Ter aanbeveling
Het zal u rnisschien vreernd voorkomen, hoe een kleine partij als de
Staatkundig Gereformeerde Partij het aandurft zich tot alle kiezers in ons
land te wenden. Die rnoed ontlenen we niet aan ons getal en onze invloed. Er is een andere reden, waarorn we met vrijrnoedigheid ons verkiezingsprograrn aan ieder aan willen bieden. W e belijden het, dat heel ons
volk alleen maar goed is met een regeringsbeleid naar Gods Woord en
Wet. W e geloven ook dat dit in de ornstandigheden van vandaag apart
benadrukt rnoet worden. Het verheugt ons daarorn, dat dit geschrift blijk
geeft van een nieuwe bezinning op de zekere uitgangspunten. W e behoeven u geen herhaling door te geven van het vorige verkiezingsprograrn.
De tijd voor de overweging van de richtlijnen voor de kornende jaren was
'kort door de bekende ornstandigheden. Des te rneer zijn wij dankbaar u
een program aan te kunnen bevelen, dat in andere forrnuleringen in de
rechte zin van het woord actueel is.
Het motto, dat voor dit geschrift gekozen is, is sprekend: "bij leven en
welzijn". Voor ons is dit geen uitdrukking, die w e zo maar willen gebruiken. W e begeren er onze totale afhankelijkheid van de Heere in te belijden. W e zijn voor ons leven en het voortbestaan van ons volk, met alle
ornstandigheden daaraan verbonden, afhankelijk van Hem, Die alle dingen in Zijn Hand heeft en regeert. Zo kunnen w e alleen de toekornst
tegernoet zien en aanwijzingen geven voor een toekomstig beleid. In een
tijd, dat velen zo gernakkelijk over de toekomst spreken en de afhankelijkheid van God miskennen willen w e dit onderstrepen: niet de mens rnaar
Hij maakt de tijd en vult die in naar Zijn program!
Voor ons betekent "bij leven en welzijn" nog rneer. Het gaat ons om de
bewaring van het leven en het welzijn in de sarnenleving naar Gods heilzarne geboden. leder weet hoe groot de bedreiging is van het leven van
de naaste. Met grote vrees zien w e een euthanasie-wet werkelijkheid
worden, die ruirnere rnogelijkheden geeft. Nirnrner zullen w e hier welk
cornprornis ook kunnen aanvaarden. En het leven en het welzijn worden
bedreigd door de onverantwoordelijke wijze, waarop de mens orngaat
met Gods schepping. De vraag naar een goed milieu wenst de Staatkundig Gereforrneerde Partij in al de facetten voor heel ons volk onder ogen
te zien en d a a ~ o o roplossingen aan te dragen. Orn leven en welzijn
gaat het ook in een wetgeving, die huwelijk en gezin bescherrnen, zoals
ook in het handhaven van de rechtsstaat in ons land. Tenslotte wensen
w e ook het welzijn te zoeken in de bewaring van de eigen identiteit van
levensbeschouwelijke instellingen. Zo vindt u in dit verkiezingsprograrn
richtlijnen, die het zoeken van de bewaring van het leven en het welzijn
genorrneerd willen zien aan Gods Woord en Wet.
W e rnogen alle kiezers oproepen, rnede om de belangen van leven en
welzijn, niet allereerst voor de a.s. verkiezingen praktische overwegingen
te laten gelden. Laat de gehoorzaarnheid aan Gods geboden en de wederkeer daartoe prioriteit hebben. In die weg wil de Heere Zijn zegen ook
in de praktijk geven!
Het hoofdbestuur van de Staatkundig Gereforrneerde Partij:
Ds. D. Slagboom, voorzitter;
C. G. ~ o e n d e r secretaris.
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Regeren is vooruitzien. Daarom rnoet een verkiezingsprogramrna
toekornstgericht zijn. Het gaat om het waarachtig welzijn voor
land en volk in een nieuwe regeerperiode.
Daarbij moet men zich rekenschap geven van de werkelijkheid
waarin w i j anno 1 9 8 9 staan. Dat is irnrners het feitelijke vertrekpunt. Die realiteit is niet bepaald opwekkend. Weliswaar gaat het
Nederland economisch gezien beter, maar w e moeten ons daar
niet op verkijken. De werkloosheid is nog altijd onaanvaardbaar
hoog. De staatsschuld is opgelopen tot recordhoogte en de lastendruk is nog steeds erg zwaar. Daarmee is het belangrijkste
echter nog niet gezegd.
Wanneer na twee kabinetten-Lubbers de balans wordt opgemaakt, rnoet met droefheid worden geconstateerd, dat de uitholling van normen en waarden onverrninderd is doorgegaan. De
christelijke grondslagen van onze samenleving worden steeds
meer ondermijnd. ~e bescherming van het leven, eerste taak van
een overheid in een rechtsstaat, staat op losse schroeven. Pornografie en godslastering krijgen ruirn baan. De crirninaliteit is gestegen t o t een schrikwekkende hoogte, terwijl politie en justitie
onioldoende weerwerk kunnen bieden. ~ n d a n k sher sterke stempel van het CDA op het regeringsbeleid, worden Gods heilzame
inzettingen, zoals het huwelijk en de wekelijkse rustdag, steeds
meer terzijde gesteld. Kerk en geloof worden naar de rand van de
samenleving geduwd.
Dat is de ernstige realiteit van 1989. In het jaar waarin 200 jaar
zijn worFranse revolutie-wordt herdacht, blijkt de reiolutiegeest
tels steeds d i e ~ e rin onze samenleving te hebben verankerd. Allerlei rnoderne'ideo~o~ieen
breken door, ook op rnaatschappelijk
en staatkundiq elf.
Alleen een findamentele
beleidsombuiging kan uitkornst brengen. Alleen terugkeer naar Gods Woord en inzettingen biedt perspectief voor overheid en volk. Dat is het, wat de SGP ten diepste
voorstaat. De SGP is een beginselpartij, die de grondslag voor het
beleid wil zoeken in Gods Woord. W a t dat betekent, wordt in dit
eerste hoofdstuk duideliik aernaakt.
De SGP heeft ook een duydelijke visie op tal van praktische problernen waar onze samenleving mee worstelt. In de volgende
hoofdstukken, opgebouwd naar de verschillende beleidsvelden
van -de overheid, zult u vele concrete voorstellen aantreffen.
Vanuit een principieel vertrekpunt en gebaseerd op een analyse
van de huidige problematiek, wordt uiteengezet hoe naar de visie
van de SGP het land dient te worden bestuurd. Het roer moet
om! Beleid naar Woord en Wet. Dan alleen zal er sprake kunnen
zijn van waarachtig leven en waarachtig welzijn in onze samenVandaar: een dringend appd op alle kiezers! U w aller stem is,
onder Gods onmisbare zegen, daartoe onmisbaar.

/

T l E N WOORDEN TEN LEVEN, W I L HET WELZlJN
De Bijbel zegt: diegene gaat het wel, die de w e t van de HEERE bewaart
(Ps. 1: I ,2; Spr. 29:18; Luk. 1 1:28). Daarorn concludeert de wijze koning
Salorno: Van alles dat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God en
houdZijn geboden, want dat betaamt alle mensen (Pred. 12:13). Het Evangelie is een boodschap aan alle volken (Mark. 13:10), de overheden niet
uitgezonderd. De verkondiging van het Evangelie houdt in de oproep zich
te onderwerpen aan de Koning der koningen (Matth. 10:18; Hand. 9:15;
27:24). Irnrners, werkelijk welzijn ontstaat alleen in de rechte relatie tot
de Heere, onze Schepper, Die in Christus ook Verlosser is (Matth. 6:33).
Daarorn wil de SGP ook bij deze verkiezingen ons volk voorhouden: Kiest
dan het leven, opdat gij leeft, gij en u w zaad, liefhebbende de HEERE u w
God, Zijn stem gehoorzaarn zijnde en Hem aanhangende, want Hij is u w
leven en de lengte van u w dagen (Deut. 30:16-20). Niet de inzichten van
ons verdorven verstand, niet de begeerten van ons zondig hart, rnaar w a t
God onze Schepper ons voorschrijft is een betrouwbare norm voor ons
handelen.Dat geldt voor ieder rnens persoonlijk en voor het volksleven.
Daarorn kiest de SGP haar uitgangspunt voor het politieke handelen in de
Tien Geboden of zedewet (Ex. 20:l-17; Deut. 5:6-21). Deze geboden
worden ook we1 aangeduid als de Tien Woorden (Deut. 4:13; 10:4). God
gaf deze wet als norm voor het ethisch handelen voor iedereen en voor
a lle tijden. Zij is als criterium en richtsnoer uniek en onvervangbaar.
Daarbij is de SGP er zich van bewust dat de w e t niet mag worden verzelfstandigd uit het bijbels kader; in de prediking van het Evangelie staat
Jezus Christus centraal, in Wie God alles geeft w a t Hij in de w e t vraagt.
Christus vat Gods gebod sarnen als het liefhebben van God boven alles
en het liefhebben van de naaste, zoals w e onszelf liefhebben (Mark.
12.29-3 1 ).
Daar ligt dan ook de beslissende norm voor het beleid van de overheid.
Ook zij is gebonden aan Gods wet en zal naar die w e t worden geoordeeld
(Joz. 1 :8; 1 Tim. 2: 1-4). God heeft de overheid aangesteld als Zijn dienares
in het openbare leven (Rorn. 1 3 : l - 7 ) . Zij rnoet in de sarnenleving het
kwaad beteugelen en de ongebondenheid van de rnensen bedwingen.
Dat kan zij alleen als zij haar beleid richt naar Gods wet. Wanneer zij in
haar beleid zo de dienst van God voorop stelt, is dat tegelijk de best denkbare behartiging van het algerneen belang (Ned. Geloofsbel. art. 36).
W a t de SGP voorstaat, kan ook in enkele woorden worden sarnengevat:
een beleid gericht op de naleving van de Tien Woorden in het openbare leven. Daarin ligt voor het Nederlandse volk het ware leven en welzijn.
1. God is de volstrekt Andere en onze liefde waard boven iedereen en
alles
God alleen: dat is in de confrontatie met het veelgodendorn van onze tijd
geen kwestie van aftellen tot er slechts Een overblijft. De HEERE is de
volstrekt Andere als onze Schepper en Onderhouder en daarom onze liefde waard. Hij waarschuwt niet tegen afgoden vanwege angst voor 'concurrentie', rnaar orndat Hij bezorgd is voor ons tijdelijk en eeuwig welzijn.
Het bereik van aardse rnachten (afgoden) is beperkt, rnaar ruim genoeg
om mensen geestelijk en licharnelijk te gronde te richten. Kenrnerkend
voor afgoden is, dat ze door mensen worden uitgedacht en als ze er een-

rnaal zijn, brengen ze de rnens tot verslaving. Maarten Luther zegt: waar
u w hart aan hangt en op vertrouwt, dat is eigenlijk u w God; de mens heeft
God of een afgod. Het verafgoden zit de rnens in vlees en bloed. Er wordt
afgoderij bedreven met gevierde politici, predikanten en sporthelden; geld
en goed, (biornedische) wetenschap en geleerdheid, eer en (politieke)
rnacht; occultisrne, technicisrne, liberalisme, socialisrne, cornrnunisme,
hurnanisrne en iedere andere niet-christelijke levensbeschouwing. Satan,
de tegenstander van God, is een realiteit.
De SGP wenst een overheidsbeleid, waarin de afgoderij - in grove
of in rneer verfijnde vorrn - wordt onderkend en tegengegaan, opdat de HEERE als de Enige en Waarachtige God wordt geeerd.
Deze taak geldt voor zover de verantwoordelijkheid van de overheid strekt.

2. Geen beeld van God rnaken, rnaar Zijn beeld zijn
W i j kunnen het bijbelse beeld van God vertekenen en ons zo een beeld
van God rnaken. I n de menselijke ver-beeld-ing zijn er allerlei denkbeelden van God in ornloop: vrijzinnige en rechtzinnige, spotbeelden en karikaturen. Daarop staan verschrikkelijke bedreigingen. Voor wie zich leert
houden aan de God van de Bijbel, is de troost van Zijn barrnhartigheid
echter vdel groter dan de ornvang van de dreiging. God w i l de rnens geheel hebben, in de kerk en thuis, op het werk en in de politiek, altijd en
overal. Het dornein van de religie bestrijkt het gehele leven. Het juiste
beeld van God is uitsluitend kenbaar uit de Bijbel en alleen goed te zien in
Christus. In Hem is de mens weer ten volle 'beeld van God'. Dat duidt op
de menselijke verantwoordelijkheid in alle relaties, waari n wij sta an: tot
God, tot onszelf, t o t de rnedernens en tot de schepping. Dan zijn ook de
cultuuruitingen gewijd aan de Heere. Kortorn: waar het hart in de juiste
verhouding tot God staat, waar de eerste geboden worden gehouden,
daar volgt de vewulling van de andere geboden vanzelf, aldus Luther.
De SGP wenst een overheidsbeleid dat voorkornt dat in het publieke leven het beeld van God wordt geschonden. Daarorn dient de
overheid in haar beleid op haar hoede te zijn voor de rnoderne ketterij die de christelijke godsdienst terugdringt achter de rnuren van
de kerk.
3. Gods Naarn: zondig spreken en zondig nalaten of gehoorzaarn eren
Hoe bernint de Heere ons, dat Hij Zijn Naarn ons leent, schrijft Calvijn. Die
Naarn is niet ijdel geopenbaard. Irnrners, op deze rnanier rnaakt God Zich
aanspreekbaar. Welk een wonder: Hij wil gebeden zijn in alles. Daarorn is
de bede in de Troonrede vereist. Daarorn is het randschrift op onze rnunten het geboden devies voor onze handel en wandel. God verbiedt het
rnisbruik van Zijn Naarn. W e denken dan aan vloeken of lasteren van
Gods Naarn. Maar het allerrneest bestaat het rnisbruik in zaken die betrekking hebben op het geweten, zo zegt Luther. Gods Woord is dus norrnerend voor alle ethiek. Niet alleen rnisbruik, ook alle gebruik dat ijdel is,
waar de eerbied voor Gods Woord uit is weggegleden, valt onder dit gebod. Daarbij gaat het er niet in de eerste plaats om dat zulke uitingen
kwetsend zijn voor andere rnensen, rnaar orndat zij blijk geven van gebrek
aan eerbied voor God. Neutraliteit tegenover God - of dat nu is op het terrein van de politiek of van het organisatiewezen - i s een ernstige nalatigheid, orndat die Hem negeert. In de Naarn van deze hoogste Wetgever en
Rechter vindt heel de rechtspraak plaats en in de Naarn van deze God oe-

fent de overheid haar arnbt uit. De wereldlijke rnacht heeft kracht en bevestiging in de leer en het werk van Christus, aldus Huldrych Zwingli. Dat
kornt tot uiting in de aanhef van koninklijke boodschappen. Als zodanig
roept de overheid haar onderdanen op in Gods tegenwoordigheid: met de
eed. Als van de eed wordt teruggevallen op de belofte, verzwakt het gebinte van de rnaatschappij. W a t is irnrners hurnaniteit ge'isoleerd van de
liefde van God tot de rnensen? Het zweren van een eed is God aanroepen
en erkennen en 66k het inroepen van Gods hulp en alwetendheid. Hij all66n kent de harten, waarvan de eed-afnerner de diepte niet kan peilen.
De Naarn van de levende God is bij rnachte onrecht en corruptie te weren. Dat gebeurt in de kerk, in de rechtszaal, voor het front van de troep,
op het Binnenhof en op alle andere publieke terreinen van het leven.
De SGP wenst een overheidsbeleid, waarin Gods Naarn wordt
geeerbiedigd en waarbij het verbod van godslastering rnetterdaad
wordt nageleefd. De volwaardige plaats van christelijke instellingen
rnoet worden gewaarborgd.
4. De dag van de Naam stempelt onze arbeid, zal het welzijn
Het gebod tot de arbeid gedurende zes dagen worde in onze tijd een gebed om arbeid, orndat veel rnensen gebukt gaan onder werkloosheid. Pogingen na revoluties om de zevendaagse week met rustdag en al op te
heffen, zijn tot dusver steeds rnislukt. Continu-arbeid is niet naar rnenselijke rnaat en bovenal in strijd met Gods gebod. Als scheppingsordinantie
is de rustdag een zegen voor het natuurlijke leven; het is een geschenk
om dankbaar voor te zijn in onze jachtige en onrustige tijd. De rust geldt
voor werkgever en werknerner; voor God is er een grote sociale gelijkheid. In het christelijk rentrneesterschap is er voor de gehele schepping
een steeds terugkerend moment van rust. Luther benadrukt dat de kracht
en de rnacht van dit gebod niet ligt in het rusten, maar in het heiligen, het
wijden van onze arbeid aan God. Op zondag gaat het niet om het stipt nalaten van allerlei dagelijkse bezigheden. Het is geen dag die men als een
kwelling ervaart. Op zondag en alle dagen van ons leven dienen w e resoluut de banden van goddeloosheid te breken. Zo worden alle dagen van
de week overkoepeld door de zondag. W e gaan de week niet in als slaven
van ons werk. Voortdurende stress leidt tot de dood. Dan is het enig
geoorloofde 'evenernent' op zondag de 'kerkedienst'. Daar staat het
Woord van God centraal, de schat die alle dingen heilig rnaakt, waardoor
de duivel wordt verdreven en verjaagd (Luther). Dat rnoet eigenlijk dagelijks gebeuren, rnaar er is BBn dag speciaal voor afgezonderd. Deze dag
heeft ook alles te rnaken met het doen van christelijke handreiking en het
bevorderen van christelijk onderwijs. In dit verband noernt de Bijbel ook
de vreerndeling in de sarnenleving. De intentie van deze heilige tijd strekt
zich uit tot in het eeuwige leven.
De SGP wenst een overheidsbeleid, waarin de overheid de rust en
de heiliging van de dag van de HEERE naar verrnogen krachtig
voorstaat. Overheidspersonen rnoeten zelf het goede voorbeeld geven door-af te zien van alle niet-noodzakelijke beroepsarbeid op die
dag. De Zondagswet rnoet zodanig worden gewijzigd, dat gerneenten de zondagsrust kunnen handhaven.
5. Het dragen van de Naam: gezag bij de gratie van God
God vraagt eerbied, gehoorzaarnheid en dankbaarheid tegenover onze
ouders. Bij wijze van aanprijzing wordt aan dit gebod een belofte toe-

