal-gereformeerde politiek vast. Deze Richtlijnen dienen te 
worden gehanteerd in overeenstemming met en in het licht van de grondslag van het 
Verbond: de Heilige Schrift en de drie Formulieren van Eenheid van de Gereformeerde 
Kerken, waarin de leer van de Bijbel is samengevat. 

Artikel 1 Tot eer van God 

De almachtige God heeft hemel en aarde, met alle bronnen van leven en welvaart, 
geschapen en houdt deze nog steeds in stand. Het GPV roept de overheid op deze God 
publiek te eren en ons volk daarin voor te gaan, in overeenstemming met het universele 
en eeuwige evangelie van de komende Christus, de Koning der koningen. Door Hem 
regeert God de wereld en zal Hij haar oordelen en brengen tot een definitieve  verbs-
sing  van de zonde en haar gevolgen. 
Normloosheid, materialisme en individualisme voeren ons volk van deze roeping af en 
maken het weerloos tegen machten die het werk van Christus tegenstaan. Daarom moet 
de overheid deze invloeden in het openbare leven tegengaan. 

Artikel 2 Herziening van de Grondwet 

In de Nederlandse Grondwet komt de roeping van de overheid om God, de Schepper 
van hemel en aarde, publiek te eren niet tot uitdrukking. Deze voor ieder geldende 
roeping kan als doelstelling richtinggevend voor het regeringsbeleid zijn. 
Het ontbreken van die doelstelling maakt het gebrek aan moreel houvast van ons volk 
zichtbaar. Een herziening van de Grondwet, die dit fundamentele tekort opheft, is 
daarom noodzakelijk. 
Daarnaast moet in de Grondwet worden vastgelegd dat de overheid zich voor beleid en 
wetgeving richt naar de wet van God. Van deze wet kan iedere burger vrij kennis 
nemen. Zij is in de Bijbel ontvouwd in de Tien Geboden en door Christus samengevat 
in het gebed van de liefde tot God en de naaste. Haar betekenis geldt voor iedereen en 
is niet afhankelijk van de mate waarin zij wordt aanvaard. 

Artikel 3 De cultuuropdracht 

God geeft de burgers zowel persoonlijk, gemeenschappelijk als in allerlei verbanden, de 
taak het land als goede rentmeesters in Zijn dienst verantwoord te beheren en zinvol te 
ontwikkelen. Zo leveren zij tevens een bijdrage aan een duurzame ontplooiing van de 
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hele aarde. 
De rijksoverheid en andere overheden moeten die taak in woord en daad erkennen en 
de bevolking aansporen deze taak uit te voeren. De overheid is hoofd van de openbare 
samenleving, en behoort daarom een voorbeeld voor alle burgers te zijn. 
De eigen taak van de overheid hierbij is, in alle openbare aangelegenheden voorwaar-
den te scheppen en voorzieningen te treffen die nodig zijn om de burgers in staat te 
stellen hun beheers- en ontwikkelingstaak uit te voeren. 

Artikel 4 Handhaving van het recht 

Het behoort tot de taak van de overheid haar burgers te beschermen tegen misdaad en 
onrecht, en steun te bieden aan hen die geen helper hebben. Daartoe is haar bij uitslui-
ting macht gegeven om als Gods dienares recht en orde te handhaven en in dat verband 
wetten en voorschriften te geven. Zij handelt bij dit alles niet naar willekeur, maar met 
inachtneming van de gerechtigheid en de wijsheid die de Bijbel leert. Een goed stelsel 
van volksinvloed kan het juiste gebruik van deze overheidsmacht bevorderen. 
De overheid mag van de bevolking vragen zich als verantwoordelijke burgers te gedra-
gen, belasting te betalen, de overheid en haar wetten te respecteren en die te gehoorza-
men in alles wat niet in strijd is met Gods Woord. 

Artikel S Rechtspraak 

De rechtspraak moet gegrond zijn op wetten waarin de gerechtigheid die de Bijbel 
leert, tot uitdrukking wordt gebracht. Zij dient eerlijk en onpartijdig en daarom 
onafhankelijk van andere staatsorganen te zijn. De rechterlijke organisatie behoort 
daarom geregeld te zijn bij wet. 
In de wet moet de rechtsbescherming van de burgers tegen onrechtniatig en willekeurig 
handelen van de overheid worden gewaarborgd.  
Dc  overheid behoort, vanwege de opdracht die haar door God is gegeven, te bevorde-
ren dat straffen worden opgelegd en ten uitvoer gelegd als vergelding voor de schuld 
van de wetsovertreder. Deze straffen zijn wegens de ongebondenheid der mensen 
onmisbaar voor een goede bescherming en ontwikkeling van de samenleving. Bij het 
opleggen en uitvoeren van straf moet, mede ter voorkoming van herhaling, ook aan-
dacht worden besteed aan een goede terugkeer van de overtreder in de maatschappij. 

Artikel 6 Vrijheid van de kerk 

Om de voortgang van de prediking van het Evangelie te bevorderen, ziet de overheid 
erop toe dat kerkelijke samenkomsten, met name de zondagse erediensten, ongestoord 
kunnen plaatsvinden. Waar mogelijk zal de overheid alle niet noodzakelijke werkzaam-
heden op zondag tegengaan, zodat de rust wordt bevorderd en de burgers de gelegen-
heid hebben de kerkdiensten bij te wonen. 
Het rijk van Christus komt niet door kracht of geweld. Daarom moet de overheid de 
vrijheid van godsdienstig belijden die in de Grondwet en in verdragen is gewaarborgd, 
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evenals de geestelijke vrijheden die daarmee samenhangen, handhaven. Zij ziet er 
daarbij op toe dat geen enkele religieuze, politieke of maatschappelijke organisatie met 
betrekking tot het gebruik van deze vrijheden dwang uitoefent in de openbare samenle-
ving. 

Artikel 7 De koning 

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolger van Koning Willem I, 
Prins van Oranje-Nassau. Hij regeert bij de gratie van God. In de uitoefening van zijn 
taak vertoont hij de hoogheid van het overheidsambt en vertegenwoordigt hij de een-
heid van het volk van het Koninkrijk der Nederlanden. 

De Koning ziet erop toe dat zij die de politieke verantwoordelijkheid voor de regering 
dragen, in hun beleid de Grondwet eerbiedigen. De nationale rechtsorde wordt versterkt 
door instelling van een Constitutioneel Hof, waarvan de leden door de Koning worden 
benoemd. Dit Hof dient de bevoegdheid te krijgen uit naam van de Koning wetten te 
toetsen aan de Grondwet en aan verplichtingen krachtens internationale verdragen. 

