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EEN CHRISTELIJK MANIFEST

k ben blij dat de RPF u dit manifest kan aanbieden, zodat u
kennis kunt nemen van de opvattingen van de RPF. Het is
I goed dat kiezers weten welke denkbeelden een politieke
partij huldigt. Juist in verkiezingstijd moet dat voor iedereen
duidelijk zijn. Als een partij een manifest uitgeeft, is dat
de publieke verklaring van haar opvattingen.
Dit manifest draagt de titel "Verantwoord kiezen en rechtvaardig delen". Die titel zegt al heel wat..., het veronderstelt
ook heel wat. Het feit dat er naar onze overtuiging gedeeld
moet worden is al een ingrijpende keus. Dat daarbij termen
als "verantwoord" en "rechtvaardig" genoemd worden betekent dat we dat kiezen en delen genormeerd gestalte willen
geven. En die norm is bij ons duidelijk. De bijbel is voor
ons bron en norm. Dat was zo..., dat blijft zo. Christelijke
politiek is bijbels genormeerd en wijst daarmee de samenleving een andere, betere weg.
U kunt in dit manifest lezen welke politieke
keuzen de RPF maakt en welke richting het
naar onze overtuiging op zou moeten gaan.
Ik hoop dat u al lezend deze overtuiging
gaat delen en dat u bij uw politieke keuze
daaraan uiting zult geven.
Een manifest van "verantwoord kiezen en
rechtvaardig delen"; eerlijk: helder: christelijk. Een manifest van de RPF: voor alle
duidelijkheid.
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Verantwoord kiezen....
li
ie aan politiek doet moet
voortdurend keuzes
maken. Vandaag de dag
.
is er veel kritiek op de politieke
partijen omdat ze daartoe onvoldoende bereid zijn: ze maken geen
duidelijke keuzes, of ze verpakken
hun keuzes in onbegrijpelijk en
wollig taalgebruik. Bovendien ontbreekt met name bij de grotere
partijen maar al te vaak een heldere
verantwoording van ingenomen
standpunten: de vraag of een
gemaakte keuze zich wel verdraagt
met de eigen uitgangspunten
wordt niet gesteld. Beginselen,
geloofsovertuigingen en levensbeschouwing spelen nauwelijks nog
een rol van betekenis. Het gevolg
is verzakelijking en 'vergrijzing' van
de politiek: de partijen gaan steeds
meer op elkaar lijken, waardoor de
burgers zich steeds minder in de
politiek en in de politieke partijen
herkennen.
De RPF is duidelijk over haar uitgangspunten en wil op grond daarvan heldere keuzes maken. De kiezers hebben er recht op te weten
wat ze aan de RPF hebben; daarom
loopt de RPF niet weg voor haar
keuzes, noch voor haar beginselen.
Immers: ook niet-kiezen is kiezen!
De RPF kiest voor bijbels-genormeerde politiek en mag daar ook
op aangesproken worden. Dat
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hristelijke politiek staat in het
teken van de dienst aan Gods
l(oninkrijk. De Grondwet van
dit Koninkrijk is het bijbelse dubbelgebod van de liefde: God liefhebben
boven alles en de naaste als onszelf
(Mattheüs 22:34-40). Christelijke politiek tracht hieraan gestalte te geven
door in gehoorzaamheid aan het
Woord van God antwoorden te zoeken op de vragen en problemen die
in de praktijk van iedere dag op ons
afkomen. Ook in de politiek behoort
het daarbij te gaan om de Naam en
de eer van Jezus Christus, Koning der
koningen. Christelijke politiek is
daarom te beschouwen als dienst in
twee Koninkrijken: het Koninkrijk van
God en het Koninkrijk der Nederlanden. Zij kenmerkt zich door 'een helder getuigenis en een goed program'.
De RPF kiest uit overtuiging voor deze
dienst, waarvan de trefwoorden zijn:
bijbelgetrouwheid, rechtvaardigheid,
dienstbaarheid, zorg en bewogenheid. Zij is zich daarbij bewust van de
moeiten en de strijd die deze dienst

--

met zich mee brengt. Christelijke politiek moet immers gestalte krijgen in
een samenleving die steeds verder
ontkerstent en van haar christelijke
wortels vervreemdt. Dat doet de
christen meer en meer zijn vreemdelingschap op deze aarde ervaren.
Daarenboven heeft hij weet van de
realiteit van de gebrokenheid van de
schepping, die niet door menselijke
inspanningen kan worden geheeld.
Het Koninkrijk van God wordt niet
gevestigd of dichterbij gebracht door
onze christelijk-politieke activiteiten!
Dat houdt natuurlijk allerminst in dat
we ons ontslagen mogen voelen van
de roeping tot christelijke politiek,
maar het betekent wel dat we ons
werk als christenen in de politiek ontspannen mogen doen, om zo in
bescheidenheid aan die roeping
gestalte te geven.
Vanuit deze principiële uitgangspositie wil de RPF gestalte geven aan een
christelijk-sociale politiek van verantwoord Idezen en rechtvaardig delen.
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betekent dat RPF'ers bij het licht

van Gods Woord (Psalm 119:105,
Psalm 36:10) in alle bescheidenheid
proberen in het openbaar bestuur
gestalte te geven aan de bijbelse
opdracht om een zoutend zout en
een lichtend licht te zijn (Mattheüs
5:13-16). Dat is geen eenvoudige
opgave: de antwoorden op de politieke vraagstukken kunnen meestal
niet rechtstreeks uit de Bijbel worden afgelezen. Het biedt wel een
betrouwbaar vertrekpunt voor een
principiële, consis-tente politiek.