gevoegd. God vraagt geen gehoorzaarnheid aan dit gebod, orndat het
Hem enige winst zou brengen, rnaar tot onze zaligheid (Calvijn). Globaal
uitgedrukt, gaat het over het dragen van gezag. Autonornie, inspraak,
rnondigheid en rnedezeggenschap zijn begrippen die tegenwoordig 'in'
zijn, doch ze hebben slechts betrekkelijke rechten. God bekleedt rnensen
met gezag, alle gezag van rnensen daalt van God af. Zo zijn ouders er niet
om hun kinderen 'vrij te laten', zoals dat heet, noch om hen 'zelf te laten
kiezen'. Ouders hebben binnen het gezin de gezonde leer rnee te geven
en voor te leven. Alle ernancipatiestreven ten spijt, hebben mannen en
vrouwen, %ders en rnoeders, een onderscheiden taak. Het gezin (vader
en rnoeder eventueel met kinderen, doch geen hornoseksuele of lesbische paren) is de bron waaruit alle gezagsverhoudingen vloeien: school,
rnaatschappij, politie en justitie, kerk en staat. Als de bron van het gezin
troebel wordt, wordt de stroom van de sarnenleving het ook. In bijbelse
zin is gezagdragen zoveel als het dragen van de Naam. Aan Christus is alle
rnacht gegeven en door Hem regeren de vorsten. Bij de gratie van God en
in Zijn Naarn. Zodra gezag en gehoorzaarnheid worden losgernaakt van
God en Zijn soevereiniteit, ontaardt het gezag. Zwingli wijst er op dat een
goede regering zal streven naar sociale rechtvaardigheid, ook als de onderdrukten niet klagen. De overheid draagt Gods zwaard o m het kwaad
te straffen. Daarbij kan en mag de rechtsgrond alleen zijn de handhaving
van het goddelijk recht. Alleen dan is de overheid het volk ten goede, voor
leven en welzijn. Anders ontstaat grenzeloze willekeur. Als de overheid
ons aanzet tegen Gods geboden, behoeven w e haar daarin niet te beschouwen als onze 'ouders' (Calvijn). Er zijn voor dit vijfde woord geen
leeftijdsgrenzen; kinderlijke trouw rnoet blijven. Bij het ouder worden van
vader en rnoeder blijft hun waarde als rnens in Gods oog. Zij mogen dan
ook niet worden overgeleverd aan eenzaarnheid en verkornrnering en zeker nooit worden uitgeleverd aan 'euthanasie'.
De SGP wenst een overheidsbeleid, waarin het gezag in het algerneen en het ouderlijk gezag in het bijzonder wordt hooggehouden.
De wetgeving en het beleid rnogen in geen geval de positie van het
gezin onderrnijnen. Overheidsfunctionarissen dienen door hun eigen optreden het gezag niet te grabbel te gooien. lnspraak en medezeggenschap rnogen geen instrurnenten zijn om aan het gezag
afbreuk te doen.
6. H e t leven en het zwaard staan onder Gods beveiligend schild
Onder de verguisde verordeningen van de HEERE neernt het zesde gebod
een voornarne plaats in: rnoord, doodslag, oorlogsgeweld, haat en nijd. Dit
gebod valt in onze tijd als een druppel op een gloeiende plaat. Nietternin
blijft het soeverein staan: Gij zult niet doodslaan. Het werkwoord dat de
Hebreeuwse grondtekst hier hanteert, is te vertalen als wederrechtelijk of
onrechtrnatig doden. Dit specifieke woord wordt in de Bijbel nooit gebruikt voor het doden in oorlog of het voltrekken van executies. Het slaat
derhalve niet op de doodstraf, noch op het handhaven van een goede defensie. Integendeel, wie de Bijbel onbevangen leest, hoort daarin Gods
bevel aan de overheid om doodslag met de dood te straffen. God heeft
het leven zb lief, dat Hij het behalve met het schild van Zijn bevel ook nog
bescherrnt met het wrekende zwaard van de gerechtigheid. Die rnachtsbevoegdheid van de overheid dateert al van de dagen van Noach (de vader van de huidige rnensheid) en is geldig voor alle tijden. Het rnenselijk
leven begint bij de conceptie, de laatste fase van de bevruchting. Vanaf

dat moment is er een continue ontwikkeling t o t de natuurlijke dood. Experirnenten die rnenselijke embryo's verbruiken (in de 'reageerbuis'),
abortus provocatus, levensbeeindigend handelen bij zogeheten wilsonbekwarnen (jong en oud), rnoord, zelfrnoord en euthanasie breken deze ontwikkeling rnoedwillig af. Dit gebod geldt eveneens voor risicovol gedrag:
overrnatig gebruik van alcohol en tabak, drugs en andere vorrnen van roekeloosheid, Zorg voor gezondheid, inzet voor leefklirnaat en milieu, alsrnede liefde tot onze naaste behoren ook tot hetgeen de HEERE 'verbiedende gebiedt'. Het leven mag niet ontijdig worden bekort, het sterven behoort niet eindeloos te worden gerekt en voor de overleden rnens dient
respect en pieteit te bestaan. A1 wie doodt, maakt zichzelf aan God gelijk.
Luther rnerkt op dat Chiistus dit gebod Zelf uitlegt en sarnenvat, narnelijk
dat men niet mag doden noch met de hand, het hart, de rnond, teken of
gebaar, noch door hulp of raad. Daarorn is het voor een ieder verboden
toornig te zijn, uitgezonderd zij die in Gods plaats zijn, te weten ouders en
overheid, aldus Luther.
De SGP wenst een overheidsbeleid dat onder andere het leven
wettelijk bescherrnt vanaf het ontstaan bij de conceptie t o t de natuurlijke dood. Dit houdt ook in dat er een blijvend verbod rnoet liggen op het experirnenteren met rnenselijke embryo's. Het roeke100s in de waagschaal stellen van leven en gezondheid van de eigen persoon en van dat van anderen wordt tegengegaan. In de
handhaving van de rechtsstaat rnoet het leven van de individuele
burger bescherrning genieten.

7. Hebt elkander vurig lief met een rein hart
De man-vrouw verhouding is thans rneer dan ooit in discussie. Orndat
God de eerbaarheid en de reinheid liefheeft, is de bedoeling van het zevende woord dat wij alle onreinheid ver van ons rnoeten houden, dat wij
ons met geen vuilheid of wellustige onrnatigheid van het vlees mogen bezoedelen (Calvijn). Niet alleen de uiterlijke daad wordt verboden, rnaar ook
allerlei aanleiding, prikkeling en gelegenheid, opdat hart en rnond en het
gehele lichaarn eerbaar zij.. . om kort te gaan, er wordt van ons gevraagd
dat ieder zowel voor zichzelf eerbaar rnoet leven, als ook de naaste rnoet
helpen (Luther). Calvijn zegt dat God de huwelijken presideert. lndien wij
de Sarnenvoeger van het huwelijk het Hem toekornend presidium ook
rnetterdaad toekennen, is de huwelijksethiek gewaarborgd. Als echter natuurlijke verlangens tiranniek naar de rnacht grijpen, verwordt de liefde t o t
egoi'srne en seksualiteit tot seks, kortorn: er ontstaat chaos rond eros. Actueel zijn ook allerhande vorrnen van zogeheten alternatieve sarnenlevingsvorrnen, de AI DS-epidernie, ongewenste intirniteiten, incest, pornografie en naaktrecreatie. In dit verband rnoet worden gewezen op echtscheiding en het rnoderne geseculariseerde ernancipatiestreven. Zonden
tegen het zevende gebod zijn rneer dan verslavend. Het is dan ook niet
voor niets dat de bijbelse verrnaning spreekt in een term als 'vlied'. Het
gebod geeft rnacht en kracht ons teweer te stellen tegenover de grote
verleider.
De SGP wenst dat onder rneer de zedelijkheidswetgeving aanzienlijk wordt aangescherpt en dat het huwelijk in de wetgeving wordt
erkend en gewaardeerd als instelling van God. Zogenoernde alternatieve sarnenlevingsvorrnen rnogen dan ook niet gelijk worden
berechtigd met het huwelijk.

-

8. Respecteer eigendommen en vergeet de mededeelzaarnheid niet
Allen wier begeerten in wezen wortelen in de aarde, zijn slaven van geld
en stoffelijk goed, ze zijn gekluisterd in de boeien van het rnaterialisrne en
rovers van God. De rnens rnaakt er zijn bestaan van om de gehele wereld
met alle inventaris van de Schepper te vervreemden. Immers, God is de
Eigenaar van al w a t is. De rnens heeft een hele reeks van glibberige sluipwegen uitgevonden om zich te verrijken ten koste van anderen en van de
schepping: rnilieuzonden, handelszonden, sociale zonden, arbeidszonden,
onrechtrnatige staking, baanweigering, oplichting van de belastingdienst,
verduistering via 'declaraties', loterij, (kleine) crirninaliteit, eerroof door
rnensen die de show stelen, kortorn: alle trucjes van verkwisting tot en
met gierigheid. Pas er voor op als voor de duivel zelf, zegt Luther. Christus' verlossingswerk rnaakt de kluisters van het rnaterialisrne 10s. W i j
zeggen: die hun naaste benadelen zijn dieven. God zegt: die zijn naaste
niet bevbbrdeelt, is een dief. Het achtste woord verbiedt niet alleen diefstal,
rnaar zegt dat we de mededeelzaarnheid ook niet moeten vergeten. Alles
w a t niet wordt besteed t o t eer van God en tot welzijn van de naaste en
van de schepping is verkwisting in Gods oog. Dat geldt ook voor de overheidsuitgaven.
De SGP wenst een overheidsbeleid dat prioriteit geeft aan soberheid en terugdringing van staatsschulden. Fraude rnoet ernstig
worden aangerekend en (kleine) crirninaliteit verdient een serieuze
aanpak. Op onrechtrnatige stakingen rnoet een verbod liggen.
Roofbouw van natuur en milieu dient zo snel rnogelijk te worden
uitgebannen.
9. Heb de waarheid lief
Gij zult niet liegen is' altijd actueel geweest, doch de leugen beleeft rnornenteel een tijd van hoogconjunctuur. Luther klaagde a1 dat het in de wereld een algernene plaag is dat rnaar zelden vrorne rnensen rechters zijn.
Er zijn weinig dingen waarvan men zich niet rnoet afvragen: zou het we1
waar zijn? Alle vorrnen van liegen en bedriegen, bij een afscheid, bij het
sterfbed en aan het graf, officieel en officieus, neutraal of 'christelijk',
schaarnteloos of geraffineerd, lichtelijk en onverhoord oordelen of sirnpele
roddel, orngangsleugens, zakenleugens, advertentieleugens, de gehele
schijnwereld en al w a t nog rneer behoort tot deze lugubere rij, noernt de
Heidelbergse Catechismus "eigen werk van de duivel". En de zware
toorn van God staat er dreigend achter. De leugenaar vleit zich tevergeefs
met de bedrieglijke illusie dat het ene kwaad de gevolgen van de andere
boosheid beperkt of wegneernt. De rui'nerende rnacht van het leugenwoord is ontstellend: de tong is een vuur, zoals de apostel Jakobus het
uitdrukt. Het negende gebod grijpt diep in op de wortel van ons bestaan.
Het gaat om een vitale zaak: heb de waarheid lief oOk in de politiek. Alleen
als w e uit God geboren zijn, kunnen w e de waarheid ten volle liefhebben.
Waarheid is letterlijk in het Grieks: wat onthult. Waar de waarheid is, ontbreken liefde en vrede allerminst. Dan worden de eer en het goed gerucht
van de rnedernens bevorderd, zelfs al w e hem zien zondigen (Luther).
W a t lucht is voor de longen is de Waarheid voor ons welzijn.
De SGP wenst een overheidsbeleid, waarin wordt voorkornen dat
er tendentieuze overheidspropaganda wordt verspreid. Eerlijke
persvoorlichting dient hoog in het vaandel te staan. Srnaad en laster in bijvoorbeeld roddeljournalistiek rnoeten worden teruggedrongen.

10. Maak van u w jaloezie een welgemeende gunning
Naar de letter van de w e t verbiedt God ons begerige blikken te slaan op
het bezit van onze naaste. Zijn persoon, privacy en bezit rnoeten worden
gerespecteerd. Overtreding van dit gebod is een belangrijke oorzaak van
financiele problemen van personen en gezinnen. Naar de geest van de
w e t ligt het zwaartepunt bij begeerten tegen enig gebod van de HEERE.
De eerste negen woorden zeggen: u zult niet dit of dat doen; het tiende
voegt daaraan toe: u zult zelfs niet beggren te doen. Het Hebreeuwse
woord 'begeren' heeft hier de betekenis van nagenoeg de daad. De spiegel van het tiende gebod doet ons afdalen van onze daden naar onze gedachten en van die gedachten tot nog weer dieper liggende begeerten en
lusten. Wie kent niet de ontzaglijke suggestieve krachten die heerschappij
voeren in ons binnenste? Om het gebod te betrachten zoals het behoort,
moeten zowel het geloof in Christus als het Onze Vader ons te hulp komen (Luther). Daarin bidden we immers: Leidt ons niet in verzoeking. Pas
dan is er lust tot alle gerechtigheid. Dan zijn w e niet bezet met de jaloerse
zorg om in de wacht te slepen w a t anderen hebben, maar dan krijgt de
ander wat wij uit Gods genadehand ontvingen. Dit tiende woord prikt
door alle 'oppervlakkige christelijkheid' heen, het zet vraagtekens bij onze
sarnenleving die is gericht op prestatie, groei en consumptie. Het is de
doodsteek voor een materialistische levensvisie, voor zelfzucht, ijdelheid,
wedijver, haat, wellust, hebzucht en wat dies rneer zij. Leven en welzijn
van de ander rnoeten worden gediend.
De SGP wenst een overheidsbeleid dat soberheid en eenvoud bevordert; dat is 06k nodig om leven en welzijn van na ons komende
generaties mogelijk te rnaken. Overdadige reclame moet worden
geweerd. Casino's en dergelijke instellingen mogen niet worden
getolereerd, rnede vanwege hun rnaatschappelijke gevolgen. Er
dient een einde te komen aan de Staatsloterij. De 06-amusernentslijnen dienen te verdwijnen.

Voor 5 onderdelen van het beleid wil de SGP in de komende kabinetsperiode extra aandacht vragen. Het gaat om 5 onderwerpen die van groot
belang zijn voor de toekomst van ons land. Die punten zijn:

* MILIEU
Het gaat niet goed met het milieu. Sterker nog, op tal van gebieden is de
situatie zorgwekkend. Zowel in Nederland als in het buitenland moeten
ingrijpende en doeltreffende maatregelen worden genomen om een verdere aantasting van het milieu te voorkomen. Uitstel zal leiden tot onherstelbare schade. Om die reden zal in de kornende vier jaren de basis gelegd moeten worden voor een zodanig milieubeleid dat leven en welzijn
ook van toekornstige generaties, mogelijk zijn. Versobering is daartoe van
groot belang. De rnilieuvervuiling heeft narnelijk alles te maken met een
levensstijl die enkel en alleen is gericht op vergroting van de rnateriele
welvaart. De Nederlandse economie zal moeten worden omgevorrnd t o t
een 'kringloopeconomie'. Dat vraagt van de consurnenten en van het bedrijfsleven, zo nodig aangespoord door de overheid, een bijdrage.

Ii

De SGP staat een krachtig milieubeleid voor. De belangrijkste elementen
hieruit zijn:

Een geleidelijke aanscherping van de milieunormen naar een niveau dat de
draagkracht van het milieu niet overschrijdt. Daarom kiest de SGP voor het
meest vergaande scenario van het Nationaal Milieubeleidsplan.
- Intensivering van de handhaving van de milieuwetgeving.
- Stimulering van onderzoek naar schone en energiezuinige technologie.
- Energiebesparing in de huishoudens en de industrie.
- Een sterk accent op het voorkomen van afial(1osingen) en hergebruik van
afialstoffen.
- Terugdringing van het particulier autogebruik en bevordering van het
openbaar vervoer.
RECHTSSTAAT
Een van de meest wezenlijke taken van de overheid is dat ze ervoor zorg
rnoet dragen dat het kwaad bestraft wordt en dat de ongebondenheid der
rnensen wordt ingetoornd. Des te erger is het wanneer de overheid juist
deze taak verwaarloost. Want dat er veel schort aan onze rechtsstaat is
duidelijk. Velen bekruipt een gevoel van onveiligheid als ze zien hoe het
aantal overtredingen en rnisdrijven toeneemt terwijl politie en justitie dikwijls met lege handen staan. Het kwaad blijft in de praktijk nog te vaak
ongestraft, met alle gevolgen vandien. Want dat dit funest is voor het
rechts- en norrnbesef van de bevolking laat zich raden.
De SGP kiest daarom in haar programma voor een duidelijk beleid waarin
recht en orde weer centraal komen te staan. De belangrijkste punten zijn:

-Extra geld moet worden uitgetrokken voor de politie, de rechterlijke macht
en het gevangeniswezen, opdat wetsovertredingen niet meer ongestraft blijven.
- De verloedering van de maatschappij moet worden tegengegaan. Er zal
daarom ernst moeten worden gemaakt met de handhaving van bepalingen
inzake de zondagsrust, de lastering van Gods Naam, pornograJie en prostitutie, de handel in verdovende middelen, telefoonverslaving ensovoorts.
Waar de wet ontoereikend is, of selfs wettelijke bepalingen ontbreken, moet
de wetgeving zo spoedig mogelijk worden aangescherpt.
- De kleine criminaliteit, waartoe zijn te rekenen vandalisme en diefstal,
moet daadkrachtig worden aangepakt.