Artikel 8 Ministers en volksvertegenwoordiging 

De ministers zijn verantwoordelijk voor de wetgeving en het bestuur van het land in 
overeenstemming met de Koning, met onderhouding en handhaving van de Grondwet 
en in goed overleg met de gekozen vertegenwoordigers van het volk. Dit stelsel vormt 
een waarborg tegen machtsmisbruik, dat gemakkelijk kan insluipen wanneer de staats-
macht bij een of enkele personen berust. 
Eerbiediging van de grondwettelijke vrijheden is van belang voor een goede werking 
van de volksinvloed op het regeringsbeleid. 
Burgers moeten in de gelegenheid worden gesteld hun vertegenwoordigers aan te 
wijzen door vrije, geheime verkiezingen en algemeen kiesrecht, volgens het beginsel 
van evenredige vertegenwoordiging. Ook dient de overheid de burgers zoveel mogelijk 
in de gelegenheid te stellen via zorgvuldige inspraakprocedures hun oordeel kenbaar te 
maken over overheidsmaatregelen die hen in het bijzonder raken. 
Het is de taak van de volksvertegenwoordiging het beleid van de regering te beoordelen 
en mee te werken aan de totstandkoming van wetten. Indien een of meer ministers het 
vertrouwen verliezen van de volksvertegenwoordiging stellen dezen hun portefeuilles 
ter beschikking, tenzij de regering een beroep op de kiezers wil doen door middel van 
ontbinding van de volksvertegenwoordiging. 
Het verkeer tussen ministers en volksvertegenwoordiging moet zoveel mogelijk in de 
openbaarheid plaatsvinden. Die openbaarheid stelt de burgers in staat het werk van hun 
vertegenwoordigers te volgen. Bovendien kunnen zo verkeerde praktijken worden 
afgeremd door de mogelijkheid van voortdurende toetsing aan de door God gestelde 
normen en verhoudingen. 
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Artikel 9 De lagere overheden 

De roeping van de lagere overheden is in overeenstemming met die van de rijksover-
heid; besturen van provincies, gemeenten en andere territoriale bestuurslichamen nemen 
op hun niveau deel aan het ontwikkelingswerk zoals artikel 3 dat aangeeft. Daarom 
moeten ook zij in hun beleid handelen naar de universele normen die voor de overheid 
gelden. 
Provincies en gemeenten hebben een juridische en maatschappelijke functie die dateert 
van voor de vestiging van de Nederlandse eenheidsstaat. Reductie van hun functie of 
zelfs terzijdestelling door introductie van nieuwe bestuurslichamen met een zelfstandige 
plaats in het Nederlandse bestuursrecht dient slechts na zorgvuldige afweging te ge-
schieden. 
Bevordering van de zelfstandigheid van de lagere territoriale bestuurslichamen is in 
overeenstemming met het ontstaan van de Nederlandse staat vanuit plaatselijke en 
gewestelijke bestuurseenheden. Door deze zelfstandigheid kunnen besturen en inwoners 
van gemeenten, provincies en andere lichamen een maximale bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de natie. 
Met het oog daarop moet de rechtstreekse financiële afhankelijkheid van gemeenten, 
provincies en andere territoriale bestuurslichamen ten opzichte van de rijksoverheid 
worden beperkt. Alles wat niet noodzakelijk door de rijksoverheid geregeld moet 
worden, dient te worden overgelaten aan de lagere territoriale bestuurslichamen. 
Toezicht op deze bestuurslichamen mag alleen worden uitgeoefend met het oog op 
mogelijke strijdigheid van hun beleid met de wet of met het beleid van de rijksover-
heid. 

Artikel 10 Huwelijk en gezin 

Het huwelijk is door God ingesteld. De overheid heeft om die reden de plicht te zorgen 
voor wettelijke erkenning en bescherming ervan. Zij behoort daarbij het recht en de 
vrijheid van een ieder te eerbiedigen om een gezin te vormen en in eigen verantwoor-
delijkheid kinderen op te voeden. Zij dient zich te onthouden van het doen van aanbe-
velingen of het treffen van maatregelen die direct of indirect bedoeld zijn om de 
gezinsgrootte te beïnvloeden. 

Voorkomen moet worden dat niet-huwelijkse relaties als gelijkwaardig aan het huwelijk 
worden behandeld, omdat dit afbreuk doet aan de unieke waarde van het huwelijk. De 
overheid zal ook hen die een niet-huwelijkse relatie zijn aangegaan, door goede wetge-
ving moeten stimuleren tot het, voor zover mogelijk, aangaan van een huwelijk en hen 
in ieder geval houden aan hun wederzijdse zorg- en maatschappelijke verplichtingen. 

Het is van groot belang dat ouders, ongeacht de grootte van hun gezin, financieel in 
staat zijn hun kinderen te verzorgen, op te voeden en een passende opleiding te laten 
geven. De overheid dient hieraan zowel via het inkomensbeleid als ook via de sociale 
wetgeving en belastingwetgeving gestalte te geven. 
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Artikel 11 Openbare zeden 

Terwille van een goede ontplooiing van staat en maatschappij tot eer van God behoort 
de overheid alle vormen van losbandigheid, onzedelijkheid en verslaving, die de samen-
leving demoraliseren en schaden, zo veel mogelijk tegen te gaan. 

Zo zal ze als dienares van God in de eerste plaats opkomen voor de eer van Zijn naam, 
wat onder meer meebrengt dat ze met alle haar ten dienste staande middelen optreedt 
tegen publieke aanranding en lastering van die Naam. 

Ook zal de overheid openlijke prostitutie en andere vormen van openbare onzedelijk-
heid tegen moeten gaan en voorkomen dat burgers daarmee - op welke wijze dan ook - 
ongewild worden geconfronteerd. In dat verband zal ze ook vrouwenhandel en exploita-
tie van vrouwen en minderjarigen ten behoeve van de prostitutie, met kracht bestrijden. 
Het maken, verspreiden of tonen van drukwerken, filmopnamen en andere publikatie-
middelen, waarin onbeschaamde seksualiteit, geweld, agressie, rassehaat of soortgelijke 
vormen van discriminatie als aanvaardbaar worden voorgesteld of zelfs worden gepro-
pageerd, dient te worden verboden. 

Om verslaving tegen te gaan, behoort de overheid niet alleen het verbod op handel in 
en het gebruik van drugs consequent te handhaven, maar ook te zorgen voor voldoende 
geschikte opvang- en afkickcentra voor verslaafden. Voorts dient ze het gebruik van 
alcoholhoudende drank en rookwaren te ontmoedigen, en het deelnemen aan kansspelen 
en het daartoe gelegenheid geven zoveel mogelijk te beperken. 