De overheid heeft als dienares van
God de taak de publieke gerechtigheid te bevorderen (Romeinen 13).
In de Bijbel lezen we wat werkelijk
gerechtigheid is: doen wat recht is
in Gods ogen. Dat is het kader
waarbinnen christelijke politiek
gestalte krijgt.
In de politiek komt het aan op
afwegen en kiezen, in steeds weer
nieuwe situaties en voor steeds
weer andere moeilijke vraagstukken. De inhoud van de gerechtigheidspolitiek staat niet bij voorbaat
vast. De beginselen, de uitgangspunten van christelijke politiek liggen wel vast. De RPF ziet het als
haar taak om deze principiële uitgangspunten iedere keer opnieuw
toe te passen, vruchtbaar te maken.
Dat betekent: bijbels-verantwoord
kiezen in de politiek.
Kiezen: niet aan de zijlijn blijven
staan, maar daadwerkelijk bijdragen
aan het besturen van ons land. Kiezen wil ook zeggen dat we niet
alles kunnen hebben: we zullen
keuzes moeten maken en dat zal
niet altijd voordelig zijn. juist in het
kiezen komen onze diepste drijfveren tot uiting. Kiezen we voor
een duurzame samenleving of
voor een consumptiemaatschappij? Geven we een schoon milieu
prioriteit boven inkomen? Hoe
zwaar wegen de belangen van
de Derde Wereld en van
komende generaties in verhouding tot onze koopkracht hier en
nu? Staan we toe dat het zwakke
leven bedreigd wordt of kiezen
we 'pro life'? Kiezen is niet eenvoudig. Kiezen is wel noodzakelijk.
Waar het op aankomt is dat onze
keuzes verantwoord zijn.
Verantwoord kiezen: niet zomaar,
willekeurig, pragmatisch besturen,
maar belijnd en herkenbaar optreden vanuit duidelijke bijbelse uitgangspunten. Niet afhankelijk van
de waan van de dag of van modieuze trends, maar gebaseerd op
een samenhangende levens- en
wereldbeschouwing. Het Evangelie
van Jezus Christus is de 'goede
boodschap', voor alle mensen en
voor de hele samenleving. Gehooi
zaamheid aan deze boodschap is

nodig, 'opdat het ons welga'. Verantwoord kiezen is daarom ook in
de dagelijkse realiteit van de politiek een geloofszaak. Daarom is
politiek ook zoveel meer dan een
vak voor technische specialisten.
Politiek is een ambt, een dienst,
waarbij het aankomt op fundamentele keuzes.

....rechtvaardig delen
hristelijke politiek is per
definitie sociale politiek. De
(
---i overheidstaak om recht en
gerechtig-heid te dienen omvat in
ieder geval de zorg voor de naaste:
de overheid is 'een schild voor de
zwakken'. Al in de bijbelboeken
Leviticus en Deuteronomium vinden
we tal van voorschriften die de
sociale gerechtigheid op het oog
hebben. Solidariteit en sociale bewogenheid liggen beslo-ten in het bijbelse gebod om de naaste lief te
hebben als onszelf. Rechtvaardig
delen van wat ons is toevertrouwd is
vanuit christelijkpolitiek oogpunt
een vanzelfspre-

kende
prioriteit. Sociale rechtvaardigheid is
een belangrijke criterium voor christelijke gerechtigheids-politiek!
We zijn geneigd bij 'recH. irdig
delen' allereerst te denH 1
Ii tan
financieel-economische
de sociale zekerheid en
koopkracht van de versvi mlvi
bevolkingsgroepen. Dat is z
een
belangrijk element voor een ov I
held die ook in financieel opzicl
gerechtigheid nastreeft. Maar v
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schrijnende armoede meer hoeft
voor te komen, is het een zaak van
rechtvaardigheid om over de eigen
grenzen heen te kijken en de notie
van het rechtvaardig delen wereldwijd te verstaan. Vanuit die optiek is
er nog veel te doen: structurele
oplossingen voor de mondiale
vraagstukken (onderontwikkeling,
hongerprobleem, de schuldenlast
van de Derde Wereld) worden maar
al te vaak belemmerd door een houding van materialisme en nationaal
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egoïsme bij de westerse landen. Het
is bekend dat er wereldwijd gezien
voldoende voedsel wordt geproduceerd om alle mensen van eten te
voorzien, maar dat de problemen
beginnen bij de verdeling ervan.
De tegenstellingen tussen het welvarende westen en de ontwikkelingslanden zijn zo schrij-nend, dat
de binnenlandse sociale en economische problemen daardoor sterk
gerelativeerd moeten worden.
Het gaat in eigen land immers
nog altijd om een rechtvaardige verdeling van het 'meer':
iedereen moet eerlijk kunnen
meedelen in de groeiende welvaart. Het uitgangspunt van
rechtvaardig delen stelt ons
echter voor de noodzaak om dit
'groeidenken' principieel ter discussie te stellen. Zeker voor de
christelijke politiek is er aanleiding
om ons in alle eerlijk-held rekenschap te geven van de nadelige
effecten van de economische groei
en het vooruit-gangsgeloof in de
westerse landen voor de verre
naaste, voor natuur en milieu, en
voor komende generaties. De RPF
kiest uit overtuiging voor een groei
naar 'beter' in plaats van meer'
voor duurzame ontwikkeling en voor
een recht, rirdige mondiale verde
Ii
Verrot woord kiezen met het
u,g op
itvairdig delen1 De RPF
I Hiermee een principiële keuze
vom dv 'rentmeester-economie: de
aarde is niet van ons, maar van God
de Schepper (Psalm 24). De mens is

als beelddrager van deze God en als
kroon op de schepping geroepen
om als een verantwoordelijk rentmeester een goed beheer te voeren
over wat hem is toevertrouwd.

Kiezen en delen: integrale gerechtigheidspolitiek
lir

J

lezen en delen. Bij het maken
van wetten, bij het controleren

het totale overheidsbeleid komt het
erop aan om kiezend en delend, wikkend en wegend, het land naar beste
vermogen te besturen. In de politiek
is daarbij het sluiten van compromissen onvermijdelijk. Daar is ook niets
op tegen, zolang het eindresultaat

de toets van de bijbelse kritiek kan
doorstaan. Het gaat immers niet om
het kiezen zonder meer, maar om
verant-woord kiezen. Christelijke
politiek onderscheidt zich door de
norm die men aanlegt voor dat verantwoord zijn'.
'Verantwoord kiezen en rechtvaardig
delen' is niet beperkt tot bepaalde
politieke thema's. Het gaat niet
alleen om financieel-economische
onderwerpen en evenmin uitsluitend
om enkele principieel-ethische kwesties. Gerechtigheidspolitiek is zo
breed als het publieke terrein: integrale gerechtigheidspolitiek!
Vanuit de geschetste positie kiest de
RPF vóór zorg voor de zwakken en
het zwakke in onze samenleving;
vóór bescherming van het leven;
vóór een gezonde samenleving; vóór
huwelijk en gezin; vóór de geestelijke vrijheid; vóór rechtshandhaving