* HUWELIJK EN GEZlN
Niet genoeg kan de waarde van het gezin voor de samenleving als geheel
worden benadrukt. Het huwelijk vorrnt daarvoor de beste garantie. Mensen zijn voor elkaar verantwoordelijk. Ouders dragen norrnen en waarden
over op hun kinderen, opdat zij later volwaardig in de rnaatschappij kunnen functioneren. Helaas wordt de betekenis van huwelijk en gezin
steeds minder onderkend. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en emancipatie, de toenerning van het aantal ongehuwd samenwonenden en echtscheidingen, zijn ontwrichtend voor het gezinsleven, en
daarrnee ook voor de sarnenleving. In plaats van zich tegen deze ontwikkelingen te keren werkt de overheid eraan mee dat huwelijk en gezin
worden uitgehold.
De SGP roept op tot het weer in ere herstellen van huwelijk en gezin als
pijlers van de sarnenleving. Voorstellen daartoe zijn:

- Buitenhuwelijkse relaties mogen niet gelijkgesteld worden met het huwelijk.
Daartoe moeten tal van sociale wetten worden gewijzigd opdat het kostwinnersprincipe weer uitgangspunt wordt van ons sociale stelsel.

- De Emancipatieraad kan worden opgeheven.
- De overheid mag in het onderwijs niet dwingen tot doorbreking van de be-

staande rolpatronen.

- Positieve discriminatie van vrouwen wordt afgewezen.
- I n de AIDS-voorlichting dient de waarde van het monogame huwelijk tot
uitdrukking te komen.
- I n het naam- en afstammingsrecht dient de mannelijke lijn van opvolging
het leidend beginsel te blijven.
- De kinderbijslag, als een teken van erkenning door de overheid van de
maatschappelijke betekenis van het gezin, moet worden verhoogd, met
name voor de grotere gez'rnnen.

* LEVEN
Het leven is een gave van God. Haaks daarop staat het zelfbeschikkingsrecht dat de rnens rneent te hebben. Vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood rnoet het menselijk leven worden bescherrnd. De hoge opdracht die de overheid hier heeft mag ze niet verzaken. Integendeel, juist
hier zal weerstand rnoeten worden geboden aan opvattingen die rechtstreeks indruisen tegen de bescherrnwaardigheid van het leven. Die taak
strekt zich ook uit tot de voortsnellende ontwikkelingen in de biotechnologie. Gods schepping dreigt erdoor tot in de kern te worden aangetast.
Als niet snel op basis van Gods Woord duidelijke normen worden vastgesteld, zullen de grenzen van het toelaatbare worden overschreden. De
rnens mag niet alles w a t hij kan.
De SGP wenst aan deze wezenlijke uitgangspunten concreet gestalte te
geven:
- Experimenten met embryo S rnoeten worden verboden.

- Het bestaande verbod op euthanasie moet effectief worden gehandhaafd.

- De Wet afbreking zwangerschap (abortus) moet worden ingetrokken.
- Er moet sorg worden gedragen voor een optimale pijnbestrijding en ster-

vensbegeleiding bij patienten die naar de mens gesproken in de laatste levensfase verkeren. Een wettelijk geregeld zorgverlof biedt daartoe een eerste
aanset.
- Wilsonbekwamen, als pasgeborenen, patienten in coma, ernstig verstandeliik nehandicanten. rnoeten wetteliik beschermd worden.
- d e ontwikkeling ;an transgene ~andbouwhuisdierenmoet worden verboden. Tevens moet een halt worden toegeroepen aan experimenten met dierlijk erfelijkheidsmateriaal waarbij gemanipuleerd wordt met het karakteristieke van een bepaald ras.
- Het gebruik van groeihormonen moet worden verboden.

* IDENTlTElT
Zij die hun leven en werken willen inrichten overeenkornstig wat God ons
in Zijn Woord als heilzaam voorhoudt, krijgen het in de huidige rnaatschappij steeds rnoeilijker. De Bijbel wordt steeds rneer uit het publieke
leven verwijderd. Het duidelijkst is dit rnerkbaar voor verzorgende instellingen en in het bijzonder onderwijs. Bejaardenhuizen en scholen die zich
nog wiilen richten naar de Bijbel wordt steeds rneer in de weg gelegd als
ze in hun beleid en werkwijze uitdrukking willen geven aan de bijbelse
grondslag.
De SGP pleit ervoor dat levensbeschouwelijke instellingen volledig vrij
rnoeten zijn een beleid te voeren in overeensternrning met Schrift en belijdenis.
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GRONDLIJNEN
De overheid regeert bij de gratie Gods. Het overheidsgezag is
dan ook niet verankerd in de wil van de meerderheid, maar is
gezag ontleend aan de Allerhoogste, en moet ten dienste staan
van leven en welzijn van de onderdanen. Deze notie geeft het
staatsgebouw een vast fundament en dient, mede m e t het oog
op onze historie, in de Grondwet en andere wetten beleden t e
worden.
Het is een voorrecht dat Nederland een constitutionele monarchie mag zijn onder het Huis van Oranje-Nassau.
Daarnaast hebben regering en Staten-Generaal ieder een eigen en tevens een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
landsbestuur. Lettend op de Nederlandse verhoudingen en op
regeringsvormen in andere staten is de constitutionele monarchie m e t een parlementair stelsel een goed werkbare vorm om
het land t e kunnen besturen en burgers in staat t e stellen een
'stil en gerust leven, in alle godzaligheid en eerbaarheid' t e leiden.
Het handhaven van recht en orde is een taak van de politie.
M e t behulp van de 'sterke arm' kan en moet de overheid er
zorg voor dragen dat het kwaad wordt gestraft.
De driedeling Rijk, provincie en gemeente i s nu ruirn een eeuw
lang bepalend voor de bestuurlijke opbouw van ons land. Pij
maakt het mogelijk het bestuur doelmatig t e doen zijn en tegelijkertijd rekening t e houden m e t gerechtvaardigde behoeften en verlangens. Daartoe dient het bestuur t e worden uitgeoefend op een niveau dat zo dicht rnogelijk bij de burgers
ligt.

De veranderende samenleving maakt dat het bestuur
zich iedere keer opnieuw geplaatst ziet voor vraagstukken die om een oplossing vragen. Door een overmaat aan regelgeving en een complexe organisatie is
het bestuur ondoorzichtig geworden. Er zijn inmiddels
al diverse voorstellen gedaan o m bepaalde knelpunten
te kunnen aanpakken. Daarbij kan met name worden
gewezen op de in een vergevorderd stadium verkerende voorstellen voor een nieuwe Gemeentewet en Provinciewet.
De tendens die lange tijd te bespeuren was dat de bevoegdheden van de lagere overheden werden uitgehold, lijkt tot staan te zijn gekomen. Niettemin moet
geconstateerd worden dat gemeenten weinig vrijheid
hebben als het gaat o m het uitdrukking geven aan de
eigen identiteit van de bevolking. Dat uit zich vooral

bij zaken als zondagsrust, naaktrecreatie en godslastering.
Reden van grote zorg is de toename van de criminaliteit. Het politie-apparaat blijkt hier niet tegen opgewassen omdat men kampt met te weinig mankracht
en omdat de materiele ondersteuning onvoldoende is.
INZET
"bij de gratie Gods"
De overheid dient er blijk van te geven dat xij xichxelfziet als dienaresse van
God. Daarvan kan zij getuigenis ajeggen door onder andere:
- het uitschrijven van bid- en dankdagen o m de nationale en internationale
nood op te dragen aan de Allerhoogste;
- de almachtige God als oorsprong van alle gezag in een preambule op de
Grondwet te evkennen;
- i n het openbaar bestuur het ambtsgebed te handhaven, dun we1 weer in te
voeren;
- het Willzelmus, waarin duidelijk de afhankelijkheid wordt beleden van de
Allerhoogste, meer ingang te doen vinden, bijvoorbeeld in het onderwijs.
De zondag dient ook door overlzeidspersonen zoals ministers en staatssecretarissen, als de dag des Heeren te worden gerespecteerd. Zij behoren op die
dug dun ook af te zien van ambtsbezigheden.

* parlementair stelsel
- Ontwikkelingen die tenderen naar volkssoevereiniteit worden afgewezen.

- Regeerakkoordeh dienen minder detaillistisch te zijn en meer rtlimte te laten voor de eigen verantwoovdelijkheid van kabinet en Kainer. Door tijdens
de kabinetsforn~atiete veel vast te leggen wordt het dualisme aangetast en
krijgen bepaalde parlementaire fracties een overheersende invloed op de regering en wordt de controlerende functie van de volksvertegenwoordiging uitgehold.
- De betekenis van de rol van de minister-president neemt duidelijk toe. Dat
doet afbreuk aan het in ons stelsel ingebouwde principe van de collectieve
ministeriele verantwoordelijkheid en collegialiteit binnen het kabinet. Staatsrechtelijke wijzigingen gericht op een versterking van de positie van de minister-president moeten worden afgewezen.
- I n geen geval mag het in ons land komen tot verkiezingen op zondag.
- Aan het in de Nederlandse verhoudingen ingewortelde stelsel van de evenredige vertegenwoordiging mag generlei afbreuk worden gedaan.
- Een breed opgezette (Staats)commissie zou de verstoringen in de Trias POlitica tot voorwerp van studie moeten maken, en aanbevelingen moeten doen,
L I C h te van
gericht op enerzijds versterking van de nationale organen ten op-'
internationale organen, vnl. de EG, en anderzijds op een (nieuw) evenwicht
tussen wetgevende, uitvoevende en rechterlijke macht.

+ herindeling
Streeksgewijze herindeling van gerneenten wordt krachtig afgewezen. De
grootschaligheid die hiervan onvermijdelijk het gevolg is, brengt het bestuur
nog verder van de burger. Bovendien is gebleken dat herindeling meestal tot
lastenverzwaring leidt. Alleen daar waar nu zorgvuldig onderzoek werkelijk
aantoonbare knelpunten zijn kan gedacht worden aan grenswijziging dun
we1 in het uiterste geval herindeling.

+ gemeenschappelijke

regelingen
O m regionale problemen tot een oplossing te brengen kunnen gemeenschappelijke regelingen nuttig zijn.
- Er moet terdege op worden gelet dat het geheel van de gemeenschappelijke
regelingen doorzichtig en overzichtelijk blijft. Bundeling verdient daarom
blijvend aandacht. Bij integratie van gemeenschappelijke regelingen dient
echter gewaakt te worden voor het gevaar van een te sterke verzelfstandiging.
- Vrijwilligheid moet voorop blijven staan. Uittreding dient niet feitelijk onmogelijk te worden gemaakt.
- Het ontstaan van een vierde bestuurslaag moet met kracht worden tegengegaan.

* agglomeraties
- I n de komende periode zal een grondig onderzoek moeten worden ingesteld o m tot een oplossing te komen van de bestuurlijke problemen van de
grote steden. Daarbij moet worden onderzocht in hoeverre aanpassing van de
Wet gemeenschappelijke regelingen een reeel alternatief is. Zo'n oplossing
kan echter niet zijn de omvorming van de gemeenten binnen een agglomeratie tot PPn grote gemeente.

* decentralisatie
- Decentralisatie moet blijvend worden gestimuleerd. Bij het toedelen van taken aan de verschillende overheden dient goed afgewogen te worden:
a. of de betreffende taak we1 een werkelijke overheidstaak is, en
b. op welk niveau die taak het best kan worden uitgeoefend.
- Taken moeten slechts dun aan een hogere overheid worden toegedeeld als
het onderwerp van zorg niet op doelmatige wijze door een lagere overheid
kan worden behartigd. De bewijslast daarvoor ligt bij de hogere bestuurslaag.
- Behalve de meer bekende vorm van territoriale decentralisatie verdient ook
functionele decentralisatie aandacht. Waterschappen zijn hiewan het beste
voorbeeld. Ook ten aanzien van andere taken met een zodanig specifiek karakter dat afionderlijke behartiging mogelijk en geboden is, moet functionele
decentralisatie worden overwogen.
- Deconcentratie moet worden teruggedrongen.
- Waar mogelijk moeten taken worden afgestoten naar de particuliere sector
(privatisering).
- Bij het totstandbrengen van nieuwe wer- en regelgeving en het besturen via
circulaires dient grote soberheid en terughoudendheid te worden betracht.
- Ten aanzien van de bestaande regelgeving zal verdergaande aandacht
moeten worden gegeven aan vereenvoudiging en stroomlijning. Bestuur en
burger zijn gebaat bij eenvoudige en eenduidige regelgeving.

+ wetgeving
O p hel gebied van wetgeving, zowel de gewone als de organieke, is en wordt
veel tot stand gebracht. De accentverschuiving van preventief naar repressief
toezicht (gemeenten, provincies) is een positieve ontwikkeling.
- Waar het rijk zijn taken veronachtzaamt, zoals op het terrein van de handhaving van de zondagsrust, het strajhaar stellen van de lastering van Gods
Naam en het weren van naaktrecreatie. dienen gemeenten de bevoegdheid te
hebben zelfnormen te stellen.

erheid moet over voldoende middelen beschikken o m haar taken te
nen vervullen. Dit geldt ook voor gemeenten en provincies.
eke uitkeringen moeten zoveel mogelijk worden overgeheveld naar
ene uitkering uit het Gemeente- respectievelijk Provinciefonds. Bij
lokaal bestuur behoort een eigen ajkeging van definanciele midden moet worden dat gemeenten in een Jnancieel noodlijdende pokomen (art. 12 gemeenten). Waar sprake is van structureel vertoren dient het Rijk aan een oplossing bij te dragen.

rdinatie binnenlands beleid
aken moet ten opzichte van de andere den hebben voor de coordinatie van het
ar dat de lokale en provinciale overheden raakt.
an beleid zal steeds overleg moeten worden
rslagen die dit raakt.
instrumenten zijn, mits aan de eigen
rtegenwoordigende organen geen ajhreuk

erantwoordelijkheid voor de bestrijding van rampen ligt op het lokale
. V a n groot belang voor een goede organisatie van de rampenbestrijding
at duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.
- Er dient een duidelijke regeling te komen waarin knelpunten in de organisatie worden opgelost.

informatiemaatschappij
I n onze samenleving worden de communicatiemogelijkheden in hoog tempo
groter. De burgers worden van allerlei kanten en op allerlei manieren overspoeld door een informatiestroom. De gevolgen voor maatschappij en samenleving vragen dringend o m ethische bezinning en regelgeving. Onderwijl gaat
de automatisering (ook bij de overheid) i n versneld tempo door.
- Daar niemand de mogelijkheden en gevolgen van verkeerd en onbevoegd
gebruik kan overzien, dient de persoonlijke levenssfeer volledig te worden beschermd. Koppeling van gegevensbestanden kan gevaren opleveren voor de
privacy van burgers. Nauwlettend toezicht op het nakomen van bestaande
wetgeving Pn waar nodig aanscherping van wetgeving moet prioriteit hebben.
- Mensen mogen niet tegen hun wil worden geconfionteerd met ongewenste
informatie.
- Overheidsvoorlichting dient terughoudend te zijn.

* politie
Leven en welzijn van alle burgers zijn ermee gebaat als de openbare orde en
de publieke veiligheid worden gehandhaafd. Daarvoor is nodig dat de politie
haar taken naar behoren kan verrichten, en dus zowel materieel als personee1 op sterkte is. Geconstateerd moet worden dat dit helaas niet het geval is.
De groei van de politiesterkte heeft geen gelijke tred gehouden met de groei
van de criminaliteit. Daar komt bij dat de organisatie van de politie verre
van optimaal is. Het naast elkaar functioneren van rijks- en gemeentepolitie,
met alle afstemmings- en coordinatieproblemen vandien, bevordert de slagvaardigheid niet.

Hoofdstuk 3

JUSTITIE

GRONDLIJNEN
Alle aardse recht dient t e wortelen in het goddelijk recht zoals
dat in het bijzonder tot gelding komt in de Tien Geboden. Dat
zijn geboden ten leven, gericht op het ware welzijn van ieder
mens persoonlijk en van een volk als geheel. D e overheid
draagt ter handhaving van die geboden het zwaard niet tevergeefs. Zij is er, zoals de Nederlandse Geloofsbelijdenis het treffend uitdrukt, "opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde, en het alles met goede ordinantie onder de mensen
toega." Dat is e6n van de meest wezenlijke taken van de overheid. Overeenkomstig Gods Woord recht vaststellen, recht bewaren, recht herstellen en recht doen.

1989
Wil Nederland rechtsstaat zijn en blijven dan zal
handhaven van orde en veiligheid in het beleid rn
nadruk rnoeten krijgen dan t o t nog toe het geval w
Bezuinigingen, privatisering en deregulerin
niet ten koste gaan van deze elernentaire taa
overheid. Wetsovertredingen kunnen al lang
op vervolging en berechting rekenen. Eerder het t e
deel is het geval: veel rnisdrijven en overtredingen
ven ongestraft orndat geld en rniddelen ontbr
Niet alleen de politie heeft daarrnee te karnpen
rechterlijke rnacht en het gevangeniswezen. Een
gelijke ontwikkeling, waarbij het kwaad in d
ongestraft blijft, is funest voor het rechts- en
sef van de bevolking. Het rnoet er dan ook voor
gaan dat de burger (weer) daadwerkelijk wor
scherrnd tegen aantasting van zijn rechten en
gen door anderen, ongeacht of het rnedeburq
dan we1 (staatslorganen die een inbreuk op z i n
ten hebben gepleegd. Het strafrecht, waarvan de kern
tach altijd OP vergelding gericht blijft, rnoet er tach allereerst OP zijn gericht het geschonden recht te herstellen. Pas daarna kan gesproken worden over vragen als heropvoeding of dienstverlening aan de maatschappij.
INZET

* crirninaliteit
Geruststellende mededelingen ten spijt blijkt in de praktijk, bevestigd door de
statistieken, dat de criminaliteit steeds verder o m zich heen grijpt in steeds
brutere vormen. Veel mensen voelen zich daardoor onveilig.
- I n verband met telkens nieuwe vormen van criminaliteit (en dyGJ;eren

oeten gaan richten op

tallen en inbraken,

heid te worden opgenomen dat bij
ven en strenge voorwaarden de

maatregelen tegen kinderporno en
n de straffen en het inuit het Wetboek van Strafrecht ver-

. Strafrecht) d e n t overin stand te blijven en

euthanasic en levensbeeindiging

- Het doden op verzoek moet strafbaar blijven. Het opzettelijk doden zonder
dat er een verzoek ligt moet strafbaar blijven als moord.
- Gevallen waarin niet van een natuurlijke doodsoorzaak sprake is moeten,

nu een vertrouwenwekkende medisch-tuchtrechtelijke toetsing niet mogelijk blijkt, ter kennis worden gebracht van het openbaar ministerie en ter berechting voorgedragen aan de strafrechter.
- Zowel aan de handhaving van de bestaande wetgeving als aan eventuele
nieuwe wetgeving op dit terrein, indien die er a1 komt, moeten hoge(re) eisen gesteld worden wat betreji de controle van de medische praktijk,
niet in het minst ook door de geneeskundige inspectie.
- Intensief rnoet worden gezocht naar mogelijkheden o m de afgifte van overlijdensverklaringen in gevallen van niet-natuurlijke doodsoorzaken terug te
dringen. Het vervolgingsbeleid zal, minder dan nu, op seponering gericht
moeten zijn. De huidige vewolgingsrichtlijnen zullen daartoe moeten worden
aangescherpt.