Dit beleid dient gepaard te gaan met een verbod op het maken van openlijke reclame 
voor het hiervoor aangegeven schadelijke en/of onzedelijke gedrag. Met extra zorg 
moet de overheid ervoor waken dat minderjarigen niet met zulke zaken worden gecon-
fronteerd of daarbij betrokken raken. Ze bevordert in dit verband dat in de media een 
dienovereenkomstige gedragscode wordt gehanteerd, en voorziet - voor zover nodig - 

daarvoor zelf in een regeling met sancties. 

Artikel 12 Buitenlands beleid 

Omdat Christus de Koning van alle overheden op aarde is, moet de regering in haar 
algemeen buitenlands beleid Zijn Wet als richtsnoer nemen. Zij bevordert daarom naar 
vermogen een internationale rechtsorde waarin geweld en agressie worden tegengegaan, 
geestelijke vrijheden worden gerespecteerd, beginselen van volkenrecht worden nage-
leefd en de harmonische ontplooiing en het duurzaam gebruik van arbeidskrachten en 
grondstoffen van deze aarde wordt nagestreefd. 

De regering dient een zelfstandigheidspolitiek (geen neutrailteitspoitiek) te voeren, die 
noch het sluiten van bondgenootschappen voor een bepaald doel, noch de erkenning 
van de rechtsmacht van een internationaal gerechtshof uitsluit. 

Ten aanzien van de verdeling van de wereld in staten wordt de voorkeur gegeven aan 
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een mozaiekstructuur boven de vorming van een wereldstaat of van enkele zeer grote 
mogendheden. Deze voorkeur volgt uit het feit dat in de zeer grote staten vanwege de 
zondemacht de overheden gemakkelijker komen tot imperialisme en schending van 
politieke en burgerlijke vrijheidsrechten. 
In haar betrekkingen met landen waarin verschillende nationale of culturele gemeen-
schappen in één staatsverband samenleven, dient de overheid aan te dringen op het 
respecteren van nationale of culturele minderheidsrechten. 

Bij het sluiten van verdragen moet de overheid streven naar een evenwichtspolitiek, 
waarbij de rechtsgelijkheid gegarandeerd is, en de gelijkheid in politieke zeggenschap 
van alle betrokken staten zoveel mogelijk in acht wordt genomen. 
Ook als verdragen leiden tot langdurige internationale samenwerking, moet de volken-
rechtelijke soevereiniteit behouden blijven. Dit houdt in het handhaven van de Neder-
landse zeggenschap over de eigen krijgsmacht en van het beginsel van de diplomatieke 
vertegenwoordiging van en in Nederland. Daarom heeft samenwerking tussen regerin-
gen de voorkeur boven supranationale samenwerking. 

Ook na het wegvallen van de dreiging van de communistische staten is handhaving van 
de Noordatlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en het Nederlandse lidmaatschap 
daarvan een veffigheidspolitieke noodzaak. 
Ter beveiliging tegen agressie en intimidatie en tegen aantasting van de geestelijke 
vrijheid in het algemeen beschermt de NAVO het eigen verdraggebied en levert zij, 
indien mogelijk, ook daarbuiten bijdragen aan het garanderen van internationale vrede 
en veiligheid. Ter verwezenlijking van haar doelstellingen zoekt de NAVO naar moge-
lijkheden voor samenwerking met andere staten, daarbij inbegrepen het uitnodigen van 
staten om tot het verdrag toe te treden. 

De Europese Unie moet een samenwerkingsverband van staten zijn, gericht op een 
betere uitvoering van overheidstaken op economisch terrein en de aanpak van grens-
overschrijdende vraagstukken. Een politiek streven naar een federale Europese staat 
wordt afgewezen. 

De regering moet ook binnen de organisatie van de Verenigde Naties haar beleid 
voeren in overeenstemming met de universele wet van God. Zij moet de principiële en 
praktische ontwikkeling van deze organisaties nauwlettend volgen en proberen te 
beïnvloeden overeenkomstig haar grondwettelijke taak de internationale rechtsorde te 
bevorderen. 

Een rechtvaardige en duurzame internationale economische orde verplicht rijke landen 
voorzieningen te treffen ten gunste van de ontwikkeling van arme landen. De Neder-
landse bijdrage daarin moet passen in de doelstellingen van het algemeen buitenlands 
beleid, waarin begrepen het waarborgen van mogelijkheden voor de christelijke zen-
ding. 
Ontwikkelingshulp behoort zoveel mogelijk samen te gaan met voorlichting over de 
betekenis van de Wet Gods voor de overheid. Waar mogelijk dient deze voorlichting 
voort te bouwen op het werk van de christelijke kerk ter plaatse. 
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Artikel 13 Vrede en veiligheid 

De regering dient de nationale zelfstandigheid te handhaven. Het doel van onze krijgs-
macht is, ook bij het aangaan van militaire bondgenootschappen, in de eerste plaats de 
bescherming van het grondgebied van de staat. Daarnaast kan de regering besluiten 
eenheden van de krijgsmacht beschikbaar te stellen voor internationale vredesoperaties, 
bij voorkeur in overleg met de Verenigde Naties. Voorts dient zij door goede voorlich-
ting de eer van het militaire ambt te bevorderen en hoog te houden. 
Ook in vredestijd heeft de krijgsmacht een belangrijke taak. Door een goede uitrusting 
en discipline tonen de militairen de hoogheid van het ambt van hun regering. Zij 
kunnen bijstand verlenen bij ernstige wanordelijkheden en nationale noodsituaties. Voor 
de handhaving van de nationale zelfstandigheid heeft de regering het recht aan haar 
onderdanen de dienstplicht op te leggen. Zij draagt zorg voor het eigen karakter van de 
organisatie en het functioneren van de krijgsmacht ten opzichte van de maatschappij. 
De regering moet de militairen die in haar dienst staan voorhouden, dat zij zich dienen 
te onderwerpen aan Gods geboden en aan de internationale verdragen inzake de oor-
logsvoering, ook in concrete oorlogssituaties. 
De regering stelt geestelijke verzorgers in staat in de krijgsmacht hun arbeid te verrich-
ten, onder de voorwaarde dat ambt en zwaardmacht van de overheid worden geëerbie-
digd. De regering is niet verantwoordelijk voor de bezoldiging van de geestelijke 
verzorgers, aangezien deze niet in dienst behoren te staan van de overheid. 