en rechtsbescherming; vóór rentmeesterschap in het beheer van de
schepping; vóór een gezond financieel beleid; vóór intensivering van
de ontwikkelingssamenwerking; vóór
nucleaire ontwapening.
Rechtvaardig delen ziet zowel op de
lusten als op de lasten, die uit allerlei
gemaakte keuzes voortvloeien. Deze
mogen niet eenzijdig op groepen
burgers worden afgewenteld. Ook in
de verdeling van lasten moet rechtvaardigheid worden betracht. We
kunnen hierbij denken aan de lasten
die het milieubeleid met zich mee
kan brengen. Maar niet alleen een
'schoon Nederland', ook een 'veilig
Nederland' heeft een prijs. Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrij1ing kosten veel geld, evenals
sociale voorzieningen, een goede
gezondheidszorg, adequate huisvesting, kwalitatief onderwijs en zorg
'oor de infrastructuur.
Dp al deze terreinen draagt de overheid grote verantwoordelijkheid.
Maar ook de individuele burger
en maatschappelijke organisaties
hebben ten aanzien van veel van
de genoemde sectoren elk hun
eigen verantwoordelijkheden in
de samenleving. Ook in dit
opzicht is er sprake van delen:
het is niet terecht om bij iedere
wens die in de samenleving opkomt
voor de vervulling daarvan in eerste
instantie naar de overheid te kijken.
De RPF spreekt in dit verband over
de onderscheiden ambten en verantwoordelijkheden van de maatschappelijke verbanden. Vanuit deze visie
op de samenleving is er alle reden
om het huidige takenpakket van de
overheid kritisch tegen het licht te
houden. Zonder tekort te doen aan
de eigenlijke taken van de overheid
(bescherming van de zwakken,
rechtsbescherming en rechtshandhaving, het bevorderen van publieke
werken) kunnen veel oneigenlijke
taken worden afgestoten en overgelaten aan het bedrijfsleven en de burgers zelf, dan wel hun organisaties.
Dit zal resulteren in enerzijds een
kleinere overheid, die minder dan nu
het geval is zich al sturend, organiserend en financierend (subsidies!) met
allerhande zaken bemoeit, en ander-

zijds aanzienlijk meer keuzevrijheid
voor de burgers: er wordt veel minder (belasting)geld via de overheid
herverdeeld, waardoor de burgers
zelf meer ruimte krijgen voor het
maken van keuzes in de besteding
van hun geld.
Dit dringend noodzakelijke proces vergt duidelijke, deugdelijk
onderbouwde keuzes. De RPF gaat
die niet uit de weg, maar wil in haar
programma aangeven waar de overheid stappen terug behoort te doen
en waar zij dat in geen geval mag
doen. Een scherpere omgrenzing
van de overheidstaak is dringend
noodzakelijk en kan bovendien leiden tot verlichting van de overbelaste verzorgingsstaat.
-

-

Christelijk-sociaal perspectief
eze politiek van verantwoord
kiezen en rechtvaardig delen
' laat zich typeren als christelijk-sociale politiek. Christelijk-sociale
politiek strijdt tegen materialisme en
egoïsme, en bevordert gemeenschapszin en sociale bewogenheid;
zij neemt afstand van pragmatisme
en politiek opportunisme, komt vrijmoedig uit voor haar principes, en
strijdt met open vizier voor de bijbelse normen en waarden en voor
de doorwerking van de christelijke
levensovertuiging in wetgeving en
bestuur.
Deze christelijk-sociale politiek heeft
betekenis over de volle breedte van
het overheidsterrein: in wetgeving
en bestuur, in de zorg voor leven en
welzijn, in het beheer van de schepping, in het financieel-economisch
beleid, voor de kwaliteit van het
bestaan, in het gebruik van de ruimte
en bij de positiebepaling van Nederland in de wereld.
Voor deze politiek vraagt de RPF de
steun van de kiezers. In dit programma vindt de kiezer de verantwoording van de keuzes die de RPF
voor de komende vier jaar wil
maken. In dienst van het Koninkrijk
van onze God en Here ('pro Rege'),
met het oog op de publieke gerechtigheid, ten dienste van ons land en
volk.
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'Verantwoord kiezen en
rechtvaardig delen' begint
voor de nationale overheid
dicht bij huis: in het besturen
van het land. Binnen de
Nederlandse staat is het de
taak van de overheid om in
de publieke samenleving orde
te brengen en te handhaven.
Daarbij komt het aan op wikken en wegen, het afwegen
van belangen en het nemen
van evenwichtige besluiten.
Dat is de kern van wat we 'de
politiek' noemen: het verantwoord en rechtvaardig regelen van 'de eigen huishouding'.

De overheid heeft daarbij de
beschikking over allerlei instrumenten. Eén daarvan is
wetgeving. De overheid heeft
als enige instantie de mogelijkheid om wetten uit te vaardigen, regels vast te stellen
die voor alle burgers bindend
zijn en niet het minst
belangrijk de vastgestelde
wet- en regelgeving ook metterdaad te handhaven, zonodig met behulp van 'de sterke
arm'. Juist daarom behoort de
overheid buitengewoon zorgvuldig met haar bevoegdheden om te gaan. En dus moet
er aandacht zijn voor de kwaliteit van de wetgeving, voor
de rechtshandhaving en de
rechtsbescherming van de
burger. Het gaat om niets
minder dan de legitimiteit van
het openbaar bestuur en de
geloofwaardigheid van de
overheid!
-

-
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Staatsbestel

invloed van het christendom op de

ederland is een soevereine
staat, kent als staatsvorm de
constitutionele monarchie en
als regeringsvorm de parlementaire
democratie. Met deze omschrijving,
waarmee ons land staatkundig en
politiek is getypeerd, hangen
belangrijke kenmerken van 'de staat
der Nederlanden' samen: de nationale soevereiniteit, de verbondenheid met het Huis van Oranje, de
representatieve democratie op bas.
van het meerpartijenstelsel, verschel
denheid in godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke overtuigingen, en een grote mate van geestelijke vrijheid en tolerantie. Dit alles
draagt bij aan de geheel eigen identiteit van dit volk op dit stukje va
wereld. Deze identiteit is gestempeld door de joods-christelijke
levens- en wereldbeschouwing: de