WELZIJN E N VOLKSGEZONDHEID
GRONDLIJNEN
Het 'bij leven en welzijn', de afhankelijkheid in alies van GO^,
spreekt we1 heel duidelijk in zaken van leven en dood, van
ziekte en gezondheid. Want het leven is gave uit Gods hand.
De mens komt geen zelfbeschikkingsrecht toe.
Het menselijk leven begint bij de conceptie: en verloopt via een
continue lijn tot aan de natuurlijke dood.
In alle stadia is het menselijk leven volledig beschermwaardig.
oat is een fundamenteel beginsel, waard in de w e t verankerd
te zijn. De beschermwaardigheid van het leven behoot-t oak tot
uitdrukking te komen in de zorg van overheid, kerkelijke en
~articuliereinstellingen Voor leven en welzijn van hen die deze
zorg in het bijzonder nodig hebben, onder wie met name zijn t e
noemen ouderen en gehandicapten. Vooral zij hebben recht op
een goede verzorging in Z0wel geestelijk als lichamelijk opzicht. De taak van de overheid is het als schild ter bescherming
van deze zwakken op te treden.

werd omgezet, wordt nu ernst gemaakt met een euthanasiewetgeving die het rnenselijk leven in de eindfase bedreigt. Het is overigens veelbetekenend dat bet
kabinet-Lubbers vie1 juist op de dag dat de regering dit
principieel zeer verwerpelijke wetsvoorstel wilde gaan
grenzen verlegd. De wetenschap blijft onverrninderd
zoeken naar 'de volrnaakte mens'. Technieken worden
ontwikkeld en experimenten uitgevoerd die, 81s ze in
de praktijk toegepast gaan worden, de toekornstige
samenleving ingrijpend zullen veranderen.
Een ~ r o b l e e mvan een heel andere orde, maar tach
oak niet 10s te zien van de medisch-technologische
ontwikkelingen, betreft de financiering van de gezondheidszorg. Bepaalde rnedische voorzieningen zijn of
worden onbetaalbaar. Daardoor dreigt binnen de gezondheidszorg de situatie te ontstaan dat de medische
zorg alleen nag m a r kan worden geboden aan bepaalde categorieen patienten en zorgbehoevenden. Nag afgewacht moet worden of de nieuwe opzet van de financiering van de gezondheidszorg (plan-Dekker) voldoende basis zal kunnen zijn om de gezondheidszorg
financieel beheersbaar en blijvend op peil te houden.

kunstrnatige bevruchting
vormen van kunstmatige bevruchting buiten het huwelijk (draagmoederschap, donorschap) worden afgewezen. Zolang de donatie van geslachtscellen en
nog wordt gepraktiseerd heeft het kind er recht OP de
identiteit van de donor(si te kennen.
vormen van propaganda en bemiddeling bij draagmoederscha~moeten worden verboden en contracten op dit terrein dienen rechtsongeldig te

-

-om te worden toegelaten

tot de medische beroepsuitoefening en deze bevoegdheid te houden, dienen de opgeleiden de eed Van Hippocrates af te 1%gen en bet daarin verankerde medisch-ethische beginsel ten voile te honor+
ren in hun beroepsuitoefening.
uit- organisaties die de volledige beschermwaardigheid van bet [even
gangspunt hunteren, behoren in beleids- en adviesorganen recht te hebben OP
vertegenwoordiging.

+ rnedisch-ethische ontwikkelingen
- E ~dient op zo kart mogelijke termijn een wet tot stand te komen inzake
rnedische experimenten, waarin levensbeschouwel~keaspecten en kwetsbare
groepen (inclusief embryo's, foetussen en pasgeborenen) extra aandacht verdienen. Naast bet medi.ych onderzoek als sodanig zijn oak de toepassingsrnogelijkheden van belang bij het afbakenen van wettelijke kaders.
- Het verbruik van embryo's en foetussen voor onderzoek meet bij wet war-

- De mens in wording en de pasgeborenen hebben recht op wettelijke be-

scherming.
- Prenataal onderzoek dient alleen te geschieden als de resultaten van belang

zijn voor het kind of voor de begeleiding van de zwangerschap.
- Erfelijkheidsonderzoek en erfelijkheidsinformatie mag niemand worden

*

*

opgedrongen en moet de onaantastbaarheid van het merzselijk leven als uitgangspunt hebben.
- Ev dienen speciJieke regelingen te komen op het gebied van de opslag en
toegankelijkheid van genetische gegevens, teneinde de privacy te beschermen
en selectie op genetische gronden te voorkomen.
- Voordat er doeltreffende regelingen zijn getroffen, dient onderzoek in de
richting van een genenpaspoort' te zijn verboden.
- De verwijdering van organen voor transplantatiedoeleinden dient afhankelijk te worden gesteid van tlitdrukkelijke toestemming van de donor (donorcodicil).
financiering gezondheidszorg
De kosten van de gezondheidszor,p zijn enorm gestegen. Dere moeten warden beheerst. De ombtligingen tlit de achter ons liggendejaren hebben negatief tlitgewerkt voor het niveatl en de kwaliteit van de rorg. Kostenbeheersing
mag ten enenmale de kwaliteit niet nog verder aantasten. Integendeel, het is
de uitdaging van de komende jaren o m kostenbeheersing i.n de kwaliteit van
de gezondheidszorg tegelijk re verbeteren.
- Uitgangsptlnt voor de,financiering van de gezondheidszorg is dut de positie
van gemoedsbezwaarden tegen verplichte verzekering erkend moet blijven.
- Uitgangspunt is verder de pro-life-gedachte: geen vergoedingen voor o.a.
abortus provocatus, vourbehoedsmiddelen. kelnstmatige bevrtlchtingstechnieken, kosmetische chirtrrgie.
- I n de vormgeving van de nieuwe strzlct~lzlrvoor de,financierin~van de gezondheidszorg moet een ruime plaats ~sordeningeruimd voor de eigen verantwjoordeiijkheid van mensen door tniddel van een verhotldin,qsge~vijs,?root
vrijwillig aanvullend deel.
- Bij de normering van ligdagen, tarieven voor geneeskundige hulp en tnedicijnprijzen moet veiliggesteld worden dat de gerondheidsrorg voor iedereen
bereikbaar en toegankelijk blijfi, ongeacht inkornenspositie, leefiijd en dergelijke.
alternatieve geneeswijzen
Alternatieve geneeswijzen die principieel en inhorldelijk verantw~oordzijn
verdienen binnen de gerondheidszorg derelflle benadering als de gangbare
allopathische geneeswijzen.

* AIDS

- Via actieve voorlichtingscampagnes moet de bzu,ger onder ogen ~9ordenge-

bracht wat zijn verantwoordelijkheid is aangaande het voorkomen van ziekten door gezond gedrag en een bijbels ilerant~,oordeleven.s~.ijre. T Y O Z IbinM.
nen het monogame huwelijk biedt de beste waarborg om AIDS te voorkomen. Dat moet in van overheidswege gesubsidieerde voorlichting dzlidelijk tot
uitdrzlkking komen.
- Los van her ,feit dat een onbijbelse levenswijre een belangrijke,factor is bij
de verspreiding van AIDS, blijfi de zorgplicht van overheid en burgers ten
aanzien van hen die door deze dodelijke riekte rijn getrqffen bestaan.
- Als het a1 wenselijk is te komen tot een verplichting tot deelname aan H I Vtests (human immunodeficiency virus), dun dient dere ilerplichting aan we/overwogen criteria onderworpen te rijn.

* patientenrechten
Er moet een Wet Patientenrechten komen waarin sijn opgenomen:
I . een recht op zorg;
2. een recht op informatie;
3. waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patient;
4. een recht op inspraak;
5. een klachtrecht.

* salariering
E r moet bij de problematiek van de salariering van het personeel in de gezondheidszorg onderscheid worden gemaakt tussen werkdruk en beloning
van verplegenden en andere werkers in de gezondheidszorg. O m de werkdruk tot aanvaardbare omvang terug te brengen, is budgettaire aanpassing
nodig. De beloning dient in juiste verhouding te staan tot de aard van het
werk, zodat verschillen in honorering ten opzichte van het bedrijjileven en de
overheid worden verkleind.

* zorgverlening
Ten onrechte staat 'de gave mens' steeds meer model binnen de gezondheidszorg, en hebben kosten-baten-afwegingen een toenemend gewicht. De
zorg voor de zieke en hulpbehoevende medemens moet weer centraal worden
gesteld.
- Patienten in een terminale fuse moeten de gelegenheid hebben naar de hun
vertrouwde omgeving terug te kunnen, o m daar te overlijden.
- Er moet een (wettelijke) regeling komen voor betaald verlof voor iemand
die een stervend familielid thuis wil verzorgen (zorgverlo$.
- I n het kader van de versterking van de zorg in de eerste lijn dienen thuishulo en mantelzora met kracht te worden bevorderd. Financiele ondersteuning van organisaties die op dit terrein werkzaam zijn is derhalve noodzakelijk.
- Ook ten aanzien van de crisisopvang en de hulpverlening wordt de voorkeur gegeven aan extramurale en ambulante voorzieningen in de eerste lijn.
- Waar mogelijk bevordert de overheid het vrijwilligerswerk. Zij gee3 daaraan voorrang en ondersteunt dit zowel Jinancieel als door begunstigende
randvoorwaarden.
- De overheid dient er voor te zorgen dat instellingen, die o m zorginhoudelijke redenen of levensbeschouwelijke overwegingen landelijk werkzaam (moeten) zijn, daawoor volop de gelegenheid hebben.
- Gewetensbezwaarden bij werkenden in de gezondheidszorg verdienen in
alle mogelijke situaties bescherming.

-

* verslaving
De problematiek van de verslaving roept o m een integrale benadering. Het
gaat niet alleen o m verdovende middelen, alcohol, tabak en rnedicijnen,
maar ook o m gokken en het nieuwe verschijnsel van de telefoonverslaving. A1
deze verslavingsvormen leiden tot grote lichamelijke e n psychische schade
voor de verslaafden zelJ: Bovendien Iijdt de omgeving mee. Door de volgende
maatregelen zou een begin gemaakt kunnen worden met de bestrijding van
deze ernstige kwaal voor de hele maatschappij:
- bijbels genormeerde voorlichting over schadelijke gevolgen, met name onder de jeugd, waar mogelijk via de scholen;
- uitbreiding van rookvrije ruimten in openbare gebouwen en in de trein;

- afschafing van de etherreclame voor alcohol en tabak;
ook elders dient de aanprijzing van deze middelen aan banden te worden
gelegd;
- verkoop van alcoholische drunken zal voortaan alleen nog maar via de slijter mogen geschieden;
- steun aan christelijke opvangcentra, temeer daar juist deze hebben bewezen effectief hulp te kunnen bieden;
- het mogelijk maken van verplicht afiicken;
- het tegengaan van telefoonverslaving, met name door beeindiging van de
beschikbaarstelling van 06-amusementskoopnummers.

* jeugd- en jongerenwerk
Ondanks het feit dat een groot deel van het jeugd- en jongerenwerk nu een
zaak is van gemeenten en provincies, kan het de centrale overheid niet o m
het even zijn hoe met de jeugd wordt omgegaan.
- De overheid dient te bevorderen dat aan het jeugd- en jongerenwerk verricht op basis van een bijbelse levensbeschouwing, voorrang wordt gegeven.
- Anders dun in gevallen van psychisch of fysiek onvermogen van de wettige
ouders o m hun kinderen te verzorgen, heeji de overheid geen taak in het
(doen) verwerkelijken van kinderopvang. Deze behoort uitsluitend tot de taken van de ouders en/of verzorgers.

* gehandicapten
Nog altijd stuiten gehandicapten dagelijks op velerlei drempels, en dat ondunks het @it dat Nederland in dit opzicht internationaal berien geen slecht
Jiguur slaat. De maatschappelijke solidariteit met mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap moet worden versterkt. Concurrentie tussen de somatische zorgen en gehandicaptenzorg is niet aanvaardbaar. De
overheid moet het recht op verzorging voor kwetsbare groepen blijven waarborgen.
- De toegankelijkheid van openbare voorzieningen en het openbaar vervoer
voor mensen met een lichamelijke handicap moet worden vergroot, terwijl de
bouw van aangepaste woonvoorzieningen prioriteit geniet.
- I n aansluiting op de door de overheid geanalyseerde knelpunten ten aanzien van mensen met een verstandelijke handicap, dient de regering concrete
maatregelen te nemen om:
- de wachtlijst sterk te korten;
- de leefgroepen in zwakzinnigeninrichtingen te verkleinen;
- gedragsgestoorde en bejaarde zwakzinnigen intensieve begeleiding te bieden;
- het tekort aan dagbestedingsmogelijkheden voor bewoners van inrichtingen
op te heffen;
- het te verwachten tekort aan personeel, ook wat betreji de kwaliteit, op te
vangen.

* ouderen
De noodzaak verzorgingskosten te verlagen laat onverlet dat de ouder wordende mens een respectvolle benadering behoeji en verdient. Als ouderen dat
willen moeten zij zo lung mogelijk in hun eigen omgeving voor zichzelfkunnen blijven zorgen, waarbij er gezorgd dient te worden voor de begeleiding.
Bejaarden- en verzorgingshuizen dienen zoveel mogelijk beschikbaar te blijven voor degenen die meer hulpbehoevend zijn. Tengevolge van de vergrijzing van onze bevolking zijn er meer plaatsen nodig. E n omdat men op

ogere leejiijd wordt opgenomen is er een toename van somatische en vooral
ychogeriatrische aandoeningen te verwachten.
aardoor ontwikkelt het verzorgingshuis zich steeds meer in de richting van
n verzorgings-verpleeg-tehuis.
Gelet op deze taakverschuiving en -verzwaring, zijn bijscholing van het personeel en budgetaanpassing nodig.

- Besturen van gesubsidieerde zorginstellingen op levensbeschouwelijke
grondslag moeten een beleid kunnen blijven voeren dat in overeenstemming
is met de grondslag waarvoor zij hebben gekozen. Een eventuele wet op het
democratisch functioneren van de zorginstellingen moet, omdat i j hieraan
aJbreuk doet, worden afgewezen.
- Binnen de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening dient
de levensbeschouwelijke identiteit een ordeningsprincipe te blijven.

Hoofdstuk 5

MEDIA EN CULTUUR

GRONDLlJNEN
leder mens heeft de roeping zich in alle doen en laten t e laten
normeren door w a t God ons in Zijn Woord als heilzaam voorhoudt. Dat is een verantwoordelijkheid van individuele burgers,
van organisaties en van de overheid, die zich als Gods dienaresse rekenschap heeft t e geven van w a t het betekent de ongebondenheid der mensen t e moeten tegengaan.
H e t aardse leven, het welzijn hier en nu, staat in het perspectief van het eeuwige leven. Welke kunstenaar zou zijn werk
dan niet in dat eeuwigheidslicht willen plaatsen? Zou hij of zij
dan niet zijn gaven in dienst stellen van H e m van wie hij zijn
talenten ontvangen heeft? Een overheid die haar opdracht
ernstig neemt zal ook op dit terrein haar verheven roeping verstaan.

i

Pijnlijk duidel-i-Fs In de afgelopen jaren aan het lich
getreden dat de overheid zichzelf van vrijwel alle rno
gelijkheden heeft beroofd om uitingen van godslasterlijke en zedenkwetsende aard tegen te gaan. Ook 10s
van de gevreesde commercialisering van het ornroepbestel, is er in de media nu al veel dat de toets der kritiek niet kan doorstaan. W a t er dienaangaande verder
nog op Nederland afkornt voorspelt voor de toekomst
weinig goeds. Lettend op de razendsnel doorgaande
ontwikkelingen op het gebied van de telecornmunicatie, lijkt het erop dat de politiek haar greep op de ontwikkelingen en de slag met de cornrnercie aan het verliezen is.

* rnonumenten en rnusea
Cultuurhistorische schatten, kerkgebouwen niet in het minst, zijn het waard
met grote zorg te worden omgeven, omdat aij de neerslag vormen van ons
nationale verleden. Het betreft concreet restauratie en onderhoud van bouwkundige monumenten zoals kerken, molens, kastelen en andere karakteristieke gebozrwen. Tevens gaat het om bescherming van waardevolle landschappen en studs- en dorpsgezichten. Het behoud van het cultureel efgoed
moet gestalte krijgen in de volgende maatregelen:
1. planmatig onderhoud van monumenten (waaronder ook de jongere bouwkunst), tefinancieren met behulp van daartoe opgezette fondsen;
2. instandhouding van een goed geoutilleerde, op restauratie toegelegde bedrijfstak;
3. goedefiscale regelingen voor alle monumenten;
4. instandhouding van rnusea, gespreid over het hele land, waarbij de openingstijden vallen van maandag tot en met zaterdag.

derland dient i n internationaal verband te allen tijde op te komen voor
ederlandse tau1 en cultuur.
overheid dient streekeigen zaken als klederdrachten en dialecten in
incipe positief te bejegenen. Daarbij verdient de Friese tau1 en cultuur

e enig betrouwbarc leidraad voor de
baar, a1 of niet te stimuleren
de normen en waarden van de Heilige
boven een grijze middelmaat kunnen
op toe te i e n dat er geen boeken of andere informatietsende of gezagsonderrnijnende inhoud
televisie is eerst en vooral gelegen in
aan godslasterlijke, zedenkwetsende en
n. Het is aan de justitie o m op basis van
dezewetgeving, waar nodig, in te grijpen.
- Hoezeer ook op het huidige omroepbestel kritiek is uit te oejenen, de commercialisering van deze en eventuele nieuwe media moet worden afgewezen
omdat daardoor vervlakking en verloedering in de hand worden gewerkt.
- Overheid en media hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft het tegengaan van, resp. het niet uitzenden of uitgeven van produkties
die onwelvoeglijk, pornografisch of racistisch is.
- Het is een belangrijke taak van de overheid o m misleidende en agressieve
reclame tegen te gaan, en in ieder geval de tot weinig soberheid oproepende
STER-reclame af te schaffen.
- I n plaats van nog gedeeltelijk te steunen op overheidsgeld, moet de financiering van het omroepbestel een gezarnenlijke verantwoordelijkheid zijn van
aanbieders en afnemers van voorzieningen.
be- De bestaansmogelijkheden van de 'schrijvende pers' mogen niet worden
..
knot door de uitbouw van belangen van de 'sprekende pers'.
- Naast een verscherpte filmkeuring is eenzelfde keuring nodig van videobanden, die nu nog ongecontroleerd de huiskamers binnen kunnen komen.
- De overheid ziet erop toe dat noch voor lokale, noch voor regionale omroepen, verplichte bijdragen van burgers worden gevraagd, ook a1 wordt een
aansluiting niet gebruikt.
- De overheid mag geen (culturele) prijzen uitreiken aan mensen die in hun
werken uiting geven aan het onteren van God en het kwetsen van de medemens.