Artikel 14 Financieel beleid 

Hoofddoelstelling van het financieel beleid is een gezonde financiële positie van de 
Nederlandse Staat. 
De overheid voert daarom een monetair beleid dat gericht is op het stabiliseren van de 
waarde van de geldeenheid. Dit volgt uit het gebod van God om niet te stelen. Afwij-
king van zo'n beleid leidt namelijk tot willekeurige verrijking van de overheid ten 
nadele van de burgers en tot ongerechtvaardigde herverdeling van bezit tussen burgers 
onderling. 

De overheid brengt evenwicht tussen overheidsinkomsten en -uitgaven door de begro-
tingstekorten terug te dringen. Dekking van begrotingstekorten door geldschepping 
wordt afgewezen, omdat dit de waarde van de geldeenheid aantast. Financiering van 
deze tekorten door de kapitaalmarkt drijft de rente op, waardoor investeren duurder 
wordt. Die vorm van financiering mag daarom indien nodig slechts als tijdelijke 
maatregel worden aanvaard. Een uitzondering kan worden gemaakt voor langlopende 
leningen die ten doel hebben overheidsinvesteringen te financieren, waarvan de voord-
elen ook op langere termijn zichtbaar worden zoals in infrastructuur en milieu. 

De staatsschuld moet worden teruggedrongen om het beslag van rente op de overheids-
uitgaven te verminderen. De overheid streeft naar evenwicht op de betalingsbalans en 
naar wisselkoersen die een correcte weergave zijn van de economische krachtsverhou-
dingen. 
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De Nederlandse Bank behoeft een zelfstandige positie en bevoegdheden om het mone-
taire beleid zo krachtig en effectief mogelijk te bevorderen. 

De overheid heft belastingen om de middelen bijeen te brengen, die zij voor het uitvoe-
ren van haar taak nodig heeft. Zij streeft naar een eenvoudig en doorzichtig belasting-
stelsel. Bij de vaststelling van de hoogte van de tarieven voor directe belastingen wordt 
gelet op billijkheid en evenredigheid. Er wordt rekening gehouden met verschillen in 
draagkracht. 
Belastingheffing mag niet doelbewust gebruikt worden voor herverdeling van inko-
men of vermogen, omdat de overheid daarmee misbruik van haar bevoegdheden zou 
maken. 

Artikel 15 Economie en bedrijfsleven 

Als hoofd van de openbare samenleving houdt de overheid zich met het economisch 
leven bezig voorzover het gaat om zaken van publieke aard. Zij dient mede ter bevor-
dering van de werkgelegenheid haar bestedingen te beheersen en vooral te richten op 
investeringen in de sociale en economische infrastructuur. Een politiek die een algeme-
ne verhoging van het consumptieniveau als eerste doel heeft wordt afgewezen. 

Bij het treffen van maatregelen op sociaal-economisch gebied neemt de overheid 
de vrijheid van ambt en beroep als uitgangspunt. 

De overheidseigendom blijft zoveel mogelijk beperkt tot datgene wat voor de overheid 
noodzakelijk is om haar taken naar behoren te kunnen vervullen. 

Aan bedrijfsleven en burgers worden niet meer administratieve lasten opgelegd dan 
noodzakelijk is. Daarbij let de overheid ook op de uitvoerbaarheid en handhaafbaar-
heid van wetgeving. Bij wetgeving verdienen globale maatregelen de voorkeur boven 
specifieke of regionale. 

Met het oog op de goede werking van de prijsvorming bevordert en waarborgt de 
overheid samen met de Europese Unie waar nodig gezonde concurrentie tussen bedrij-
ven. Om machtsmisbruik te voorkomen kunnen de overheid en de unie regels stellen 
ter bescherming van de onderlinge concurrentieverhoudingen. 

De publiekrechtelijke bevoegdheden van de bedrijfsorganen kunnen worden opgeheven. 
Indien een publiekrechtelijke regeling noodzakelijk is, kan de overheid bepaalde rege-
lingen verbindend verklaren. 

De overheid erkent de maatschappelijke verantwoordelijkheid van werknemers-en 
werkgeversorganisatie. Overheersing van of verstrengeling met de overheid door deze 
of andere organisaties, groeperingen of bedrijven dient echter te worden vermeden. 
De overheid heeft het recht in de loon-en prijsvorming in te grijpen wanneer maat-
schappelijke organisaties of personen door hun invloed op lonen en prijzen de goede 
voortgang van het openbare leven dreigen te verstoren. 
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Artikel 16 Sociale wetgeving 

De overheid voert een zodanig beleid dat alle burgers overeenkomstig hun capaciteiten 
in staat worden gesteld hun beroepsarbeid zo te verrichten dat zij God daarmee kunnen 
eren en hun naaste dienen, en kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en dat 
van hun gezin. 
Daarom dient de overheid zorg te dragen voor een goede arbeidswetgeving en voor een 
goed toezicht op de naleving daarvan. Met het oog daarop wordt voorzien in wettelijke 
normen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. 
Tevens moet de overheid zoveel mogelijk waarborgen dat het werken op zondag wordt 
beperkt, vanuit de erkenning dat de vrije zondag van publieke betekenis is. 

De wet voorziet tevens in minimumnormen voor de beloning van beroepsarbeid. 
Door een kinderbijsiagregeling wordt de positie van gezinnen met kinderen beschermd. 
De sociale en fiscale wetgeving dient de burgers te stimuleren hun eigen verantwoorde-
lijkheid te nemen bij het totstandkomen van een redelijke pensioenvoorziening. 
In bedrijven en tussen organisaties van werkgevers en werknemers bestaat de vrijheid 
afspraken te maken die de minimumnormen te boven gaan. Mede met het oog daarop 
wordt een goed overlegstelsel van publiek belang geacht. 
Waar dergelijke afspraken niet tot stand kunnen komen als gevolg van kennelijk on-
overbrugbare belangentegenstellingen, dient te worden voorzien in een goede arbitrage-
regeling. 
De overheid behoudt overigens wel haar eigen verantwoordelijkheid bij het toetsen van 
dergelijke afspraken aan de gewenste sociaal-economische ontwikkeling. 

Door een afgewogen stelsel van arbeidsrecht voorziet de overheid in een zeker even-
wicht tussen de partijen die betrokken zijn bij het totstandkomen en naleven van een 
arbeidsovereenkomst. 
Voor degenen die niet in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien behoort er een 
stelsel van sociale zekerheid te zijn dat sociaal aanvaardbaar en op de langere termijn 
ook financieel houdbaar is. Dit stelsel dient er op gericht te zijn de burgers zo snel 
mogelijk weer terug te leiden naar de arbeidsmarkt. 
Particuliere hulpverlening van kerkelijke of charitatieve instellingen wordt aangemoe-
digd. 