Nederlandse cultuur, het rechtsstelsel, het politieke systeem, de maatschappelijke verhoudingen en het
geestelijk klimaat is groot geweest.
Met andere woorden: dit Nederland
heeft zich in de loop der eeuwen op
een geheel eigen wijze ontwikkeld
tot wat het nu is.
De RPF, die zich als politieke partij uit
overtuiging binnen de parlementaire
democratie wil manifesteren, hecht
groot belang aan deze identiteit en
aan de normen en waarden die eruit
voortvloeien. Niet uit behoudzucht.
niet uit een eng-nationale. naar binnen gerichte bekrompenheid. niet
om als een bezit te koesteren. Maar
om er in verantwoordelijkheid mee
indaag en morgen
werkelil k samenleving te kunnen
zijn, Daarom vormt deze nationale
identiteit voor de RPF het kader
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waarbinnen zij positie wil kiezen in
vraagstukken over Europese integratie, staatkundige hervormingen,
grondrechten, wetgeving en bestuur.
Grondrechten en
geestelijke vrijheid
n het voorgaande werd de geestelijke vrijheid genoemd als een
belangrijk kenmerk van de Nederlandse rechtsstaat. Deze vrijheid
komt tot uitdrukking in de klassieke
grondrechten, zoals die in de Grondwet zijn opgenomen: de vrijheden
van godsdienst, meningsuiting,
onderwijs, vereniging en vergadering vormen even zovele waarbor-

o.a. ras, geslacht, godsdienst of
levensovertuiging, hetero- of homosexuele gerichtheid en burgerlijke
staat, verboden. Nog afgezien van
het feit dat een dergelijke wet volslagen overbodig is naast de al
bestaande instrumenten (m.n. artikel
I Grondwet en de betreffende bepalingen in het Wetboek van Strafrecht
en het Nieuwe Burgerlijk Wetboek)
om werkelijke discriminatie tegen te
gaan, moet worden vastgesteld dat
met deze wet een ernstige inbreuk
wordt gemaakt op fundamentele
grondrechten en daarmee op de
geestelijke vrijheid in Nederland.
Een wet die bedoeld is om de tole-

sociale grondrechten. Deze zijn te
beschouwen als 'aanspraken' van de
burgers jegens de overheid, bijv.
het recht op huisvesting, onderwijs,
gezondheidszorg, etc. Het is bij
deze categorie grondrechten dat
het gevaar van een onhoudbare
garantie- en verzorgingsstaat
levensgroot is. Daarom dient de
overheid bij de uitwerking van de
sociale grondrechten haar bemoeienis zorgvuldig af te grenzen van
de eigen verantwoordelijkheden
van de burgers en hun maatschappelijke verbanden.
Besturen en ordenen
e overheid beschikt over
meer bestuurlijke instrumenten dan alleen wetgeving.
We kunnen denken aan de rechtspraak en het strafsysteem, maar
ook aan voorlichting en preventie,
het maken van afspraken met bijv.
het bedrijfsleven, of het zelf deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Niet alles kan worden opgelost
door het maken van nieuwe wetten.
Bovendien: de wetgeving is al zo
uitgebreid, ingewikkeld en ondoorzichtig, dat niemand ook de overheid zelf niet! nog voldoet aan de
eis dat 'iedere Nederlander geacht
wordt de wet te kennen'. Steeds
vaker wordt dan ook gezocht naar
andere manieren van besturen, om
zo het aantal wetten en regels te
verminderen (deregulering).
Het lijdt geen twijfel dat de overheidsinvloed en -bemoeienis in het
verleden voortdurend is toegenomen. Dat heeft geleid tot de overbelaste en bureaucratische verzorgingsstaat, zoals we die vandaag de
dag kennen. Inmiddels is er in de
samenleving een algemeen besef
gegroeid dat het zo niet door kan
gaan. Toch is er van een principiële
herbezinning op de verzorgingsstaat
nog onvoldoende sprake. De RPF
meent dat er verdere stappen moeten worden gezet op 'de weg terug'
van de verzorgingsstaat in de rich-
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gen dat de burgers binnen de eigen
kring gevrijwaard zijn van directe
overheidsbemoeienis. Natuurlijk bieden deze rechten geen absolute Vrijheid: er zijn grenzen aan wat in onze
rechtsstaat toelaatbaar wordt geacht,
ook wanneer ter verdediging van
een bepaald gedrag een beroep op
bijv. de godsdienstvrijheid wordt
gedaan. Dat heeft te maken met het
feit dat een onbeperkte vrijheid voor
de ene burger al gauw zou leiden tot
inbreuken op de vrijheid van andere
burgers.
Discriminatie het maken van 'ongerechtvaardigd onderscheid' - is in dit
licht een ernstig kwaad, dat door de
overheid met kracht moet worden
bestreden. Nu is in ons land na jaren
van maatschappelijke en politieke
discussies de Algemene Wet Gelijke
Behandeling tot stand gekomen.
Daarin wordt ieder onderscheid op
-

rantie te bevorderen, blijkt de intolerantie juist in de hand te werken!
Bijbelgetrouwe christenen die ook
in hun organisaties willen leven
overeenkomstig Gods geboden en
beloften, worden zo in geweldige
problemen gebracht. Hoe sympa-

thiek de RPF op zichzelf ook staat
tegenover het tegengaan van discriminatie, zij heeft zich om deze
reden steeds tegen wetgeving van
deze strekking verzet en zij is van
mening dat deze wet alsnog ongedaan moet worden gemaakt.
Naast de klassieke grondrechten
kennen we meer recent ook de

ting van de sociale rechtsstaat.