+ sport en recreatie
De manier waarop tegenwoordig op grote schaal sport wordt bedreven heeft
niets meer te maken met wat gezonde ontspanning zou behoren te aijn.
- De Rijksoverheid heeft geen verantwoordelijkheid inzake financiele ondersteuning van sportbeoefening.
- Op geen enkele wijze mag de overheid zondagssport ondersteunen. Het is
immers haar roeping de zondagsrust te bevorderen.
- Professionele sportbeoefening moet worden uitgesloten van iedere vorm van
ondersteuning.

vragen zijn de sterke groei van het (voortgezet)
ciaal onderwijs en het ontstaan van scholen met v
namelijk leerlingen uit etnische minderheden.

In het ondenvijs gaat het o m mensen, niet o m produkten. De kwaliteit van
het onderwijs bestaat uit de mate waarin de school zijn doelstellingen bereikt: algemene vorming, persoonlijke vorming en beroepsvoorbereiding.
- Verhoging van de kwaliteit van het onderwijs moet niet in de eerste plaats
worden gezicht in Ipapieren' maatregelen zoals eindtermen, of structuurveranderingen, maar in:
I . verhoging van de kwaliteit en de motivatie van het onderwijs-personeel,
0.a. door nu-, her- en bijscholing;
2. verbetering van de leermethoden en de lesstof;
3. een betere ondersteuning door begeleidingsdiensten;
4. een beter leef- en leerklimaat op school, waarbij huisvesting een belangrijk

schoolwerkplan en zelfevaluatie.

a autonomie
- De regelgeving in het onderwijs is veel te ver doorgeschoten. Dat is ten kos-

te gegaan van kwaliteit en autonomie. Daarom zal Pn op het gebied van het
personeelsbeleid, 2n op het gebied van de materiele bekostiging, de regelgeving moeten worden teruggebracht. Daarmee wordt de vrijheid van schoolbesturen vergroot en de bureaucratie verminderd.
- Grotere autonomie mag niet beperkt blijven tot de meer administratieforganisatorische aspecten van het onderwijs. Minstens van zoveel belung
is dat het bijzonder onderwijs geheel vrij blijft de inhoud van het onderwijs te
bepalen. Discussies rond de invoering van eindtermen maken duidelijk dat
dese op gespannen voet staan met de vrijheid van onderwijs. Derhalve worden eindtermen afgewezen. Als desondanks besloten wordt o m de eindtermen
toch in te voeren, dun behoren de scholen voldoende ruimte te behouden o m
aan de eigen identiteit gestalte te geven.
- Essentieel is dat schoolbesturen en directies zich grondig kunnen voorbereiden op de grotere verantwoordelijkheid die ze krijgen. Extra scholing in
management en personeelsbeleid is daarom een vereiste. De overheid dient
hiervoor voldoende faciliteiten beschikbaar te stellen.

- De bekostiging mag beslist geen instrument worden o m het onderwijs in

een door de overheid gewenste richting te sturen. De nota "De school op weg
naar 2000" tendeert sterk in die richting.
- Financiele problemen van de overheid mogen niet op de scholen worden af-

De Nederlandse cultuur is mede gestempeld door het Christendom. Als zoOnderwijs in eigen taal en cultuur voor etnische minderheden heeft tot nog
toe te weinig positief effect gehad en dient derhalve opnieuw te worden bezien. Dit onderwijs mag het onderwijs in de reguliere vakken niet verdringen.
- Aan leerlingen met achterstanden moet meer aandacht worden besteed. De
zorgverbreding moet dun ook voortvarend ter hand worden genomen. Ook
kan het onderwijsvoorrangsbeleid, puur als onderwijsinstrument, daartoe
- De werkzaamheden van de schoolbegeleidingsdiensten moeten meer na-

druk krijgen. Landelijke diensten naar richting dienen hun werk zelfstandig te kunnen blijven verrichten. Regionalisatie vormt een bedreiging voor
het identiteitsgebonden werk van deze diensten.
- Versnippering van functies in het basisonderwijs moet worden tegenge-

- Het instandhoudingsbeleid moet, met name voor kleine kernen, erop ge-

richt zijn dat de onderwijsvoorziening op peil blijft. De opheffingsnormen
dienen daarom niet integraal te worden verhoogd.
- Jonge kinderen (4-6 jaar) moeten nog niet te zeer worden belast met kennisverwerving in hun programma.
- De voorlichting aan ouders en kinderen aangaande mogelijke schoolkeuzes
kan worden verbeterd.
a (voortgezet) speciaal onderwijs
De sterke groei van het speciaal (voortgezet) onderwijs is op zichzelfgenomen onwenselijk. Deze groei dient dun ook via adequate maatregelen in regulier en speciaal onderwijs te worden teruggedrongen.
De groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs op zichzelfis geen reden tot
budget-financiering.
- De bevriezing van personele en materiele uitgaven moet ongedaan worden

den bevorderd.

a. verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het onderwijsgevend personeel;
b. intrekking van de korting in het kader van de Wet Interim Inhouding Salaris Onderwijspersoneel (WIISO-korting) voor het onderwijspersoneel;
c. verbetering van de loopbaanperspectieven voor leerkrachten; daartoe dient
de doorstroming naar andere onderwijssoorten en -vormen te worden bevorderd;
d. meer aandacht schenken aan nu-scholing van het personeel;
e. inhoudelijke verbetering van het onderwijs op de PABO.
- Er moet in het PABO-onderwijs meer aandacht zijn voor onderwijs aan de
jongste kinderen (4-6 jaar).
- De toelatingseisen voor de PABO moeten niet verhoogd worden.
- Structuurveranderingen in het onderwijs dienen vergezeld te gaan van adequate sociale beleidsplannen.

Hoofdstuk 7

MILIEU

GRONDLIJNEN
Over Gods schepping mag de mens rentmeester zijn. Op ieder
mens afzonderlijk, alsmede op de overheid voor w a t betreft
het haar toegewezen terrein, rust hier een geweldige en verantwoordelijke opdracht. Deze is zeker.ook na de zondeval,
toen door de gebroken relatie van de mens t o t God de harmonie in heel de schepping t o t i n de wortel werd verstoord, ten
volle blijven gelden. Maar deze opdracht kan slechts verwezenlijkt worden als Gods heerschappij over al het geschapene
wordt erkend, wanneer Zijn geboden op alle terreinen des levens als norm gaan gelden.
Rentmeesterschap legt dan ook beslag op heel ons leven. Pas
dan kan het leven wel-zijn.
De Goddelijke opdracht de aarde t e bouwen en t e bewaren
mag nimmer doel in zichzelf zijn. Gods eer staat voorop, en het
heil van de naaste. Een overheid die zich daarvan, als Gods dienaresse, rekenschap geeft, behoort de grenzen aan t e geven
van w a t i n Bijbels perspectief geoorloofd is. Zo'n overheid ziet
erop toe dat menselijke hebzucht en egoisme worden beteugeld. Op soberheid en matigheid, volop Bijbelse begrippen,
legt zij de nadruk. Zij ziet erop toe, dat de rijke gaven van Gods
schepping niet worden misbruikt, maar in Zijn dienst goed
worden besteed. Zij tracht al het haar mogelijke t e doen om de
soortenrijkdom i n de natuur t e beschermen en, waar mogelijk,
het natuurlijk evenwicht t e herstellen.

Steeds indringender wordt zichtbaar dat water, lucht
en bodem verontreinigd zijn en nog voortdurend verontreinigd worden met stoffen die leven en welzijn
van mensen, dieren en planten bedreigen. Vele jaren
lang heeft men onvoldoende oog gehad voor wat op
de langere termijn de gevolgen zijn van een mateloze
drang naar meer en beter. Uit onderzoek verricht door
onafhankelijke instanties en deskundigen blijkt dat de
toestand van ons milieu in diverse sectoren zorgwekkend is.
Te noemen valt de aantasting van de ozonlaag, de zure
regen, overbemesting, geluidshinder, vervuiling van
oppervlakte- en grondwater, bodemverontreiniging, en
ga zo maar door.
Allerwegen breekt momenteel het besef door dat het
dringend noodzakelijk is dat er spoedig ingrijpende
maatregelen worden getroffen. Maatregelen die enerzijds gericht moeten zijn op het wegruimen van wat
schadelijk is, anderzijds, en dat is van minstens zo

- De voorzieningen voor de verwijdering van alle afialstromen zullen tech-

nisch en organisatorisch moeten worden verbeterd en uitgebreid.
- Gescheiden inzameling van afialstoffen bij de bron zal met kracht moeten

worden gestimuleerd.

- Onverkoopbare produkten en winkeloverschotten (het gaat a1 met a1 o m
een bedrag van ca. f 2 0 miljard per jaar) moeten worden verzameld en geschikt gemaakt voor hergebruik.
- De capaciteit voor vuilverbranding in combinatie met energie-opwekking
moet worden uitgebreid.
- Het gebruik van chloorJIuorkooIwaterstoffen (CFKS) a 1 op zo kort mogelijke termijn absoluut moeten worden verboden.
- De binnenscheepvaart dient over deugdelijke mogelijkheden te beschikken
o m afialstoffen tegen redelijke tarieven te kunnen afgeven.

+ sanering
- Sanering van verontreinigde (water)bodems moet met kracht worden aan-

gepa kt.

- Afgraving c.q. uitbaggering dient onverwijld plaats te hebben als er wezenlijke risico's zijn voor de volksgezondheid.
- Teneinde extra kosten voor tijdelijke opslag te beperken, moet het sane-

ringstempo beter afgestemd worden op de beschikbare reinigingscapaciteit.
-Door Rijksbijdragen moet de vernieuwing van achterstallige rioleringen
worden gestimuleerd en achterstallig onderhoud worden ingelopen.

+ wetgeving en handhaving
- De milieuwetten moeten beter op elkaar worden afgestemd. Waar nodig

dient deze wetgeving te worden verbeterd en vereenvoudigd.
- Commerciele handel in afval moet effectief worden gecontroleerd. Prioriteit

zal worden gelegd bij chemisch afial en andere gevaarlijke afialstoffen.
- Binnen grote industriele zones moeten de diverse soorten milieuproblemen

als een geheel worden aangepakt.

- De met milieuhandhaving belaste diensten moeten versterkt worden, terwijl
de deskundigheid moet worden verdiept.
- De lagere overheden zullen Jinancieel in staat gesteld ~noetenworden o m

de hun toegewezen taken naar behoren te kunnen vervullen.
- Convenanten tussen de overheid en het bedrijfsleven kunnen een nuttig in-

strument zijn o m verdere verontreiniging tegen te gaan, maar terughoudendheid is geboden, met name met het oog op de eigen publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de overheid.
- Het huidige rnilieubijstandsteam dient te worden uitgebouwd tot een milieu-inlichtingen- en opsporingsdienst. Meer dun tot op heden het geval is
geweest dienen de onderscheiden instanties die betrokken zijn bij de handhaving van de milieuwetten, met elkaar samen te werken.
-Saneties op de overtreding van milieuwetten dienen te worden aangescherpt. In dat kader dienen voordelen die bedrijven en anderen opstrijken
door het achterwege laten van (verplichte) maatregelen te worden ontnomen.

+ internationaal milieubeleid
- Nederland dient te streven naar de totstandkoming van een internationaal

verdrag ter bescherming van de atmosfeer.

- Participatie aan internationale onderzoekprogramma's wordt, indien mogelijk, gei'ntensiveerd.

- Bevorderd moet worden dat het beginsel 'de vervuiler betaalt' binnen de EG
op uniforme wijze wordt gehanteerd, met dien verstande dat kosten van milieumaatregelen voor industrie en landbouw als onderdeel worden beschouwd
van de produktiekosten.
- I n aansluiting hierop moet de Nederlandse regering zich inspannen o m
binnen de Europese Gemeenschappen, ter voorkoming van concurrentievervalsing, eenzevde gedragslijn af te dwingen ten aanzien van buitenlandse
handelspartners.
- Er dient een absoluut verbod te komen op de export van afval naar ontwikkelingslanden, anders dun bestemd voor hergebruik.
- Alle binnen de EG voortgebrachte afialstoffen dienen binnen de EG te
worden verwerkt.
- De regering moet zich in internationaal verband inzetten voor herbebossing en een duurzame exploitatie van tropische bossen.
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VOLKSHUISVESTING EN
RUIMTELIJKE ORDENING

I 1

GRONDLIJNEN
Na de schepping gaf God de mens de opdracht de aarde t e
gaan bebouwen en bewaren. Die opdracht heeft overheid en
burgers ook anno 1989 nog alles te zeggen. In Nederland gaat
het daarbij om de vraag hoe omgegaan dient t e worden met de
betrekkelijk schaarse ruimte. D e overheid heeft hier een heel
eigen, sturende en regelende taak. Centraal daarbij moeten
staan leven en welzijn van alle inwoners van ons land. Daarbij
gaat het niet alleen om een zo evenwichtig mogelijke ruimtelijke inrichting en het bevorderen van voldoende woongelegenheid, doch het omvat tevens het zorgdragen voor de leefbaarheid in zowel verstedelijkte als landelijke gebieden.
Een overheid die zich daarbij rekenschap geeft van haar rentmeesterschap zal oog hebben voor de waarde van zowel natuur als cultuur, voor wonen en werken. En bij de huisvesting
van haar burgers let zij op haar bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van de zwakkere groepen. Als dienaresse
Gods neemt zij als uitgangspunt voor haar (bouw)-beleid het
gezin, de hoeksteen van de samenleving.

De laatste voorstellen van de regering op het terrein
van de ruirntelijke inrichting van ons land, zoals neergelegd in de Vierde Nota Ruirntelijke Ordening, zijn
eenzijdig gericht op het versterken van de met name in
economisch opzicht sterke(re) regio's, vooral de steden. Er wordt daarbij stilzwijgend van uitgegaan dat de
zwakkere gebieden en groepen we1 mee zullen profiteren van deze aanpak. Door dit beleid, dat sterk het accent legt op de Randstad, dreigen andere delen van
het land buiten beeld te vallen.
Op het terrein van de volkshuisvesting is er de laatste
tijd veel in beweging. Men kornt duidelijk terug op de
dorninante plaats die de overheid jarenlang in deze
sector heeft ingenornen. In de huidige discussies hierover speelt het financiele rnotief een belangrijke rol. De
lasten zijn torenhoog opgelopen. Verplichtingen in het
verleden aangegaan, zoals subsidies in de bouw, drukken nog altijd zwaar op de Rijksbegroting. Andere
noodzakelijke uitgaven kornen daardoor in het gedrang. Dat is reden van zorg, terneer orndat aan de behoefte aan passende woonruirnte voor iedereen nog
steeds niet is voldaan.

/ I
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* ruirntelijk beleid
- De zorg voor een goede woon- en werkomgeving dient in het beleid voorop

te staan. Daartoe moet de ruimtelijke planning mede worden afgestemd op
het beleid ten aanzien van natuur en milieu.
- Het beleid dient mede gericht te zijn op het terugdringen van de automobilist. De afstand tussen wonen en werken moet zoveel mogelijk worden verkleind. O m dat de bereiken moet bij de keuze voor nieuwe woon- en werklokaties tevens het criterium gelden in hoeverre deze goed aansluiten dun we1
aangesloten kunnen worden op het openbaar vervoer.

* landelijke gebieden

Het beleid voor de landelijke gebieden zal de leejbaarheid ten doe1 moeten
hebben. Uitgangspunt dient daarbij te zijn het behoud van het landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden.
- De kleine kernen op het platteland moeten goed bereikbaar zijn.
- Kleine dorpen moeten blijvend kunnen beschikken over een toereikend
pakket aan school- en winkelvoorzieningen.
- Oude kernen op het platteland zullen zo enigszins mogelijk ruimte moeten
blijven bieden voor de opvang van de groei van de plaatselijke bevolking.

* Groene Hart van Holland
Het Groene Hart van Holland moet in stand blijven als bufferzone in de stedelijke bebouwing. De ruimtelijke ontwikkeling moet behoud van de aanwezige landschappelijke en natuurwaarden als doe1 hebben. Ook mag het niet
zo zijn dat het Groene Hart nog meer dun thans a1 het geval is zal worden
doorsneden door nieuwe (spoor)wegen.

* volkshuisvesting

- De regering heeji een coiivdinerende en stimulerende rol bij het bouwen van
voldoende goede en betaalbare woningen. Ten behoeve van de doorstroming
vanuit de sociale huursector moet de nadruk liggen op goedkopere koopwoningen.
- Er behoort een toereikend aanbod te zijn van woningen voor grote gezinnen.
- De toewijzing van woningcontingenten aan gemeenten dient tenminste toereikend te zijn voor de opvang en de groei van de plaatselijke bevolking.
- Bij de ruimtelijke en bouwkundige inrichting van woonwijken moet aandacht worden besteed aan de sociale veiligheid.
- Het eigen-woningbezit als instrument bij doorstroming moet worden gestimuleerd.
- Ter bevordering van de doorstroming in de koopsector moet worden onderzocht of de overdrachtsbelasting kan worden verlaagd. I n relatie hiermee is
een bescheiden verhoging van het huurwaardeforfait aanvaardbaar.
- De overheid moet woningcorporaties door middel van wet- en regelgeving
optimaal in staat stellen hun functie als sociale verhuurder vorm te geven.
- De objectsubsidies moeten geleidelijk worden verminderd.
- I n verband met gewenste doorstroming en het tegengaan van het zwarte en
grijze circuit in de bouw, moet een nuder onderzoek gedaan worden naar de
mogelijkheden tot toepassing van het luge BTW-tarief op bouwen en wonen.