Artikel 17 Ruimtelijke ordening 

In ons dichtbevolkte land neemt het beslag op de schaarse ruimte steeds toe. Het is 
daarom van groot belang, dat op de drie bestuursniveaus zorgvuldige afwegingen 
plaatsvinden van de aanspraken die vanuit de samenleving op de beschikbare ruimte 
worden gedaan. Deze afwegingen moeten hun neerslag krijgen in adequate en actuele 
ruimtelijke ordeningsplannen (planologische kembeslissingen, streek-, structuur- en 
bestemmingsplannen). De doelstelling daarbij moet zijn, dat ons land tot verdere 
ontwikkeling wordt gebracht, tot eer van God. Daarbij dient een evenwichtige afweging 
plaats te vinden tussen "bouwen en bewaren". Er moet worden uitgegaan van de speci-
fieke mogelijkheden van de afzonderlijke landsdelen, regio's en kernen. Gestreefd moet 
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worden naar een daarbij passende spreiding van bevolking en economische activiteiten 
over ons land. 

De ruimtelijke ordening moet mede bijdragen aan de realisering van de doelstellingen 
ten aanzien van het milieu en de waterhuishouding, in het bijzonder waar het erom gaat 
'zwakke functies' als natuur en landschap te beschermen. 
De uitgangspunten van gebundelde deconcentratie en de compacte stad moeten als 
richtinggevende principes gehanteerd blijven om een verdergaande versnippering en 
verstedelijking van ons land tegen te gaan. 
Er moeten duidelijke kaders geboden worden voor het voortbestaan van de landbouw, 
dan wel voor beheersfuncties waar behoud van het landschap moet prevaleren. 
De ruimtelijke ordening wordt tevens ingezet ter beteugeling van het nog steeds toene- 
mend autoverkeer, met name door een gericht vestigingsbeleid voor bedrijven. 
Vooral in een tijd van afnemende bemoeienis van de rijksoverheid met de volkshuisve-
sting moeten in het kader van de ruimtelijke ordening goede kaders gecreëerd worden 
voor de realisering van woningbouwlocaties, met name in de marktsector. 
De ruimtelijke ordening moet voorts bijdragen aan het behoud van cultuurhistorisch 
waardevolle gebouwen en stads-en dorpsgezichten. 
Bij het voorbereiden en uitvoeren van het beleid met betrekking tot de ruimtelijke 
ordening zullen overleg en inspraak belangrijke aspecten moeten zijn. 

Artikel 18 Milieu en natuur 

God is de Schepper en Onderhouder van deze aarde. Hij heeft mens en dier geschapen. 
Daarbij heeft hij de mens aangesteld als beheerder van de schepping waarbij deze dient 
te streven naar een duurzame ontwikkeling van de economie. Ter voorkoming van een 
onbeheerste economische groei zet de overheid zich zowel in nationaal als in internatio-
naal verband in voor toereikende normen ter bescherming van lucht, bodem en water en 
voor een goede handhaving van de milieuwetgeving. 
Het produktieproces van bedrijven wordt gericht op het zoveel mogelijk voorkomen 
van afval dat niet opnieuw kan worden gebruikt. 
Uitgangspunt in het economisch beleid dient te zijn dat het gebruik van het milieu in 
de prijzen van de consumptiegoederen wordt verrekend, zodat de prijzen van de 
goederen een weerspiegeling zijn van alle gemaakte kosten. 
Het ingrijpen van de overheid ten gunste van het milieu gebeurt zoveel mogelijk op 
marktconforme wijze. Heffingen zijn daarbij een geschikt middel om milieuonvriende-
lijk gedrag tegen te gaan. Bij de sanering van aangetaste gebieden of locaties wordt het 
principe dat de vervuiler betaalt voor de aangerichte schade zoveel mogelijk toegepast. 
Het energiebeleid van de overheid is gericht op energiebesparing en een doelmatige 
inzet van energiebronnen. Het gebruik van vernieuwbare energiebronnen dient te 
worden gestimuleerd. 
Het autogebruik moet worden beperkt, alternatieven als openbaar vervoer en fiets 
worden bevorderd. 

In de grote verscheidenheid in de natuur toont God niet alleen zijn grootheid maar ook 
zijn goede zorg voor de schepping. Het is de taak van de overheid zich zowel natio- 
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naal als mondiaal in te zetten voor het behoud daarvan. Ook de verscheidenheid aan 
landschappen dient te worden behouden en versterkt. 
De overheid stelt regels voor het beheer en gebruik van dieren, die aansluiten bij de 
plaats die dieren innemen in Gods schepping. Het welzijn van dieren wordt bevorderd 
en het toebrengen van leed of schade wordt zoveel mogelijk tegengegaan. 

De geïndustrialiseerde wereld verbruikt een onevenredig  groat  gedeelte van het milieu. 
Dit moet worden teruggedrongen ten gunste van de minder ontwikkelde landen. 

Artikel 19 Zorgverlening 

Bij de uitvoering van haar (grond)wettelijke taak in het kader van de volksgezondheid 
gaat de overheid ervan uit dat burgers in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid 
moeten dragen. Zij geeft daarom veel aandacht aan het voorkomen van ziekten, en 
bevordert tevens de zorgverlening binnen de samenlevingsverbanden waarin burgers 
leven en werken. 

Het stelsel van gezondheidszorg moet zodanig zijn ingericht dat noodzakelijke voor-
zieningen voor alle burgers toegankelijk zijn. Daarbij is met name de positie van 
chronische patiënten een belangrijk aandachtspunt. Wel kunnen middelen worden 
gehanteerd waar-door de eigen verantwoordelijkheid van de burger wordt bevorderd en 
ook financieel tot uitdrukking wordt gebracht. 

De overheid draagt in het bijzonder zorg voor mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke handicap, en bevordert dat zij zoveel mogelijk een op hun mogelijkheden 
toegesneden plaats in de samenleving kunnen innemen. 

Aan ouderen moet een volwaardige, zoveel mogelijk zelfstandige maar ook geintegreer-
de plaats in de samenleving geboden worden. De overheid bevordert daartoe een zoveel 
mogelijk op maat gesneden huisvesting en zorgverlening, waarbij de keuzevrijheid van 
de oudere centraal dient te staan. 

In de gezondheidszorg dient de bescherming van het menselijk leven als gave van God, 
van het prille begin tot het door God bepaalde levenseinde, als uitgangspunt te worden 
gehanteerd. Ontwikkelingen die hiermee geen rekening houden, moeten door de over-
heid met kracht bestreden worden in wetgeving en handhaving. Ook andere hiervoor 
beschikbare middelen in de zorgverlening moeten worden gestimuleerd. Door het 
bevorderen van een goede hulpverlening aan moeder en kind kan abortus provocatus 
worden tegengegaan. De vraag naar euthanasie moet worden tegengegaan door een 
goede pijnbestrijding en stervensbegeleiding. 