Oneigenlijke taken zullen moeten
worden afgestoten en overgelaten
aan de verantwoordelijkheid van de
burgers en het particulier initiatief.
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kan dan
kleiner en effectiever worden, het
aantal rijksambtenaren kan zonder
gedwongen ontslagen! verder
worden ingekrompen en de overheld kan zich richten op haar echte
taken.
De overheidsorganisatie
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Rechtshandhaving en
rechtsbescherming
en van die eigenlijke overheidstaken is het handhaven
van de rechtsorde. Daarmee is
het in Nederland niet best gesteld.
De criminaliteit is schrikbarend hoog,
vandalisme en fraude nemen hand
over hand toe. Onverdraagzaamheid
en (gewelddadige) uitingen van
racisme gaan ook ons land niet voorbij. Veel burgers voelen zich op straat
en zelfs in hun eigen huis niet veilig
meer. Politie en justitie zijn onderbezet en overbelast, waardoor de
handhaving van de regels van onze
rechtsorde te wensen over laat.
Kortom: de beschermende functie
van het recht schiet tekort. Daarmee
is niet alleen de geloofwaardigheid
van de overheid in het geding, maar
krijgen ook ongewenste verschijnselen als eigenrichting en burgerlijke
ongehoorzaamheid hun kansen.
Daarbij komt nog dat het rechtsge-

voel van de burgers geweld wordt
aangedaan, wanneer het rechtssysteem keer op keer faalt. Het is voor
zowel de betrokken ambtenaren, als
voor de slachtoffers, maar ook voor
de samenleving buitengewoon frustrerend wanneer misdadigers ontsnappen of op vrije voeten worden
gesteld wegens gebrek aan mankracht bij politie en justitie, vanwege
vormfouten of eenvoudigweg
wegens gebrek aan celruimte.
Daarom is met het oog op een
goede rechtsbescherming van de
burgers, adequate handhaving van
wet- en regelgeving, alsmede ter
verlichting van de werkdruk in het
justitiële en politiële apparaat, capaciteitsuitbreiding bij politie en justitie
noodzakelijk.

Straffen
Is sluitstuk op de rechtshandhaving is een adequaat strafrecht onmisbaar. Op dit punt
kan er van een 'terugtredende overheid' geen sprake zijn. Integendeel:
waar het normbesef onder de bevol-

A

king afneemt en schendingen van de
rechtsorde toenemen, rust op de
overheid de plicht het 'zwaard' dat
haar is toevertrouwd ook metterdaad
te hanteren. In het belang van de
samenleving in het algemeen en van
de zwakkeren de ouderen, de
gehandicapten, de vreemdelingen
in het bijzonder.
Anders dan sommigen verwachtten
heeft het milde strafklimaat van de
achterliggende decennia niet geleid
tot daling van de criminaliteit. Zonder in het andere uiterste te vervallen zal het strafrecht meer tot gelding moeten worden gebracht. Met
name bij zware criminaliteit en ernstige (levens)delicten zijn een resoluut optreden en zware straffen
noodzakelijk. In dit verband wordt in
de maatschappelijke discussie ook
de doodstraf wel ter sprake gebracht.
De RPF is echter om meer dan één
reden geen voorstander van herinvoering van de doodstraf, temeer
daar de overheid over voldoende
andere instrumenten beschikt om de
rechtsorde te handhaven. Dat neemt
overigens niet weg dat het huidige
artikel 114 van de Grondwet onjuist
is en derhalve geschrapt zou moeten worden omdat daarin ten principale wordt ontkend dat de overheid gelegitimeerd is tot het opleggen van de doodstraf, een bevoegdheid die de overheid in het licht van
de bijbelse gegevens onmiskenbaar
heeft.
-

-

-
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Waar dat mogelijk en verantwoord is
bijv. bij lichte overtredingen kan
overwogen worden gebruik te
maken van andere instrumenten tot
beïnvloeding van het gedrag van de
burgers dan het reguliere strafrecht.
Te denken valt aan alternatieve sancties (bijv. dienstverlening, verplichte
verkeersveiligheidscursus bij snelheidsovertreding), fiscale sancties
(heffingen), een civielrechtelijke procedure, administratieve afdoening en
aan preventieve (bijv. logistieke)
maatregelen. Om het concreet te
maken: een verkeersdrempel vormt
een uitstekend alternatief voor een
verkeersbord met snelheidsbeperking!
-

-

Herstel van normen
en wi?.czfeT
instens zo ernstig als de
hierv oor geschetste ontwikkeling is het gegeven
dat het rechtsbesef in de samenleving evenzeer wordt uitgehold door
het beleid van de overheid zelf. Een
overheid die abortus provocatus,
euthanasie, handel en gebruik van
drugs, openbare godslastering, prostitutie, pornografie, aantasting van
de openbare eerbaarheid, verstoring
van de zondagsrust, gokken, al dan
niet oogluikend toestaat of zelfs
legaliseert, werkt de normloosheid
en het zedelijk verval in de hand!
Daarbij komt dan nog dat de overheid in een aantal gevallen financieel
'voordeel' heeft van dit verval (gokbelasting, alcoholaccijns) en dus
paradoxaal genoeg een zeker
belang heeft bij voortzetting van
overigens ongewenst gedrag van
burgers. De RPF vindt een discussie
hierover alleszins de moeite waard,
waarbij de vraag aan de orde zou
moeten komen of het niet beter is
'besmet geld' buiten de algemene
middelen te houden en bijv. in een
apart fonds te storten.
Het is opmerkelijk dat de roep om
herstel van normen en waarden
steeds vaker klinkt, zowel vanuit de
samenleving als van de kant van de
overheid. Wil een dergelijk appèl
van de overheid geloofwaardig zijn,
dan zal eerst een fundamentele herbezinning op en bijstelling van het
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huidige liberale rechtsklimaat moeten plaatsvinden. Dat laat onverlet
dat het van groot belang is het
publieke debat over herstel van normen en waarden te voeren. Van de
overheid dienares van God! mag
worden verwacht dat zij in wetge-