* renovatie en vernieuwing
- De programma's voor verbetering van de totale woningvoorraad moeten in

in stand blijven. Belangrijke aandacht gaat daarbij uit naar de toepassing
van energiebesparende maatregelen.
- De stadsvernieuwing als integraal proces moet hoge prioriteit behouden.
Daartoe moet:
I . de voeding van het Stadsvernieuwingsfonds worden verbreed;
2. bij projectontwikkeling, waar mogelijk, het bedrijjileven ingeschakeld worden;
3. rekening worden gehouden met wensen van de bewoners en de middenstand;
4. in de binnensteden aandacht worden geschonken aan de woonfunctie,
waarbij de bouw in de vrije sector meer mogelijkheden dient te krijgen.

* regelgeving
Ter versoepeling van het bouwproces moet de regelgeving in de bouwnijverheid worden teruggedrongen. Dit laat onverlet dat de kwaliteitsvoorschriften
gericht moeten blijven op duurzaam bouwen.

* huurbeleid
Uitgangspunt bij het huurbeleid moet zijn dat de huurder zelfin staat is de
huurprijs op te brengen.
- De stijging van de huren moet gekoppeld zijn aan de infatie en de stijging
van de bouwkosten.
- I n samenhang met het streven naar een meer kostendekkende huur blijft de
individuele huursubsidie gehandhaafd. De beheersbaarheid van de huursubsidie-uitgaven moet worden bevorderd door middel van een stringent toewijzingsbeleid, waarbij de inkomenstoets en het begrip 'passendheid' belangrijke criteria zijn.
- Een gemeentelijk aandeel in de huursubsidie-uitgaven als maatregel ter
bevordering van doorstroming behoeft niet te worden uitgesloten.

I * gezin en huwelijk
- Het toewijzingsbeleid van gemeenten moet gebaseerd zijn op bijbelse nor-

men aangaande huwelijk en gezin.

- Het recht op selfstandig wonen voor niet-gehuwde jongeren moet allerminst
vanzelfsprekend worden geacht.
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VERKEER EN WATERSTAAT

GRONDLlJNEN
Voor een samenleving als de onze, waarin mensen voor bijna
alles op elkaar zijn aangewezen, zijn goede verbindingslijnen
onontbeerlijk. Het onderhouden van een optimaal wegen- en
communicatienet is dan ook van groot belang om de maatschappij 'draaiende' t e houden. Dat betreft zowel het economische als het maatschappelijke leven. De overheid heeft op dit
terrein, lettend op het algemene belang dat ermee gemoeid is,
een bijzondere taak. Naast de zorg die zij heeft voor de aanleg
en het onderhoud van de noodzakelijke verbindingswegen is
zij, vanuit het rentmeesterschap, tevens aanspreekbaar op een
verantwoord gebruik van de voorzieningen die onder haar verantwoordelijkheid i n stand worden gehouden. De overheid
mag haar taak op dit gebied dus zeker niet vennraarlozen.
Dat geldt we1 heel speciaal voor de waterbeheersing. Daar
gaat het om bouwen om te bewaren. Want zonder goede en
goed onderhouden waterkeringen zou Nederland, dat voor
meer dan de helft beneden de zeespiegel ligt, niet kunnen zijn
w a t het nu is.

mildslarievan verkeerenwawmaat
ministerie van verkeer en watersmat
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De snelle toenarne van het autoverkeer vertaalt zich
anno 1 9 8 9 in problemen die, als niet tijdig wordt ingegrepen, ernstige gevolgen zullen hebben voor de sarnenleving als geheel. Ons wegennet is, lettend op de
dagelijks terugkerende files die de bereikbaarheid-van
zakelijke, centra en woongebieden sterk belernrneren,
overvo1.-En dat ondanks het feit dat er in de afgelopen
jaren veel nieuwe wegen bij zijn gekomen. Maar iedereen ziet in dat met de aanleg van nieuwe wegen niet
onbeperkt kan worden doorgegaan.
Vooral het milieu heeft te lijden onder de druk van een
rnassaal gebruik van de auto. Aan luchtverontreiniging
en andere rnilieuproblernen kan alleen nog het hoofd
worden geboden als de overheid stringente rnaatregelen neernt om de ongunstige trend om te buigen. De
daartoe tot nog toe gepresenteerde plannen, onder andere het tweede structuurscherna Verkeer en Vervoer,
zijn ontoereikend. Het uitdijende verkeer heeft ook
vaak ernstige gevolgen voor de verkeersveiligheid.
Het in de afgelopen periode gevoerde bezuinigingsbeleid heeft ertoe geleid dat onze infrastructuur op nogal
wat punten tekort is gekornen. M e t name bij het net
van vaarwegen is sprake van ernstig achterstallig onderhoud. Dit alles leidt er toe dat de functie van Nederland als distributieland in Europa in gevaar kornt.

Ons land heeft zich grote financiele inspanningen getroost om de Deltawerken af te ronden. Anno 1989
kan geconstateerd worden dat de Deltaveiligheid vrijwe1 overal is bereikt. Deze veiligheid wordt echter al
weer bedreigd nu duidelijk wordt dat de zeespiegel
sneller rijst dan verwacht werd. Bovendien is achterstand ontstaan bij de realisering van de rivierdijkversterkingen. Extra inspanningen zijn dan ook noodzakelijk om een redelijk veiligheidsniveau voor het achterland te bereiken.
l NZET

* verkeer en vervoer
Een goed functionerend vervoerssysteem is van essentieel belang voor onze
economie. Dat neemt niet weg dat er in de komende jaren een beleid moet
worden gevoerd gericht op een beperking van de mobiliteit. Dat is een harde
noodzaak nu met name het milieu het slachtoffer dreigt te worden van de te
sterke toename van het autoverkeer.
Prioriteit moet gaan naar het aan banden leggen van het niet-zakelijke personenvervoer en het stimuleren van het openbaar vervoer, met name waar het
gaat o m het woon-werkverkeer. Daarnaast dienen de milieunadelen van het
autoverkeer door technische maatregelen te worden ingeperkt.
De volgende maatregelen moeten worden getroffen:
. a. Het openbaar vervoer dient in staat te worden gesteld qua prijs en service
een aantrekkelijk alternatief voor de automobilist te vormen. Verhoogde
investeringen in het openbaar vervoer zijn daartoe onmisbaar.
b. De N S dient in staat gesteld te worden een aanvang te maken met de realisering van het Rail-21-plan.
c. Een samenhangend net van openbaar-vervoer-verbindingen (rail) tussen
en binnen de grote steden dient te worden bevorderd.
d. De exploitatiebijdragen aan het openbaar vervoer dienen zo nodig te worden verhoogd, zij het dat deze verhoging door snelheidsbevorderende
maatregelen, verhoging van eflciency en een betere afstemming van de
dienstverlening op de behoefte, beperkt kan blijven.
e. In landelijke gebieden zal eventueel door bel- of buurtbussystemen of
door inschakeling van taxi's een minimum van dienstverlening moeten
worden gehandhaafd.
J: Ook het openbaar vervoer dient de zondag als de dug des Heeren te
eerbiedingen.
g. Aansluiting op het internationale hoge snelheidsnet (TGVj dient te worden
bevorderd, met dien verstande dat bij de aanleg van nieuwe infvastructuur
daarvoor zeer zorgvuldig met belangen van natuur en milieu dient te worden omgegaan. Het Groene Hart van Holland dient in ieder geval verschoond te blijven van zodanige aanleg.
h. De doortrekking van de Zuiderzeespoorlijn moet worden bevorderd.
-Door middel van variabilisatie van autokosten dient te worden bereikt dat
het gebruik van de auto zwaarder wordt be1a;t. Een forse verhoging van de
brandstoffenaccijns dient te worden overwogen. Deze moet gepaard gaan met
een gelijktijdige verlaging van de motorrijtuigenbelasting, een en under rekening houdend met de noodzakelijke harmonisatie in EG-verband.

- Het gebruik van het openbaar vervoer dient ook fiscaal te worden gestimu-

leerd. Daartoe wordt het reiskostenforfait geleidelijk omgezet in een openbaar-vervoerforfait.
Het verstrekken van 0 V-jaarkaarten als secundaire arbeidsvoorwaarde voor
het overheidspersoneel dient te worden nagestreefd. Ook moet bevovderd
worden dat in cao's auto-gebruik bevorderende regelingen worden vevvungen
door milieuvriendelijker alternatieven, zoals collectieve openbaar-vervoercontracten.
- De overheid moet car-pooling en gecombineerd bedrijfsvervoer bevorderen.
Het bedrijfsleven behoort hierbij te worden ingeschakeld. Overwogen dient te
worden op snelwegen en binnen de bebouwde kom vrij baan te maken voor
dergelijke vormen van vervoer.
- De invoering van rekening-rijden wordt alleen overwogen wanneer uit nader onderzoek blijkt dat dit technisch mogelijk is, fraudebestendig is, en ook
op landelijke schaal een daadwerkelijke bijdrage aan de afremming van de
mobiliteit levert. Tevens dient zo'n systeem zodanig te worden opgezet, dat
dit niet leidt tot verschuiving van vervoersstromen naar regicnale wegen, met
alle gevolgen vandien. In geen geval mag dit systeem ontaarden in verkapte
tolhefing.
- I n relatie tot het voorgaande dient de overheid een samenhangend beleid te
voeren gericht op beperking van de mobiliteitsbehoefte. Daarvan maakt onderdeel uit:
a. het door middel van een geihtegreerd ruimtelijk beleid dichter bij elkaar
brengen van wonen en werken;
b. het stimuleren dat werknemers dichter bij hun werkplek gaan wonen;
c. een stringent parkeerbeleid in de grote steden;
d. een sterke bevordering van het Jietsverkeer, 0.a. door de aanleg van vrije
Jietsroutes, het openhouden of weer openen van bewaakte fietsenstallingen
bij stations e.d.
- De uitstoot van schadelijke stoffen door het wegverkeer dient sterk te worden beperkt. Daartoe:
I. dienen de strenge Amerikaanse normen voor de uitstoot van auto's snel in
de EG te worden ingevoerd:
2. dient de maximum-snelheid op autosnelwegen weer op 100 k m . per uur te
worden gesteld en effectief te worden gehandhaafd;
3. moet in tijden van grote luchtverontreiniging (smog) verdere beperking van
de maximum-snelheid mogelijk zijn;
4. dient de uitstoot van schadelijke stoffen door vrachtwagens en bussen te
worden beperkt, 0.a. door het voorschrijven van roetfilters en dient de contr6le te worden verscherpt (milieukeuring);
5. dient de ontwikkeling van schone brandstoffen sterk te worden gestimuleerd en moet de ontwikkeling van 0.a. de electrische auto worden bevorderd.

oederenvervoer
overheid dient sterk te bevorderen dat het goederenvervoer milieuvriendeer zal verlopen. Nederland beschikt met zijn uitgebreide net van kanalen
vaarwegen over zeer goede mogelijkheden voor vervoer over water. Ons
d heeft op dit punt ook een goec/e rraditie. Daavoin:
ient bevorderd te worden dat het aandeel van de binnenscheepvaart in het
renvervoer sterk wordt vergroot;
de opgelopen achterstand in investeringen en onderhoud in de vaar-

wegensector voortvarend te worden aangepakt; een nieuwe financiele impuls is daartoe onmisbaar;
- dient het goederenvervoer per spoor te worden bevorderd, waarbij overigens
opgepast moet worden voor oneerlijke concurrentie;
- moet de binnenvaart in staat gesteld worden meer commercieel en concurrerend te opereren, waarbij de overheid sich overigens niet aan haar verantwoordelijkheid voor een zekere vrachtverdeling mag onttrekken:
- dient de overcapaciteit in de binnenvaart en de tankvaart door een goede
sloopregeling te worden bestreden, waarbij goede sociale maatregelen ter
begeleiding onmisbaar zijn;
- dienen grensbelemmeringen zoveel mogelijk te worden weggewerkt;
- dienen bij eventueel noodzakelijke verbeteringen in het wegennet die rozltes
voorrang te krijgen, die van belang sijn voor het goederenvervoer.

* verkeersveiligheid
Het verkeer eist nog steeds vele slachtoffers. Ook de materiele schade is
groot. De overheid is mede daarom verplicht een krachtig verkeersveiligheidsbeleid te voeren.
- I n de komende periode dient prioriteit te worden gegeven aan de bestrijding van alcohol in het verkeer. De invoering van een 0-promillage verdient
serieus overweging. Alcoholgebruik in het verkeer dient strenger te worden
bestraft. Onmiddellijke inbeslagneming van rijbewijs en voertuig bij overtreding dient mogelijk te zijn.
- I n voorlichting dienen de risico's van geneesmiddelengebruik in het verkeer
meer te worden benadrukt.
- Op de naleving van de maximum-snelheidsgrenzen, ook op secundaire wegen, dient nauwlettender te worden toegezien.
- De "zwakken in het verkeer", zoals kinderen, bejaarden en gehandicapten,
verdienen in het beleid extra aandacht.
Nederland heeft vanouds een maritieme traditie. De laatstejaren heeft echter
ook de Nederlandse zeescheepvaart ernstig te lijden gehad van de malaise in
de hele scheepvaartsector. Daarnaast was er sprake van een slechte concurrentiepositie door de hogere lasten en zwaardere bemanningseisen dun elders. Het "uitvlaggen" heeft daarom een grote omvang genomen.
- Het overheidsbeleid dient er met kracht op gericht te zijn dat Nederland
een sterke maritieme sector behoudt. Daartoe dienen de lasten voor de
scheepvaart te worden verlicht en dient deze ook overigens tot een goede concurrentiepositie in staat gesteld te worden.
- De I P Z (Investeringspremieregeling Zeescheepvaart) dient te worden gecontinueerd.

a telecommunicatie
De telecommunicatie-infrastructuur moet zodanig worden gebruikt, dat noch
Gods geboden noch het welzijn van de bevolking daardoor worden aangetast.
De overheid is daarop aanspreekbaar en mag zich dus niet verschuilen achter de privatisering van de PTT. Daarom:
- moet zij een einde maken aan het zedenkwetsende en normondermijnende
verschijnsel van de zgn. 06-sexlijnen. Het beschikbaar stellen van de
06-amusementskooplijnen moet daarom worden beeindigd.
- moet ook de zgn. telefoonverslaving bestreden worden.

/
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/ * waterstaat
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De veiligheid van het Nederlandse grondgebied en zijn bewoners tegen overstromingen moet gewaarborgd zijn en blijven. Daarom moet:
a. een spoedige beslissing genomen worden inzake het toekomstige kustbeleid, mede gelet op de versneld stijgende seespiegel; hiertoe zullen de nodige middelen moeten worden uitgetrokken; .
b. een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg worden aangelegd. Daardoor zullen de dijkverzwaringen in het benedenrivierengebied minder ingrijpend hoeven te zijn; dit project zal als Deltawerk uit de algemene middelen moeten worden gefinancierd;
c. de dijkversterking in het bovenrivierengebied onverminderd worden voortgezet, opdat, souls toegezegd, in 1998 overal een redelijke mate van veiligheid kan zijn bereikt;
d. het rijk, gezien het belang van iedere Nederlander bij goede waterkeringen, blijven bijdragen in de door de waterschappen uitgevoerde waterkeringszo rg.

* waterschappen
- De waterschappen zullen in staat moeten blijven hun zo belangrijke taak te

vewullen. Een spoedige invoering van de nieuwe Waterschapswet zal hieraan
een belangrijke bijdvage kunnen leveren.
- Het functionele karakter van de waterschappen dient te worden gewaarborgd. Met verdere schaalvergroting van de waterschappen dient terughoudendheid te worden betracht, opdat de voordelen van de korte lijn tussen besturen en bestuurden niet teloor gaan.
- De overdracht van daarvoor in aanmerking komende waterstaatswerken
door het Rijk aan de waterschappen dient te worden versneld, en behoort gepaard te gaan met passende afloopsommen.

* waterhuishouding
Water van goede kwaliteit dat voor diverse doeleinden kan worden gebruikt,
is een schaars goed. Daarom dienen overheid, bedrijfsleven en burgers zuinig
en sorgvuldig met water o m te gaan.
- De overheid bevordert een zuinig gebruik van drink- en grondwater en is
verantwoordelijk voor een goede verdeling van het beschikbare water. De
nieuwe Wet op de waterhuishouding en het daarin voorziene planningstelsel
zijn hiertoe een belangrijke aanzet. Met name de bescherming van het voor
drinkwater oninisbare grondwater dient een hoge prioriteit te hebben.
-Door een goed beheer van de waterhuishouding dienen de gevolgen van de
erdroging van ons land bestreden te worden.
Een geiiztegreerd waterhuishoudkundig beheer is noodzakelijk. Dat wil nog
iet zeggen dat alle taken in PPn hand moeten komen. Het provinciale wateruishoudingsplan is een uitstekend integratiekader voor alle aspecten van
et waterbeheer.
De bestrijding van fosfaten en zware metalen in het water dient met kracht
worden bevorderd. Door technologische vernieuwing (0.a. korrelreactor)
nt de problematiek van het slibafial te worden aangepakt.
m de kosten van het beheer van de (regionale) vaarwegen en de oevers te
ken dient een pleziervaartuigenbelasting te worden ingevoerd. De opngst daarvan dient ten goede te komen aan de beheerders van dese vaaren.
verband met de ernstige verontreiniging van de Noordzee dient de Ne-

-

1
derlandse regering zich in te zetten voor aanscherping en versnelde uitvoering van het Noordzee Actie Programma.
- De controle op illegale lozingen vanuit schepen en vanaf boorplatforms
dient te worden verscherpt.
- Voor visserij en scheepvaart gevaarlijke rnunitierestanten dienen van de
zeebodem te worden verwijderd.
- De Nederlandse regering dient zich internationaal sterk te rnaken voor versnelde aanpak van de ernstige verontreiniging van Rijn, Maas en Schelde, in
goed overleg met de buurlanden.
- Het Rijn Actie Plan dient so mogelijk versneld te worden ingevoerd. Ook
de grote zoutbelasting van de Rijn, die o.a. voor de Nedevlandse tuinbouw
grote schade oplevert, dient onverminderd bestreden te worden.