Voor zowel cliënten als personeel in de gezondheidszorg moet gelden dat rekening 
wordt gehouden met hun levensovertuiging. Cliënten moeten zowel in de sfeer van 
verzekeringen als in de zorgvoorzieningen voldoende mogelijkheden houden tot het in 
praktijk brengen en beleven hiervan. Personeelsleden mogen niet gedwongen worden 
tot het verrichten van handelingen die tegen hun geweten ingaan. 
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Het recht van patiënten om geïnformeerd te worden en zelf mee te beslissen over hun 
behandeling wordt gewaarborgd. 

Artikel 20 Welzijn en cultuur 

Iedere burger heeft van God een eigen taak ontvangen. Daarom is hij in de eerste 
plaats zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzieningen met betrekking tot zijn 
welzijn, ontspanning, vorming en ontwikkeling die bij die taak nodig zijn. Het behoort 
ook tot zijn verantwoordelijkheid dergelijke voorzieningen te helpen treffen ten behoe-
ve van mede-burgers die hiertoe zonder hulp niet in staat zijn. De overheid stimuleert 
burgers daarbij, schept mogelijkheden en houdt zo nodig voorzieningen in stand. 

In het subsidie- en voorzieningenbeleid wordt met name aandacht besteed aan de 
zwakkeren in de samenleving. De wijze van subsidiëring is zodanig dat het particulier 
initiatief erdoor wordt bevorderd. Aan het verlenen van subsidie worden voorschriften 
verbonden die een doelmatige besteding van de overheidsgelden waarborgen. 
Subsidies worden alleen verleend aan instellingen waarvan de werkzaamheid voldoende 
betekenis heeft voor de openbare samenleving. Activiteiten die gericht zijn op levens-
beschouwelijke vorming worden niet gesubsidieerd. In subsidievoorwaarden mag geen 
inbreuk worden gemaakt op de vrijheid van godsdienst of daaruit voortvloeiende 
grondwettelijke vrijheden. 

De overheid bevordert het ontdekken, ontplooien en bereikbaar maken van de in ons 
land aanwezige culturele rijkdommen. Zij stimuleert de burgers tot deelname aan kunst 
en cultuur. Het bewaren van ons cultureel erfgoed door de zorg voor musea en monu-
menten is van groot belang. 
De overheid moet waarborgen dat de Nederlandse taal overal binnen de rijksgrenzen in 
het officiële verkeer kan worden gebruikt. Zij moet de kennis en bekendheid van de 
Nederlandse taal en cultuur ook buiten onze grenzen bevorderen. 

Artikel 21 Onderwijs 

De overheid stelt de scholen en instellingen in staat deugdelijk onderwijs te geven. Dit 
onderwijs moet bijdragen tot kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor de 
vervulling van taken die God aan burgers en overheid geeft. 

De overheid moet de vrijheid van onderwijs handhaven, in overeenstemming met haar 
hoge roeping. Het gezag van de ouders en hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding 
en het onderwijs van hun kinderen, moeten worden geëerbiedigd. 

De overheid bekostigt het bijzonder en openbaar onderwijs, met inbegrip van de rand-
diensten, in gelijke mate. De vrijheid van richting wordt daarbij als wezenlijk kenmerk 
voor de vrijheid van onderwijs - ook voor de kleinere richtingen - gerespecteerd. 

De overheid betracht de uiterste terughoudendheid in het stellen van subsidievoorwaar- 
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den voor het bijzonder onderwijs die geen verband houden met de deugdelijkheid. 
Verdere autonomievergroting van het bijzonder onderwijs moet worden bevorderd; het 
schoolbestuur als bevoegd gezag, waarin ouders vertegenwoordigd zijn, moet daarbij de 
eigen verantwoordelijkheid behouden. Er moet voor worden gewaakt dat bij decentrali-
satie gemeenten of andere publieke organen de regelgevende taken niet overnemen. 

De overheid heeft de grondwettelijke plicht om voor voldoende openbaar onderwijs te 
zorgen. Gezien de thans dichte spreiding van onderwijsvoorzieningen en onze voorkeur 
voor bijzonder onderwijs, heeft het openbaar onderwijs primair een aanvullende functie. 
Het openbaar onderwijs, dat naar zijn aard ieders godsdienst of levensovertuiging moet 
respecteren, zal met eerbiediging van Gods Woord moeten worden gegeven. 

De scholen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Zij zullen daarom in staat worden gesteld om met behulp van toetsen de vorderingen 
van de leerlingen te volgen en de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. De over-
held oefent daarbij via de rijksinspectie toezicht uit. 
De kemdoelen in primair en voortgezet onderwijs zullen globaal van karakter moeten 
zijn. Scholen voor bijzonder onderwijs zullen voldoende vrije ruimte moeten hebben, 
en op grond van de identiteit eigen kerndoelen moeten kunnen vaststellen. 

De overheid moet in het hoger onderwijs voorzieningen scheppen die nodig zijn voor 
de opleiding van (wetenschappelijk) geschoolde beroepskrachten en de beoefening van 
wetenschappen. Theologische faculteiten die in de praktijk een kerkelijke functie 
bezitten, worden niet bekostigd. Dit is een taak voor de kerken. 

Artikel 22 Minderheden 

Nederland is van oudsher een land waarin minderheidsgroepen hun eigen identiteit 
binnen onze rechtsorde kunnen beleven. De grote aantallen buitenlanders die na de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn toegelaten, en die wat betreft taal, etnische 
herkomst, godsdienst en cultuur verschillen, zullen eveneens deze mogelijkheid moeten 
hebben. 
Nederland kan slechts een beperkt aantal vreemdelingen toegelaten. Bij toelating moet 
voorrang worden verleend aan erkende vluchtelingen en aan asielzoekers die om 
politieke, godsdienstige of etnische vervolgingen hun land hebben verlaten. Economi-
sche motieven vormen geen reden tot toelating. Toelating op grond van gezinshereni-
ging is toelaatbaar, maar oneigenlijk gebruik moet worden tegengegaan. 
Ten aanzien van illegalen is een actief opsporingsbeleid geboden. 