-

samenleving zijn, waarin mensen
zich verantwoordelijk weten voor het
eigen gedrag, voor elkaar en voor de
nationale huishouding.
In dit verband moet gewezen worden op het kwaad van de individualisering, dat in onze samenleving

het leven dat zwak is, van het ongeboren of pasgeboren leven, van het
zieke en oude leven, van het gehandicapte leven. Hier komt het aan op
het maken van echte keuzes. Met de
beschermwaardigheid van het menselijk leven kan zeker in een rechtsstaat niet gemarchandeerd worden! Burgers hebben er recht op dat
de overheid hen werkelijk bescherming biedt tegen aantasting van hun
leven.
'Verantwoord kiezen' betekent ook:
terughoudendheid en zorgvuldigheld in de (medisch-technische)
bemoeienis van de mens met de
voortplanting. De overheid mag niet
aarzelen om juist op dit terrein bijv.
genetische manipulatie en het experimenteren met menselijke embryo's
duidelijke wetgeving tot stand te
brengen en ook te handhaven.
De ontwikkelingen in ons land geven
echter alle reden tot grote zorg.
Abortus-provocatus is gelegaliseerd,
euthanasie kan straffeloos worden
gepleegd, zelfs het doden van wilsonbekwamen (comapatiënten, pasgeborenen, demente bejaarden) lijkt
in de praktijk niet vervolgd te zullen
worden. De medisch-technische
beheersing van het leven neemt toe
en de medicus laat zich soms maar
weinig gelegen liggen aan de
bestaande wet- en regelgeving. De
politiek kiest te vaak voor een
afwachtende, passieve houding en
verliest zodoende greep op de ontwikkelingen. Door deze nalatigheid
verzaakt de overheid op cruciale terreinen haar taak om de publieke
gerechtigheid te bevorderen.
-

-
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ving en beleid de bijbelse normen en
waarden tot uitgangspunt neemt.
Daarbij worden de geestelijke Vrijheid in dit land en de persoonlijke
keuzevrijheid van de burgers gerespecteerd, maar tegelijkertijd heeft de
overheid natuurlijk het volste recht
om op bepaalde keuzes en gedragingen sancties te stellen.
Een integrale benadering is broodnodig: er is sprake van een inspanningsverplichting en van elkaar aanvullende verantwoordelijkheden van
zowel de overheid (politie en justitie)
als maatschappelijke organisaties,
ouders en onderwijsgevenden. In het
gezin, op school, in het bedrijf, in
politieke partijen en bijv. in instellingen van jeugdhulpverlening gaat het
om het voorleven en overdragen van
normen en waarden, kortom: om
(her)opvoeding. De inspanningen
van de overheid zullen gericht moeten zijn op eerherstel van het verantwoordelijk burgerschap': onze
samenleving is maar niet een verzameling van individuele, calculerende
burgers die elkaar bedriegen (fraude,
misbruik van sociale voorzieningen
en subsidies) en bedreigen (criminaliteit, vandalisme), maar wil werkelijk

steeds verder om zich heen grijpt en
tot overmaat van ramp zelfs tot uitgangspunt in de wetgeving lijkt te
zijn verheven. Het is niet in de laatste plaats toe te schrijven aan de uitholling van de gemeenschapszin en
het dramatische functieverlies van
bijv. familie en gezin, kerk en vereniging verbanden waarin normen
worden overgedragen en voorgeleefd dat de samenleving meer en
meer tekenen van ontbinding en
moreel verval gaat vertonen. Het
beleid zou dan ook gericht moeten
zijn op herstel van deze maatschappelijke verbanden en niet op het
afbreken ervan.
-

-

Bescherming van het leven

W

11 er werkelijk sprake zijn

van een herstel van normen en waarden, dan zal
dat moeten beginnen met de erkenning van de unieke waarde van ieder
schepsel. Het leven is een gave van
God de Schepper. Om die reden is
bescherming van het leven een eerste opdracht voor iedere overheid.
Als de opdracht tot verantwoord
kiezen' ergens duidelijk is, dan is het
wel op dit punt: de bescherming van

JuweIijk en gezin
en ander terrein waar essentiële normen en waarden
steeds meer in de verdrukking
komen, is dat van huwelijk en gezin.
De waarde van deze van God gegeven instellingen voor mens en
samenleving kan moeilijk overschat
worden: het zijn de pijlers van de
samenleving en behoren daarom
voor de overheid uitgangspunt voor
wetgeving en beleid te zijn. Ontwikkelingen die huwelijk en gezin
ondermijnen of bedreigen moeten
dan ook met kracht worden tegen-
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gegaan. De overheid is geroepen het
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huwelijk in ere te houden en blijvend
als enige wettelijk erkende samenlevingsvorm te beschermen. Niet voor
niets wordt het wettig huwelijk ten
overstaan van de overheid gesloten
voor het leven. Dat betekent dat zij
de taak heeft de huwelijkspartners
ook bij een dreigende scheiding te
wijzen op hun blijvende wederzijdse
plichten. Uiteindelijk kan een echtscheiding door de overheid natuurlijk
niet worden voorkomen, maar het
ligt o.a. met het oog op de schadelijke gevolgen van een scheiding
voor eventuele kinderen eerder op
haar weg daartegen in de wetgeving
-

-

onze grenzen en temidden van onze
samenleving een plaats hebben verworven. Voor hen behoort de overheid randvoorwaarden te scheppen
waardoor de leden van deze culturele minderheden kunnen integreren
en volwaardig kunnen functioneren
in de Nederlandse samenleving.
Onderwijs en arbeid zijn belangrijke
speerpunten van dit integratiebeleid,
naast een op spreiding gericht volkshuisvestingsbeleid door de lokale
overheden. Zorg is er over de toenemende onverdraagzaamheid jegens
buitenlanders en over de voedingsbodem voor soms zelfs gewelddadig racisme die er ook in ons land
blijkt te zijn. Er behoort de overheid
veel aan gelegen te zijn dit gevaar
zonodig met stevige maatregelen
in te dammen. De zorg voor de
zwakken in onze samenleving
behoort zich vanuit de optiek van de
bijbelse gerechtigheid zeker ook
over hen uit te strekken!
In de tweede plaats is er de kwestie
van de vluchtelingen en asielzoekers.
Het is duidelijk dat een ongelimiteerde toestroom voor de samenleving enorme problemen met zich
mee brengt. Daarom moet er een
duidelijk, maar tevens humaan en
rechtvaardig toelatingsbeleid worden geformuleerd, met als uitgangspunten heldere criteria voor toelating, een adequate en toereikende
opvang en huisvesting, tijdelijkheid
indien terugkeer redelijkerwijs
mogelijk is en een snelle behandeling van asielverzoeken. Met name
-