1
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Hoofdstuk 10

LANDBOUW E N VISSERIJ

GRONDLIJNEN
Boeren en vissers worden vanouds sterk persoonlijk bepaald
bij hun afhankelijkheid van de onmisbare zegen des Heeren.
Hun voornaamste taak is het om t e zorgen voor de eerste Ievensbehoeften van de mens. I n de landbouw gebeurt dat dikwijls in gezinsbedrijven, die daarmee leven en welzijn van de
hele bevolking dienen, en dat niet alleen door t e voorzien in
ons dagelijks brood, maar ook door als 'onbezoldigde hoveniers
van de samenleving' natuur en landschap t e verzorgen. Vissers
verrichten hun werk vaak ver van huis, en verblijven daarvoor
kortere of langere t i j d op zee.
Dagelijks bezig zijn m e t het beheer van een stukje van de
schepping, het bouwen en bewaren van w a t God aan onze zorgen toevertrouwde, is een hoge en verantwoordelijke opdracht
die van alle betrokkenen vraagt zich keer op keer rekenschap
t e geven van de grenzen die een Bijbels rentmeesterschap
stelt. Want niet alles w a t kan mag. Zeker i n een t i j d van voortschrijdende technieken en mogelijkheden drukt die verantwoordelijkheid extra zwaar op de schouders van de boer en de
visserman.

Betrekkelijk vette jaren lijken plaats te hebben gernaakt voor rneer rnagere jaren. Toch leveren land- en
tuinbouw en visserij nog steeds een flinke bijdrage aan
het nationaal inkornen. De positieve handelsbalans van
Nederland is rnede t e danken aan de export van produkten van Nederlandse bodern die overal ter wereld
goed staan aangeschreven. Het is dan ook van groot
belang dat deze bedrijfstakken econornisch kunnen
blijven renderen.
Mede orndat de overheid in het verleden een beleid
heeft gevoerd dat de groei naar rneer en beter stirnuleerde, hebben wij nu te maken met overproduktie.
Gevolg daarvan is ook dat bodern, water en lucht
ernstig zijn aangetast of dreigen te worden aangetast.
Gevolg is ook dat de zee dreigt te worden leeggevist.
Op de overheid en de betrokken bedrijven rust nu een
gezamenlijke verantwoordelijkheid ervoor te zorgen
dat het noodzakelijke evenwicht wordt hersteld. Dat
vraagt in de bedrijfsvoering rneer aandacht voor een
verantwoord omgaan met de natuurlijke hulpbronnen.
Dat vraagt ook om een doordenking van de risico's die
zijn verbonden aan de 'industrialisering' van het agrarisch bedrijf. Een herbezinning op bepaalde produktiemethoden is dan ook noodzakelijk. Bij dat alles moet

de kwaliteit van de produkten - de sterke kant van
onze sector - gehandhaafd blijven, en waar rnogelijk
nog worden verbeterd. Het kornt er evenwel nu reeds
op aan de sorns tegenstrijdige eisen van milieu en econornie zodanig op elkaar af te sternrnen dat de pijnlijke, doch onontkoornbare rnaatregelen - knelpunten
liggen bijvoorbeeld bij de intensieve veehouderij en de
rnest-overschotten - niet onevenredig zwaar op bepaalde sectoren of groepen zullen drukken.
De bio-industrie heeft ons in bepaalde opzichten gebracht bij een orngaan met dieren, waarvan wij ons
kunnen afvragen, of het zich welbevinden van de dieren niet te zeer wordt veronachtzaarnd. lrnrners de
"rechtvaardige kent het leven zijner beesten'. De genetische rnanipulatie van plant en dier leidt t o t verstrekkende ingrepen in w a t God geschapen heeft. Norrnering van dat rnenselijk handelen in wet- en regelgeving
blijft achter bij de ontwikkelingen in de praktijk.

* structuurbeleid
- Het beleid moet erop zijn gericht dat de (jonge) agrarische ondernemer

perspectief blijj? houden op een gezonde bedrijfsvoering. Uit de ~ a n d b o u w structuurnota blijkt dat daarvoor versterking van de mogelijkheden voor bedrijven o m tot diversiJicatie van teeltmogelijkheden te komen, nodig is. Speciale aandacht moet in dit verband uitgaan naar:
a. het behoud van een positieve sociaal-economische basis voor het geed geleide gezinsbedrox
6. effectieve Jiscale en sociale maatregelen teneinde bedrijfsopvolgingen soepeler te kunnen doen verlopen;
c. versterking van de structuur van bestaande bedrijven in het geval in de
directe omgeving gronden beschikbaar komen; dat kan via het bureau
Landbouwgronden of andere (overheids-)instanties;
d. het stimuleren van de verbouw van nieuwe gewassen en produkten, alsmede optimalisering van teeltwijzen en hulpmiddelen;
e. ondersteunende maatregelen voor levensvatbare bedrijven in onrendabele
gebieden. Speciale aandacht verdient agrarische bedrijfsuitoefening in de
uiterwaarden.

van produktiebeheersing. Daarbij moet sprake zijn van een samenhangend
pakket maatregelen. Eerst en vooral moeten de praktische mogelijkheden en
eventuele alternatieven worden aangesproken. Een dergelijk ~ a k k e moet
t
in
samenspraak met het particuliere initiatief en vertegenwoordigers van de beroepssectoren worden opgesteld en ten uitvoer gelegd. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan:

1. extensiveringsregelingen, ingepast in continui'teit van bedrijfsvoering en

rganisaties aangeelen moeten worden

heid. Die alternatieven moeten economisch haalbaar zijn en niet gevaarlijk
voor het milieu. Pas als die alternatieven gevonden zijn kunnen de chemische
bestrijdingsmiddelen verboden worden.
- Het gebruik van middelen die de volksgezondheid bedreigen moet worden
verminderd door terughoudender dosering, door isolatie en door een scherpere normstelling. Dat laatste kan ook een verbod inhouden, als dat o m milieuhygienische redenen noodzakelijk is.
- De gei.ntegreerde landbouw, k i n van de meer milieuvriendelijke produktiemethoden, verdient meer aandacht. Proeven terzake moeten worden uitgebreid. Voorbeeldbedrijven behoren door de overheid te worden gesteund.
- De hoeveelheid bemestings- en bestrijdingsmiddelen die op basis van praktijkonderzoek voor een normatieve teelt onmisbaar is, moet bij eventuele
extra hefingen buiten beschouwing worden gelaten.
- O p grond van de tot dusverre opgedane praktijkervaringen met de mestwetgeving, moeten gebleken knelpunten worden opgeheven. Dit overigens
met behoud van de doelstelling van die wetgeving. T e denken is aan verplaatsing en verhandelbaarheid, aan uitrijbepalingen, en differentiatie naar
kenmerken en feitelijke omstandigheden per gebied.
- Er dient intensief te worden gezocht naar effectieve methoden en middelen
o m de overtollige mest te verwerken. Dat moet op zodanige wijze geschieden,
dat nergens elders het milieu er alsnog door wordt belast, en de mestwaarde
maximaal wordt ingezet op plaatsen waar een tekort bestaat.
- Er dient voortvarend te worden gewerkt aan mestopslag- en mestverwerkingsmethoden die het milieu zo weinig mogelijk belasten (silo's, afdckken,
onderwerken e.d.).
- Er moet serieuze aandacht worden gegeven aan export van meststoffen
naar werelddelen die met ernstige tekorten te kampen hebben. Innovatieprojecten op dit punt dienen door de overheid te worden ondersteund.
- Intensief moet worden bevorderd dat veevoederprodzrcenten de samenstelling van hun produkten af gaan stemmen op verscherpte normstellingen op
het gebied van toelaatbare emissies.
- De voorlichtingsdiensten moeten worden ingeschakeld bij het treffen van de
nodige milieumaatregelen. Ook moeten zij meer algemeen milieuvriendelijk e produktiemethoden en volwaardige alternatieve landbouwmethoden bevorderen.
- I n het drieluik onderwijs-voorlichting-onderzoek moet meer aandacht worden geschonken aan een toegesneden milieugerichte bedrijfsvoering en de
perspectieven daarvan.
,

* bedrijfsvoorlichting

- De verzelfstandiging van de bedrijfsvoorlichting mag op geen enkele wijze
afbreuk doen aan de kwaliteit en de slagvaardigheid van de dienstverlening.
Ook de objectiviteit mag er niet onder lijden. Alvorens tot privatisering kan
worden overgegaan moet op deze aspecten eerst onderzoek hebben plaatsgehad.

* pacht
Het pachtinstituut heeft vele tientallen jaren een nuttige functie vervuld als
Jinancieringsinstrument voor de land- en tuinbouw. Het teruglopen van het
pachtareaal dwingt tot bezinning op het geldende pachtstelsel. Dit stelsel
mag niet dermate rigide worden, dat het tot verdere teruggang van het pachtareaal leidt.
- Het pachtprijsstelsel moet, meer dun thans het geval is, rekening houden

met de trendmatige ontwikkeling van de grondprijzen en het rendement van
de verpachter.
- De bescherming van de rechtspositie van de pachter mag, daar waar het
gebruik van grond betre$ ten behoeve van eigen bedri& niet wezenlijk worden aangetast. Voor eigen gebruik door de verpachter moeten er meer mogelijkheden komen.
- De staat, als grootste verpachter, moet ervoor waken dat geen vermenging
optreedt tussen zijn positie als verpachter, en de taak van de overheid o m algemene belangen af te wegen.
aar bij een verantwoord beheer en
zijn toegesneden op de eisen van
ndschappelijke, cultuurhistorische
laats in te nemen. De landinrichde produktiefactor kunnen dievoering bij overigens gelijkblij-

vergrussing van bossen en heidevelden moet krachtig worden tegenge-
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sporingsambtenaren de bevoegdheid krijgen ernstig verwaarloosde dieren
aan de beschikkingsmacht van de eigenaar of bezitter te onttrekken.
- Dierproeven moeten tot het uiterste worden teruggedrongen. Dierproeven
terwille van de cosrnetica-industrie moeten verboden worden. Alternatieven
voor dierproeven moeten van overheidswege worden gestimuleerd.

I
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Hoofdstuk 11

SOCIALE Z A K E N EN
WERKGELEGENHEID

GRONDLIJNEN
leder mens, man en vrouw, is geroepen om zijn leven we1 t e
besteden t o t Gods eer en t o t heil van de naaste. Deelname aan
t arbeidsproces is een van de wijzen waarop aan deze roegestalte kan worden gegeven. I n eerste instantie is de
s persoonlijk verantwoordelijk voor het levensonderhoud
zichzelf en dat van zijn gezin. Uitgangspunt is dat "de arijn loon waardig is". Daarentegen geldt evenzeer dat
ie niet werken wil, niet zal eten".
e werkelijkheid is door de zonde een gebroken werkelijkVelen kunnen, door w a t voor oorzaak dan ook, niet (meer)
f deelnemen aan het arbeidsproces. Gods Woord laat er
aanzien van hen geen twijfel over bestaan dat ook zij recht
bben op een volwaardig bestaan. Er dient recht t e worden
aan aan armen en verdrukten, aan wees en weduwe, zo
dt de Bijbel ons voor. Hierin ligt een duidelijke opdracht
r familie, kerk en overheid. Mede tegen het licht van dit uitngspunt zal er i n het sociale zekerheidsstelsel meer nadruk
en op ieders verantwoordelijkheid voor
ontvangen van een uitkering schept verplichtingen. Zo
zij die kunnen werken, ook metterdaad actief naar

1989
De werkloosheid blijft, alle inspanningen ten spijt, steken op een onaanvaardbaar hoog niveau, en dat ondanks het feit dat het aantal arbeidsplaatsen de afgelopen jaren sterk is gestegen. Belangrijkste oorzaken
hiervan zijn het niet goed aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt alsmede de hoge loonkosten.
Een andere oorzaak is dat een toenemend aantal vrouwen zich op de arbeidsmarkt aanmeldt. Ondan'ks het
feit dat de uitkeringen in de afgelopen jaren zijri bevroren blijven de kosten van het sociale stelsel hoog. De
premiedruk is, zeker in vergelijking met de ons omringende landen, groot.
Een trend die extra lastenverzwaring in de hand heeft
gewerkt en het stelsel van sociale zekerheid tot i n de
kern heeft aangetast is die van de individualisering.
Ook de toenemende vergrijzing, en dus een groeiend
aantal AOW-gerechtigden, zorgt voor een extra financiele druk in de toekomst. Het sociale stelsel dreigt
dan ook onbetaalbaar te worden.
Principiele en praktische bezwaren nopen daarom tot

een ombuiging van het beleid. Het gezin, gebaseerd op
het huwelijk, moet weer de basis vormen waarop de
sociale voorzieningen worden geent. Dat is een eis van
leven en welzijn.
Sociale voorzieningen en verzekeringen zullen meer
gericht moeten worden op het aspect van de behoefte,
en minder op het aspect van loonderving. Uitkeringen
zouden.
na een korte ~ e r i o d eter compensatie van
-loonde;ving, afhankelijk' moeten zijn van het gezinsinkomen. Uitzonderingen op deze regel vormen de demografisch bepaalde uitkeringen, zoals de AOW en de
AKW. Deze dienen in beginsel inkomens-onafhankelijk
te zijn. Alleen zo zal de premie-druk beperkt blijven en
het sociale stelsel, ook in de toekomst betaalbaar zijn.
~

l NZET
minima
Het sociale stelsel is erop gericht, dat ieder die buiten zijn schuld geen inkomen meer heeft, over voldoende middelen beschikt o m in her levensonderhoud van zichzelfen zijn gezin te voorzien. Na een jarenlange bevriezing van
de uitkeringen mag de koopkracht van de minima niet verder worden aangetast. Maatregelen daartoe zijn 0.a.:
- De uitkeringen dienen direct gekoppeld te worden aan de prijr7en voor het
levensonderhozrd.
- De kinderbuslag moet, boven de beleidsmatige aanpassing van de influtie,
worden verhoogd, met name vanaf het derde kind.
- I n het sociale stelsel worden meer prikkels ingebouwd, waardoor de eigen
verantwoordelijkheid beter tot haar recht kan komen.
koppeling
Het behoud van koopkracht voor uitkeringsgerechtigden is een minimumvereiste. Daarentegen is een automatische koppeling van uitkeringen aan de
lonen ongewenst.
- Zo'n koppeling miskent het principiele verschil tzlssen loon (prestatie voor
geleverde arbeid) en uitkering (tegemoetkoming in de kosten van het levensonderhoud).
- Een koppeling is te star en staat een mogelijke differentiatie tussen uitkeringen in de weg. Z o kan er door de koppeling geen onderscheid gemaakt
worden tussen uitkeringsgerechtigden met perspectief op een plaats op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld WW-gerechtigden), en uitkeringsgerechtigden zonder dit perspectief (bijvoorbeeld A 0 W-gerechtigden).
- De overheid heeft weinig greep op de loonvorming. Dat bergt het gevaar in
zich dat bij forse loonstijgingen er een evenredige verhoging komt van de
premiedruk, wat weer nadelig is voov de werkgelegenheid.
-Door de toenemende vergrijzing zal er in de toekomst een extra beroep
worden gedaan op het sociale stelsel, waardoor toenemende kosten te verwachten zijn.
Kortom: met het koppelingsmechanisme tussen lonen en uitkeringen moet
uiterst terughoudend worden omgesprongen. We1 kan, afhankelijk van d e j nancieel-economische vooruitzichten, per jaar besloten worden of; en hoeveel
de sociale uitkeringen kunnen stijgen boven de stijging van het prijsniveau.

rbeidsongeschiktheid
e groei van het aantal arbeidsongeschikten is verontrustend en moet worbeperkt.
en terecht gebruik van de W A O (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzering) moet volledig worden gehonoreerd. Oneigenlijk gebruik en misbruik
arentegen moeten hard worden aangepakt.
Meer aandacht moet worden besteed aan de arbeidsomstandigheden. Inering van een per bedrijfstak variabele premie kan daarvoor een stimulans

ast dient er een inkomensafiankelijke uitkering te komen ten behoekinderen beneden de 18 jaar.
een groeiend aantal mensen dat een beroep doet op
van zullen dun ook sterk stijgen en gedragen moeer aantal mensen.
worden hoe de A 0 W in de toekomst het best ge-

idige wet wordt spaarzin afgestraft. Met eigen vermogen zou in
ate rekening gehouden moeten worden.
n moet de mogelijkheid tot het aannemen van giften worden ver-

van de draagkracht bijdraagt aan de problematiek van de s f e e r o ~ ~ ~ @ W Z e n
(natuurlijk persoon-rechtsperso~n).Bij dat onderzoek mOet een rol spelen de
$scale behandeling van verrnogenswinsten en -verliezen in de prive-sfeer.
- D belastingwetten
~
dienen zo veel mogelijk ontdaan te worden van nietfiscale doeieinden.
- ~ ~ ~ h t ~ ~ teni ~doelmatigheid
h e i d
moeten als elementen worden toegePast
in de regelgeving, met dien verstande dat naarmate de heffing z ~ a a r d e r
word2 bet element van de rechtmatigheid meer nadruk meet krijgen.

c. een substantigle verlenging van de eerste schijJ; waardoor bet omslagpunt
bij een navenant hoger inkomensniveau optreedt.
Toepassing a1 of niet in fasen, hangt af van de mate waarin belastingverlichting rnogelijk is, alsmede van een mogelijke andere tariefstelling.
3. JJerdergaande schoning van aftrekposten moet worden onderzocht in her
kader van vereenvoudiging en verlaging. Giften moeten $scaal aftrekbaar

+ fiscalisering volksverzekeringen
- ~ meet
r
een onderzoek komen naar de mogelijkheid e n wenselijkheid de
bestaande en komende volksverzekeringen o m te bouwen tot sociale voori-ieningen ten laste van de overheid.
-Het behoefie-element behoort in de volksverzekeringen een grotere
te
spelen dun nu het geval is.