De overheid zal in haar beleid moeten uitgaan van de blijvende aanwezigheid van 
minderheidsgroepen, en streven naar een goede integratie in de Nederlandse samenle-
ving. Voor hen zullen in beginsel dezelfde rechten en plichten gelden als voor Neder-
landers. Kiesrecht op nationaal niveau, direct of indirect, zal afhankelijk moeten zijn 
van het bezit van de Nederlandse nationaliteit. 
Een goede voorlichting kan vooroordelen en discriminatie tegengaan. De overheid zal 
erop toe moeten zien dat de minderheidsgroepen volwaardige kansen krijgen voor 
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huisvesting, arbeidsmarkt en onderwijs. Voor achterstanden die samenhangen met de 
positie van de minderheidsgroep zullen waar nodig extra voorzieningen worden getrof-
fen. Een voorbeeld daarvan zijn de middelen die voor kinderen en volwassenen noodza-
kelijk zijn om hen snel en voldoende kennis van de Nederlandse taal te geven. 
Het bewaren en bevorderen van de eigen cultuur is een taak voor de minderheidsgroe-
pen zelf. De overheid onthoudt zich ook van actieve steun aan godsdienstige zaken. 

Artikel 23 Uitzicht 

Deze politieke richtlijnen hebben één centrale bedoeling, namelijk aanduiden wat het 
betekent dat overheden en burgers staan in een wereld die van, door en tot God is. 
Ook overheden behoren te belijden dat Christus Koning is. Niet omdat het hun taak zou 
zijn het evangelie te verkondigen, maar omdat een goede uitoefening van hun ambt dat 
vraagt. Overheidsbeleid kan daardoor nuchter en bezielend zijn. 
Nuchter, omdat de macht van de zonde en vloek niet door mensen, ook niet door 
overheden, definitief kan worden gebroken. God zelf heeft door Christus nieuw uitzicht 
gegeven en Hij zelf leidt de geschiedenis - door het oordeel heen - naar een nieuwe 
wereld waarop gerechtigheid woont. Overmoedig radicalisme van overheden is onge-
past en ook gevaarlijk. 
Tegelijkertijd ook bezielend, omdat in geloof zeker is dat God Zijn wereld niet in de 
steek laat. Door Jezus Christus is er uitzicht over de grenzen van de tegenwoordige 
wereld heen. En door Zijn Woord wijst God in onze wereld richting, ook voor het 
overheidsbeleid. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek der 
naties (Spreuken 14 vs 34). 
Overheden zouden burgers in die nuchterheid en bezieling vóór moeten gaan. Om sterk 
te zijn tegenover krachten van zelfzucht en ontbinding. Om met verantwoordelijkheids-
besef te blijven bouwen aan een wereld waarin God overheden en burgers hun plaats 
en taak geeft. 



Program van Richtlijnen GPV, concept voor de VAR 1995 15 

TOELICHTING 
op de wijzigingen in de concept-Richtlijnen t.o.v. de oude tekst 

Preambule 

De Preambule is niet inhoudelijk gewijzigd. Wel is de formulering wat aangepast. In de 
oude tekst behoren de drie formulieren strikt logisch genomen niet tot de grondslag. 
Toch is het wel de bedoeling dat de richtlijnen ook conform deze belijdenis worden 
gehanteerd. Weliswaar staat de oude formulering ook zo in de statuten van het GPV, 
maar dat kan daar niet gewijzigd worden. De nieuwe formulering sluit meer aan bij de 
advies-statuten voor de verenigingen. Het woord hoofdsom' is verouderd, daarom is nu 
gekozen voor de formulering dat 'de leer van de Bijbel is samengevat'. 

Artikel 1 

In de eerste zin wordt niet alleen gewezen op de schepping maar ook op de onderhou-
ding van de wereld. Verderop wordt ook gewezen op het feit dat God de wereld 
regeert, op het oordeel en op de uiteindelijke verlossing. 
'Allesomvattende' is vervangen door 'universeel'. Dit is een gangbaar begrip voor dit 
soort zaken (vgl. de Universele verklaring van de rechten van de mens  etc.),  en drukt 
ook beter uit wat wordt bedoeld. In de slotalinea wordt gewezen op het (ook 
hedendaagse) gevaar van het individualisme, en zijn wat formuleringen aangepast. 

Artikel 2 

Artikel 2 is samengesteld uit de oude artikel 2 en 6. In de eerste alinea is toegevoegd 
dat de doelstelling God te eren ook richtinggevend kan en moet zijn voor het regerings-
beleid. 
In de tweede alinea is de formulering enigszins gewijzigd. De derde alinea, waarin 
wordt gewezen op de betekenis van Gods Wet voor het beleid, is (enigszins gewijzigd) 
afkomstig uit artikel 6. Dit stuk vormt een logisch geheel met artikel 2, en past hier 
beter dan in een afzonderlijk artikel. Tevens is hier de zinsnede toegevoegd dat de 
betekenis van de Wet van God niet afhankelijk is van de mate waarin zij door de mens 
wordt aanvaard. 

Artikel 3 

In de eerste zin is de formulering enigszins gewijzigd. In plaats van 'harinonische' is 
gekozen voor 'duurzame' ontplooiing, dit in navolging van het milieu-spraakgebruik. Dit 
woord geeft de bedoeling goed weer. In de overige alinea's is de formulering enigszins 
gewijzigd, en wordt de voorbeeld-functie van de overheid benadrukt. De laatste zin uit 
de oude richtlijnen, die wijst op de eer van God, komt al voldoende tot uitdrukking in 
eerdere artikelen en is hier dus weggelaten. 
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Artikel 4 

In het eerste deel van dit artikel is de formulering wat gemoderniseerd. Het tweede 
deel, waarin gewezen wordt op de verantwoordelijkheid van de burgers t.o.v. de over-
heid, is toegevoegd. 

Artikel S 

Artikel 5 was artikel 10, maar is i.v.m. de logische samenhang met artikel 4 wat naar 
voren gehaald. 
In dit artikel komt nu tot uitdrukking dat er meer is dan aleen burgerlijk recht en 
strafrecht. Toegevoegd is de zin dat de onafhankelijkheid van de rechtspraak gewaar-
borgd moet zijn door een wettelijke regeling van de rechterlijke organisatie. De formu-
lering m.b.t tot de rechtsbescherming tegen de overheid is wat meer toegespitst. Wat 
betreft het strafrecht wordt nu ook gewezen op andere doelen (niet alleen vergelding) 
van de straf: preventie, voorkomen van recidive en bevordering van terugkeer in de 
samenleving. 

Artikel 6 

Artikel 6 is samengesteld uit het oude artikel 5 en een gedeelte van artikel 13 (zon-
dagsrust). Er zit een wijziging in de motivering waarom de overheid de vrijheid van 
godsdienstig belijden moet waarborgen. In de oude richtlijnen is dat (alleen) vanwege 
het kerkvergaderend werk van Christus; dit komt in de nieuwe richtlijnen tot uitdruk-
king in 'de prediking van het Evangelie bevorderen'. Toegevoegd is het motief dat de 
komst van het rijk van Christus zich niet verdraagt met kracht of geweld. 