-

-

-
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drempels op te nemen dan het uit
elkaar gaan te vereenvoudigen.
Kinderen hebben er recht op de
identiteit van de beide (biologische)
ouders te kennen. Gelet op de juridische en medisch-technische ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden
is het van het grootste belang daarvoor sluitende wetgeving te ontwikkelen.
Vreemdelingen en allochtone
minderheden
teeds nadrukkelijker vraagt het
complexe vraagstuk van de
1 vreemdelingen en allochtone
minderheden in onze samenleving
om onze aandacht. Dit vraagstuk
dat wel eens hét probleem van de
jaren negentig zou kunnen zijn valt
in tweeën uiteen. In de eerste plaats
zijn er de culturele minderheden van
buitenlandse af komst die zich binnen
-

-
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zij die om louter economische motieven naar ons land komen, zullen niet
zomaar kunnen worden toegelaten.
Voor individuele asielzoekers zal een
regeling moeten worden getroffen
overeenkomstig die voor vluchtelingen, waarbij een coördinerende rol
voor de Verenigde Naties weggelegd lijkt te zijn. Consequentie van
een dergelijk duidelijk toelatingsbeleid is overigens ook dat illegaal ver-

blijf in ons land niet getolereerd kan
worden. Een gedoogbeleid of zelfs
een 'generaal pardon' is in strijd met
onze rechtsstaat! Dat vraagt om een
sluitend uitzettingsbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarnaast
moet er een effectief beleid worden
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ontwikkeld om bijv. het verstrekken
van uitkeringen en het toewijzen van
woonruimte aan illegalen tegen te
gaan.
Vluchtelingen, asielzoekers en
andere tijdelijk in ons land verblijvende allochtonen zijn en blijven
'gasten'. Dat betekent allereerst dat
zij aanspraak mogen maken op onze
gastvrijheid; in die zin wordt er iets
gevraagd van de Nederlandse
samenleving. Maar de status van
gast heeft ook consequenties voor
de mensen die het hier betreft: zij
zullen moeten accepteren dat er
rechten én plichten zijn, dat zij aanspraak kunnen maken op bepaalde
voorzieningen, maar zich ook te houden hebben aan specifieke regels.
Dat is niet in strijd met de gastvrijheid, het is er onderdeel van! Juist
met het oog op het onmiskenbare
gevaar van stigmatisering en sluimerende onvrede inzake het vreemdelingenbeleid, is het zaak de positie
van de vreemdelingen binnen onze
poorten zorgvuldig en evenwichtig
te markeren. Voor hen die méér willen dan gastvrijheid, die 'burger in
vollen rechte' willen worden en
bereid zijn daartoe werkelijk in de
Nederlandse samenleving te integreren (o.a. door zich de Nederlandse
taal eigen te maken), staat na vijf jaar
de mogelijkheid van naturalisatie
open.
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ving op indringende wijze geconfronteerd met de grenzen
V

is onbetaalbaar geworden en de eigen verantwoordelijkheid van
de burgers is meer en meer op de achtergrond geraakt. Maar
zeker ook ethische grenzen. Mede door de geweldige ontwikkelingen in de medisch-technische mogelijkheden zijn we voor
enorme ethische problemen
komen te staan. Het gaat daarbij
_
veelal
leven
dood!? het
tII1Ï
woord op deze wagen luistert
het nauw: het komt immers aan op
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datgene wat de mens kan,wordt afgewezen.
een erkenning dat er grenzen zijn gesteld aan wat de mens mag.
moeienis met zorg en hulpverlening op het spoor. De eigen verantwoordelijkheid van de burgers staat voorop, de overheid heeft
de taak om voorzieningen te treffen voor die burgers die zelf niet
of onvoldoende in staat zijn aan deze verantwoordelijkheid
gestalte te geven: ernstig zieken, gehandicapten en ouderen. Het
stelsel van ziektekostenverzekeringen behoort eveneens op deze
uitgangspunten gebaseerd te zijn. De overheid heeft tevens de
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Eigen verantwoordelijkheid
e gezondheidszorg is bij uitstek een beleidsterrein

waarop duidelijk wordt dat
de verzorgingsstaat is doorgeschoten en de samenleving voor enorme
problemen stelt. De verantwoorde-

lijltheid van de burgers voor de eigen
gezondheid is ingeruild voor een
gemeenschappelijke zorg voor col~

lectiefwelzijn, gefinancierd via een
soort 'georganiseerde solidariteit'.
De gevolgen zijn bekend: een
enorme toename van de 'medische
consumptie', een onbeheersbare
kostenontwikkeling, waardoor niet
alleen het budget van de overheid,
maar ook de solidariteit zelf onder
grote druk zijn komen te staan, met
als gevolg jarenlange discussies over
wijziging van het stelsel van ziektekostenverzekeringen.
Uitgangspunt is dat het bieden en
bewaken van een verantwoord
niveau van zorg en welzijn in eerste
instantie behoort tot de verantwoor-
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delijkheid van het veld (zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten).
De rol van de overheid is vooral
voorwaardenscheppend en toezichthoudend van aard. Kijken we dan
naar de gegroeide situatie, dan is het
niet alleen onontkoombaar, maar
vanuit een christelijk-sociale benadering zelfs noodzakelijk om ook op
deze terreinen de ontwikkeling van
de verzorgingsstaat bij te buigen in
de richting van de sociale rechtsstaat. In een politiek van 'rechtvaardig delen' is een vanzelfsprekende
plaats ingeruimd voor de naastenliefde en toegespitst de onderlinge solidariteit. Tegelijkertijd
mogen we het uitgangspunt van de
eigen verantwoordelijkheid niet uit
het oog verliezen: er zal een balans
moeten worden gevonden tussen
verantwoordelijkheid en solidariteit.
Dit evenwicht zal bepalend moeten
zijn voor bijvoorbeeld de omvang
van het in te voeren verplichte basispakket, maar ook voor de premiestelling van de ziektekostenverzekeringen.
-