- ~ e ttariefierschil fussen beide belastingen dient zodanig te worden verkleind dat er een eind komt aan de vlucht van eenmanszaken en vennoot-

+ gemengde kosten

- De kosten die zowel een zakelijk als een privP karakter hebben dienen ge-

schoond te blijven. De forfaitaire ajkoop van het privk-deel
gehandhaafd worden.

25%

-Het onderscheid in fiscale behandeling tussen gemaakte kosten enerzijds
en door de werkgever daarvoor verstrekte vergoedingen anderzijds dient ongedaan te worden gemaakt.
rwerkte la~tenverlichtin~
van 4,1 miljard gu[kosten en nettoloon (de 'wig7 moet, mede met
oncurrentiepositie, verder worden verkleind.
ennis en kapitaal door een te hoge belasting-

baarheid van geldboetes moet vervallen.

ding fiscus-burger

- Het huuvwaardeforfiit kan worden aangepast binnen her raam van het net-

toarendement dat gewoonlijk bij dit soort woningen gebruikelijk is.
- ~~~~t onderhoud dient binnen redelijke grenzen opnieuw$scaal aftrekbaar

te worden gesteld, uitsluitend in het witte circuit.

- Aftrek van hypotheekrente moet binnen redelijke grenzen gehandhaafd

blijven. ~
huizen.

~

~wordt
~ gedacht
b i jaan een grens van fl400.000,-

vOOr

GRONDLIJNEN
D e vrijheid om God t e kunnen dienen naar Zijn Woord en t e leven overeenkomstig Zijn geboden is een groot goed. Daarvoor
is nodig dat veiligheid en vrede in ons land worden bewaard.

krijgsmacht haar taken en verplichtingen, ook in
I verband, naar behoren kan vervullen.
n voor het overheidshandelen.

Het denken over vrede en veiligheid is in de achterliggende jaren onmiskenbaar veranderd. Het in 1988 in
Washington ondertekende akkoord over de kernwapens voor de middellange afstand is daar een voorbeeld van. Niet langer is er sprake van een oplopende
bewapeningsspiraal. Er wordt nu gesproken over
daadwerkelijke ontwapening. Onderhandelingen hebben ertoe geleid dat het wapenarsenaal geleidelijk
wordt verkleind, en de vooruitzichten ten aanzien van
verdere wapenreductie zijn niet ongunstig.
Ondanks dat mag de waakzaamheid niet verslappen.
Feit is dat de landen van het Pact van Warschau wat
betreft de conventionele bewapening nog steeds een
sterk overwicht hebben op het Atlantisch Bondgenootschap. Ook heeft het Oostblok een voorsprong op
het terrein van de kernwapens voor de korte afstand.
Alle hervormingen ten spijt, mag niet worden vergeten
dat de grondslagen van de Sowjet-staat en het communistische systeem niet ter discussie staan. De situatie in het Oostblok is nog hoogst onzeker. Niemand
weet of de positieve ontwikkelingen zich door zullen
zetten. De recente gebeurtenissen in China onderstrepen die onzekerheid.
In het kader van de strategie van de afschrikking blijven kernwapens helaas noodzakelijk. Voor de geloofwaardigheid van de westerse verdediging blijft daarbij
het bondgenootschap met de Verenigde Staten van

GRONDLIJNEN
Leven en welzijn van vele miljoenen wordt dagelijks bedreigd
door armoede, hanger en ziekte. De uitzichtloosheid en ellende
worden nog vergroot doordat er in veel landen van de wereld
sprake is van een enorme geestelijke nood.
De welvaartslanden voerden in het verleden, soms 00k nu nQgl
een politick die onvoldoende oog had voor de eisen van een
Bijbels rentmeesterschap. OP de Nederlandse overheid rust
mede daarom een piicht om de noden die er elders i n de w e reld Zijn t e lenigen. Die plicht moet omgezet worden i n daden
door bet verstrekken van noodhulp daar waar dat direct nodig
is en door een zodanige hulpverlening dat de Derde-wereldlanden op den duur een volwaardige plaats kunnen innemen in
de wereldeconomie. Het koninkrijk van Jezus Christus dient
bevorderd t e worden via Woord, verkondiging. en &adr dus
hulpverlening.

1989

minst bedeelde landen van de Derde wereld in econ
misch opzicht slechter af doet zijn.
Belangrijk is daarom dat een eerlijke toegang t o t
wereldmarkt en de overdracht van technologist
kennis verzekerd worden. Het is moeilijk om van
onze positie de ontwikkelingslanden erop te wijz
dat bet noodzakelijk is bij de economische 0pbouw
letten op de draagkracht van het milieu. Tach is dat e
sentieel willen leven en welzijn van toekomstige gen
raties niet verder in gevaar komen.
De wereldvoedselproduktie blijft de aandacht vrag
Het hongerprobleem is niet zozeer terUg te VOeren
bet feit dat de aarde niet voldoende vruchten
kunnen voortbrengen, maar heeft veelmeer te ma
met economische en politieke factoren, met name
tributieproblemen. Nederland dient zich daarom i

SPannen om de op dit punt bestaande belemmeringen
op te heffen.

Nederlandse inspanning

- Er mag niet worden besuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Het uitgavenniveau van ontwikkeling~samenwerkin~
meet meegroeien met de groei
van het Bruto Nationaal Produkt van Nedeyland.
-Het accent van de Nederlandse hulpverlening dient te blijven liggen op bilaterale samenwerking.

~ 1 uitgangspunt
s
voor de berekeningen is genomen het uitgavenniveau 1 9 9 0 conform het CPB/CEP 1989, te Weten een nettonationaal inkomen van f 438,65 mld. en een colle~tievelastendruk van 56,0% (=245,6 mld.) van hetzelfde nationaal inkomen.
Benadrukt wordt dat hoewel voor 1 9 8 9 en 1990 de vooruitzichten gunstiger zijn, de jaren daarna toch met veel onzekerheden
zijn omgeven. De economische groei en de inflatieverwachting
hangen nauw samen met wijzigingen in de wereldeconomie die
onder invloed staan van de grote tekorten in Amerika, de grate
schuldenlast van sommige landen en de ongewisheid van de uitkomst van de politieke ontwikkelingen 0.a. in Oost-Eu~oP~,
China
en bet Midden-Oosten. Vandaar dat het recht moet worden voorbehouden af te wijken van de onderstaande berekeningen.
Overigens wordt erop gewezen dat een 0 3 % lagere groei rand
f 8 6 9 mid. minder ruimte oplevert, waardoor alleen a1 bet vasthouden aan de collectieve lastendruk ad 56% onder grotere druk
komt te staan. In zo'n situatie dient dan een grotere ombuigingsinspanning te worden geleverd.
Uitgangspunten

en
1. De economische groei is geraamd op 4,5% te weten 2 5 %
2% inflatiegroei.
2. De collectieve lastendruk blijft ongeveer constant.
3. De reductie van bet financieringstekort wordt over 4 jaar gesteld OP
2,574 van bet nationale inkomen. De voorstellen in het verkiezingsprogram (hoofdstuk Financien, begrotingsbeheer) bevatten een reservepostvan f 1 mid. die voor noodsituaties is bedoeld. Moet deze post
onverhoopt worden aangesproken dan wordt het financieringstekort
verlaagd met 2,3%.

Wijzigingen als gevolg van beleidsintensiveringen
1. De noodzaak om de politie, het openbaar ministerie en
de rechterlijke macht ook naar capaciteit te versterken
f
geeft stapsgewijs een extra uitgaaf van:
2. Vele knelpunten binnen het onderwijs - salarissen,
scholing, zorgverbreding, speciaal onderwijs
vergen
een extra beslag om de ergste nood t e lenigen.
f
3. Uitgaande van de reele groei in 1 9 8 9 voor defensie
wordt de jaarlijkse aanpassing i n de periode zodanig
vastgesteld dat uiteindelijk een reele gr0ei van 2%
f
wordt bereikt.
4. Om de uitvoering van het Nationaal Milieubeleidsplan
overeenkornstig scenario I l l in gang te zetten wordt
een extra bedrag uitgetrokken van
f
Op de langere terrnijn zal een hoger uitgavenniveau
vereist zijn.
5. De grote achterstand in de zwakzinnigenzorg meet
worden weggewerkt. Nodig is ongeveer f 1 mid. Maximaal binnen deze periode te verwerken:
f

0.8

rnld.

0.8

mld.

0.3

rnld.

3.5

rnld.

0.7

rnld.

-

O~gernerktwordt dat het verschil van f 0.3 mid de vrije
ruirnte na 1 9 9 3 verkleint.
6. Om de grate achterstand in onderhoud en verbetering
van kanalen en rivierdijken weg te werken, alsrnede de
gevolgen van de zee~piegelstijgin~
op te vangen wordt
extra uitgetrokken f 0.6 rnld, waarvan f 4 0 rnln. in post
4 is begrepen. Afgerond:
De kinderbijslag rnoet worden aangepast aan de prijs- f
stijging (kosten 0.5 rnld), terwijl de inkornenspositie
van de grate geziflflen met kinderen meet worden ver-

f

0.6

rnld.

0.1

rnld.

f 12.0 rnld.

Totaal

f 19.9

rnld.

f

0.2

rnld.

f

0.4

rnld.

f

0.2

rnld.

f

0.03 rnld.

f

1.63 rnld.

f

2.0

iering van de kinderopvang kan, behoudens
situaties vervallen.

Totaal

rnld.

2. Hogere retributies
3. In de sectoren sociale voorzieningen en belastingen
hogere baten door versterkte contr6le en rnisbruikbestrijding
4. Verkoop van Staatsaandelen (met name te gebruiken
voor de financiering van overheidsinvesteringen):
5. Berperking van de aftrek hypotheekrente tot een niveau van f 400.000.- (voor woonhuizen)
Totaal
Het totaaloverzicht wordt:
Beschikbaar volgens rarning CPB
Beslag daarop naar de geactualiseerde rneerjarenramingen volgens de brief van Econornische Zaken van 9 juni
1989:
f 18.4 rnld.
Benodigd voor reductie financieringstekort
(incl. financiele reserve van f 1 rnld.)
f 13.1 rnld.

Blijft over
Beschikbaar
extra baten
ornbuigingen

f

0.3

rnld.

f

0.5

rnld.

f

0.5

rnld.

f

0.37 rnld.

f

3.67 mld.

f 47.5

rnld.

f 31.5

rnld.

f 16.0

rnld.

f 16.0 rnld.
f 3.67 rnld.
f 1.63 rnld.
f 2 1.30 rnld.
f 19.90 rnld.

beleidsintensiveringen
er resteert

f

1.40 rnld.

In verband met het uitgangspunt dat de collectieve lastendruk constant
rnoet blijven zal dat restant rnoeten worden aangewend voor lastenverlichting, hetzij ten behoeve van hen die specifiek geconfronteerd zullen
worden met de gevolgen van de extra rnilieuheffingen, hetzij ten behoeve
van de verkleining van de wig via verlaging van de werkgeverslasten.
a. Er is van uitgegaan dat de volgende rnaatregelen budgettair neutraal
worden toegepast:
1. de geleidelijke ornzetting van het reiskostenforfait in een fiscale
stirnulering van het openbaar vervoer.
2. de gehele of gedeeltelijke afschaffing van de overdrachtsbelasting,
in relatie tot de (geringe) aanpassing van het huurwaardeforfait in
het kader van de problernen rondorn wonen en werken.
b. In de beleidsintensiveringen is begrepen aan extra investeringen (geschat):
f 1.0 rnld.
ca.
in de milieusector
f 0.6 rnld.
ca.
kanalen enz.
f 0.4 mld.
ca.
bouwvoorzieningen
Totaal

f

2.0

rnld.

casino's
12,90
cellentekort
24
CFK's
44
chernische wapens
82
81,84,87
China
collectieve lasten
92
cornputerfraude
23
constitutionele rnonarchie
16
consurnentenbeleid
72/73
81,82
conventionele bewapening
crirninaliteit
1 1,19/20,22
culturele prijzen
33
cultuur
32v.

D
decentralisatie
deconcentratie
defensie
defensiepersoneel
dernocratie
deregulering
detailhandel
dienstplichtigen
dierenbescherrning
dierproeven
dijkversterking
donorcodicil
doodstraf
draagrnoederschap
drugs

18
18
9,8 1v., 9 2
82/83
16
18.48
72
83
61
62
53,93
28
9,23
27
10,23, 24,29, 9 1

E
echtscheiding
25
69v., 9 2
econornie
econornische zaken
69v.
ECU
77
eed
8
eindterrnen
36
electrische auto
51
9,38, 67, 93
ernancipatie
Ernancipatieraad
67
embryo's
10,27
energiebeleid
70,71/72
energiebesparing
42,71
erfelijkheidsonderzoek
28
Europese Gerneenschappen 60,73/74,
77, 85, 8 6
Europese Monetaire Unie
7
.7
Europese Parlement
86
9v., 14,23/24,26,27
euthanasie
evenredige vertegenwoordiging
17

F
fiets
filrnkeuring
financien
financien, lagere overheden
financieringstekort
fraude
Fries

incest

51
33
75v.
77,79,99
1 I , 79, 9 3
33

G
GATT
74, 90
gehandicapten
26,30, 5 2 , 6 5
geyntegreerde landbouw
58
geldboetes
24,79
geluidshinder
41,61
gerneenschappelijke regelingen
18
gerneentelijke herindeling
17/18
gemoedsbezwaren
28,66
genetische manipulatie
56,61
gevangenissen
24
gewetensbezwaren
29, 66, 8 3
gezin
9, 13,24v., 47,48,
63, 65, 66,67, 75, 77
gezondheidszorg, financiering
28
gezondheidszorg, salariering
29
godsdienstonderwijs
38
godslastering 7, 17, 18, 23,32, 33, 8 3
goederenvervoer
51/52
gokken
29
groeihorrnoon
61
Groene Hart van Holland
47
grondwet
16,17
groot onderhoud
80
H
heling
23
hergebruik
43/44
herindeling, gerneentelijke
17/18
heroverwegingen
77
hoger beroepsonderwijs
39
27
hospices
huurbeleid
48
huurwaardeforfait
80,94
huwelijk
10, 13, 24v., 28,48, 64
hypotheekrente
30,94

individualisering
industriebeleid
inflatie
inforrnatiernaatschappij
inspraak
interne rnarkt
Israel

J
jeugd- en jongerenwerk
justitie

K
kapitaaldienst
kapitaalvlucht
kerkgebouwen
kernenergie
kernfusie
kernwapens
kinderbijslag
kinderopvang
kinderporno
klederdrachten
kleine kernen
kleinschaligheidstoeslag
Koninklijk huis
Koninklijke Marechaussee
koppeling
kostwinnersbeginsel
kunst
kunstmatige bevruchting

L
landbouw
landelijke gebieden
landinrichting
landschapsbehoud
langdurig werklozen
lastenverlichting
Latijns Arnerika
levensbeschouwelijke instellingen
loonrnatiging
06-lijnen

I

nn

identiteit, zie levensbeschouwelijke
instellingen
in-vitro-fertilisatie

Ma as
maximum-snelheid
media

96

27

P

70,77, 90
20/21,37,39,67

77
32
32

pacht
Pact van Warschau
Palestijnen
Papoea's
parlementair stelsel
particulier vervoer
patientenrechten
pedofilie
pleziervaartuigenbelas
P LO
politie
pornografie
positieve discrirninatie
prenataal onderzoek
prijsbescherming
privacy
privatisering
pro-life
profijtbeginsel
prostitutie

0
quotering

R

89
53/54
82

36,39/40
81

42,47,49v.,
68, 78,94
26,30/3I,
52
9
6v., 16v.
76v., 92v.
541,43
6/5 7

racisrne
radio-actief afval
rarnpenbestrijding
rechtspraak
rechtsstaat
reclarne
recreatie
regeera kkoord
reiskostenforfait
rekening-rijden
rernigratie
Rijn
rioleringen
rivierdijken
Roernenie
roken, zie tabak
roofbouw
ruirntelijke ordening

sanering, milieu
schaal- en schelpdieren
schadevergoeding

61
scharrelprodukten
54
Schelde
73
Schengen-akkoord
23
schijnhuwelijken
33
schrijvende pers
78
sfeerovergangen
12,73,75
soberheid
sociale voorzieningen
63v., 9 4
63v.
sociale zaken
63v.
sociale zekerheid
84,86
Sowjet-Unie
speciaal onderwijs
37/38
33/34
sport
staatsschuld
75
stadsvernieuwing
48
11,66
stakingen
statiegeld
43,73
stervensbegeleiding
27
stiltegebieden
59
stirnuleringssubsidies
71
storrnvloedkering Nieuwe Waterweg 5 3
strafrecht
22
19,60
stroperij
structuurbeleid
56
39
studiefinanciering
subsidiefraude
73
superheffing
57
Suriname
90

T
tabak
10,29/30,73
technologie
42,70,7 1,77
telecornrnunicatie
52
telefoonverslaving
52
TGV, hoge snelheidstrein
50
thuiszorg
27
Tien Geboden
6v., 2 2
45
tropische bossen

v
vaarwegen
vaderlandse geschiedenis
veldpolitie
verdachten
Verenigde Naties
Verenigde Staten
verkeer
verkeersveilig heid
verrnogensaftrek
verslaving

53v., 9 3 , 9 4
37
19
24
87
81
43,49v.
52
79
29/30

visserij
visserij-onderwijs
vluchtelingen
volksgezondheid
volkshuisvesting
volwassenenonderwijs
voortgezet onderwijs
vrijwilligerswerk
vrouwenhandel

wachtlijstproblernatiek
WAO
wapenbeheersing
waterhuishouding
waterschappen
waterstaat
welzijn
werkgelegenheid
werkloosheid
wetenschappelijk onde
wetenschappen
wig
Wilhelmus
windenergie
Winkelsluitingswet
wisselkoersen
woon-werkverkeer

zeden
zeescheepvaart
zondag
zonne-energie
zorgverlening
zorgverlof
zuidelijk Afrika
Zuiderzeespoorlijn
Zuidrnolukkers
zure regen
zwakzinnigenzorg

1ov.,