11 Artikel 7 

In de formulering m.b.t. het koningschap wordt nu aangesloten bij artikel 24 van de 
Grondwet. Toegevoegd zijn uitspraken m.b.t de wijze van uitoefening van het ambt. 
De gewenste toetsingstaak is gebleven, naast de Grondwet worden hierbij nu ook de 
internationale verdragen genoemd. 

Artikel 8 

Artikel 8 is op een aantal plaatsen aangepast. Zo wordt nu gewezen op het belang van 
'de grondwettelijke vrijheden' i.h.a., in plaats van alleen de vrijheid van meningsuiting. 
Toegevoegd is een passage over het belang van inspraak. Het begrip 'regering' bij 
kamerontbinding is staatsrechtelijk juister dan 'koning'. 
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Artikel 9 

In artikel 9 wordt conform huidige ontwikkelingen nu ook de mogelijkheid van andere 
bestuursorganen naast provincie en gemeenten opengelaten. Met nadruk wordt nu ook 
gewezen op de historische, juridische en maatschappelijke rechten en functies van de 
lagere overheden. 

Artikel 10 

Artikel 10 is in de oude richtlijnen een gedeelte van artikel 13. De andere delen van 
artikel 13 zijn ondergebracht in de artikelen 5, 11 en 19. 
In artikel 10 wordt de problematiek van niet-huwelijkse samenlevingsvormen nu wat 
verder uitgewerkt dan in de oude richtlijnen. 
Hetzelde geldt voor de passage over het gezin. In deze tijd niet overbodig! 

Artikel 11 

Artikel 11 is afkomstig uit het oude artikel 13. Het is qua inhoud en formulering 
gemoderniseerd. 

Artikel 12 

Artikel 12 is aangepast aan recente ontwikkelingen in de buitenlandse politiek, met 
name in het voormalige Oostblok. 
Mede in aansluiting bij recente ontwikkelingen wordt meer nadruk gelegd op het 
respecteren van rechten van etnische of culturele minderheden. T.a.v. de VN stelt dit 
artikel zich positiver op dan het oude. 
De passage over ontwikkelingssamenwerking is gemoderniseerd maar inhoudelijk niet 
gewijzigd. 

Artikel 13 

In artikel 13 (was 11) zijn net als in artikel 12 de gewijzigde internationale verhoudin-
gen verwerkt. Ook wordt gewezen op de inzetbaarheid van de krijgsmacht bij vredes-
operaties. Verder is de formulering op een aantal plaatsen gemoderniseerd. 

Artikel 14 

In het financieel beleid wordt, naast belastingen en inflatiebestrijding, nu ook aandacht 
besteed aan het begrotingsbeleid en de staatsschuld. 
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Artikel 15 

Artikel 15 is een gemoderniseerde samentrekking van de artikelen 15 en 17 in de oude 
richtlijnen. Milieu-elementen uit artikel 15 zijn overgebracht naar het nieuwe artikel 18. 

Artikel 16 

Artikel 16 was artikel 18. Het is op een aantal punten gemoderniseerd (rninurnloon, 
kinderbijslag, pensioenen, sociale zekerheid). 

Artikel 17 

Artikel 17 was artikel 16, maar is vanwege het weinig concrete karakter van dat artikel 
geheel herschreven. De milieu-elementen zijn overgebracht naar het nieuwe artikel 18. 

Artikel 18 

Dit artikel is als zodanig nieuw. Het bevat tevens elementen uit de oude artikelen 15 en 
16. 

Artikel 19 

Ook dit artikel is nieuw. Uitspraken over abortus en euthanasie zijn overgenomen uit 
artikel 13 en nader uitgewerkt. 

Artikel 20 

In artikel 20 is het subsidiebeleid nader uitgewerkt. Daarbij is gebruik gemaakt van 
formuleringen uit de gemeente-richtlijnen. Het element cultuur is overgenomen uit het 
oude artikel 20, maar wel nader uitgewerkt. 

Artikel 21 

Het onderwijsartikel is taalkundig en inhoudelijke gemoderniseerd. Het begrip 'particu-
lier' is vervangen door het gangbare 'bijzonder' onderwijs. 

Artikel 22 

Dit artikel is nieuw toegevoegd vanwege de ontwikkelingen in de Nederlandse samen-
leving in de afgelopen decennia. 

Artikel 23 

Dit artikel is geheel herschreven. 
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GEWIJZIGDE NUMMERING ten opzichte versie 1979 

Van nieuw naar oud 

Preambule: uiteraard dezelfde plaats 
Artikel 1 was artikel 1 
Artikel 2 samengesteld uit art. 2 en 6 
Artikel 3 was artikel 3 
Artikel 4 was artikel 4 
Artikel 5 was artikel 10 
Artikel 6 samengesteld uit art. 5 en 13 
Artikel 7 was artikel 7 
Artikel 8 was artikel 8 
Artikel 9 was artikel 9 
Artikel 10 was een deel van artikel 13 
Artikel 11 was een deel van artikel 13 
Artikel 12 was artikel 12 
Artikel 13 was artikel 11 
Artikel 14 was artikel 14 
Artikel 15 was artikel 17 en deels 15 
Artikel 16 was artikel 18 
Artikel 17 was artikel 16 
Artikel 18 is nieuw, bevat ook elemen- 
ten van 15 en 16 
Artikel 19 is nieuw, bevat ook een stuk- 
je van artikel 13 
Artikel 20 was artikel 19 
Artikel 21 was artikel 20 
Artikel 22 is nieuw 
Artikel 23 was artikel 21, is geheel 
herschreven. 

Van oud naar nieuw 

Preambule heeft dezelfde plaats 
Artikel 1 blijft artikel 1 
Artikel 2 opgenomen in artikel 2 
Artikel 3 blijft artikel 3 
Artikel 4 blijft artikel 4 
Artikel 5 opgenomen in artikel 6 
Artikel 6 opgenomen in artikel 2 
Artikel 7 blijft artikel 7 
Artikel 8 blijft artikel 8 
Artikel 9 blijft artikel 9 
Artikel 10 is nu artikel 5 
Artikel 11 is nu artikel 13 
Artikel 12 blijft artikel 12 
Artikel 13 opgenomen in 6, 10,11 en 19 
Artikel 14 blijft artikel 14 
Artikel 15 opgenomen in 15 en 18 
Artikel 16 is nu artikel 17 
Artikel 17 opgenomen in artikel 15 
Artikel 18 is nu artikel 16 
Artikel 19 is nu artikel 20 
Artikel 20 is nu artikel 21 
Artikel 21 is nu artikel 21 
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