-

Preventie en voorlichting

1 7 oor de overheid is een rol
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van betekenis weggelegd in
het voorlichtings- en preventiebeleid. Daarbij behoort opnieuw
veel accent te worden gelegd op de
eigen verantwoordelijkheid van de
burgers. Vermindering van bijv.
tabak- en alcoholconsumptie, verbetering van de voedselkeuze en
bevordering van een gezonde
levensstijl vormen goede mogelijkheden voor de burgers om de eigen
gezondheid te bevorderen, onnodige kosten voor zichzelf én voor de
samenleving te voorkomen en
'medicalisering' van het leven tegen
te gaan.
Nationaal en internationaal zullen
de inspanningen gericht moeten
zijn op het bestrijden van AIDS. Het
is van levensbelang om te voorkomen dat het AIDS-virus zich verder
verspreidt. Aangezien verandering
in het sexuele gedrag daarvoor een
absolute voorwaarde is, zal het
beleid van de overheid (voorlichting
en preventie) met name daarop
gericht moeten zijn.

Zorg voor het leven

7 aar gesproken wordt over
f 'kerntaken' van de overheld, ligt het voor de hand
daartoe in ieder geval de bescherming van het leven te rekenen. Burgers mogen aanspraak maken op
bescherming van overheidswege,
zeker wanneer zij nog niet of niet
meer in staat zijn daar zelf zorg voor
•

,

-
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te dragen. Als ergens duidelijk word
dat de roeping die de overheid als
dienares van God heeft een zware
verantwoordelijkheid met zich meebrengt, dan is het wel hier: in de
bescherming van het leven van individuele mensen, ieder voor zich
beelddrager van God de Schepper.
De situatie in ons land is echter om
hutsend het leven van v elen WO I
door de overheid reeL be scherm, i
maar bedreigd. Het ongeboren
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leven, het beschadigde leven, het
naar het einde neigende leven missen afdoende wettelijke bescherming
en zijn in feite vogelvrij verklaard in
een samenleving die haar leden
meer en meer op kwaliteit beoordeelt. Werkelijk christelijke politiek
zal zich bij deze ontwikkeling nimmer mogen neerleggen. 'Verantwoord kiezen' is eerst en vooral een
onvoorwaardelijke keuze 'pro-life',
vóór het leven. Niet omdat het leven
heilig is, maar omdat God, de Schepper van het leven, heilig is!
(D'aandonatie, op basis van expliiie toestemming via een codicil,
n worden gezien als een blijk van
I liefde, maar moet wel aan
oeiijke regels (en beperkingen)
djn gebonden.

ere
AhL „, ï rijent
gehandicapte rnedenei
11
verheidsbeleid meel
riep 5C1icThc zijn de randvoorwaarden te scheppen om de gehandiI
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capte zoveel mogelijk zelfstandig te
laten functioneren teneinde een volwaardige plaats in de samenleving
op te bouwen. Deze randvoorwaarden strekken zich onder andere uit
tot zelfstandige woongelegenheid,
werkgelegenheid en toegankelijk-

linge zorg voor het welzijn. De overheid schept randvoorwaarden en
stelt burgers zo in de gelegenheid
om aan hun verantwoordelijkheid
gestalte te geven.
Ouders hebben als gezagsdragers
een van God gegeven verantwoor-

held van openbare voorzieningen.
De acceptatie van de gehandicapte
in de samenleving kan worden
bevorderd door betere voorlichting,
waarin het accent ligt op de gehandicapten als 'mensen met mogelijkheden'. Een belangrijke bijdrage aan
het volwaardig functioneren van
gehandicapten in de samenleving
kan worden geleverd door hun integratie in het reguliere arbeidsproces,
bijv. via het zgn. Breman-concept.

delijkheid voor de verzorging en
opvoeding van hun kinderen. Deze
taak kan in principe niet door de
overheid of derden worden overgenomen. Jeugdhulpverlening is
daarom een zaak van het particulier

Jeugdhulpverlening en
ouderenbeleid
et als in de gezondheidszorg
N geldt ook in de welzijnssector met name jeugdhulpverlening en ouderenbeleid dat het
eerst en vooral de burgers zelf zijn
die hier een taak hebben: zij dragen
de primaire verantwoordelijkheid
voor de persoonlijke én de onder-

initiatief, waarvoor
waarvoor de overheid de
noodzakelijke voorwaarden moet
scheppen. In conflictsituaties zal herstel van de gezinsrelatie steeds
voorop moeten staan. Het onderschrijven van dit uitgangspunt dient
bij alle vormen van kinderbescherming en jeugdhulpverlening voorwaarde voor subsidieverlening door
de overheid te zijn.

-

-
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De toenemende vergrijzing vraagt
meer zorg voor ouderen. Kinderen
hebben in dezen een bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van
hun ouders. Thuis- en mantelzorg
verdienen verre de voorkeur boven
opname in verzorgings- en verpleeghuizen en moeten daarom van overheidswege worden gestimuleerd.
Extra voorzieningen in de gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening dienen, naar de
draagkracht het toelaat, mede te
worden gefinancierd door de ouderen zelf.
Geestelijke gezondheidszorg
en maatschappelijk werk
e wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg en in
de psycho-sociale hulpverlening maken pijnlijk duidelijk dat
velen in onze moderne, veeleisende
samenleving niet meer op eigen
kracht kunnen meekomen. De vraag
naar professionele hulp is onrustbarend groot. Voegen we daarbij nog
de zorg aan alcohol-, drugs- en gokverslaafden en realiseren we ons
voorts dat een groeiende groep dakenlozen buiten de gangbare kanalen
van zorg en hulpverlening dreigt te
geraken, dan valt niet aan de conclusie te ontkomen dat velen buiten de
boot van de veelgeroemde verzorgingsstaat vallen. Juist voor deze
medemensen behoort een christelijksociale politiek oog en hart te hebben. Uit christelijke naastenliefde en
politiek vertaald op grond van de
hoge roeping van de overheid om
de publieke gerechtigheid gestalte te
geven, verdient in de sociale rechtsstaat deze hulp- en zorgverlening
hoge prioriteit.
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'erHet beheer van de schepping
is een opdracht die recht-

streeks voortvloeit uit de bijbelse opdracht van 'bouwen
en bewaren'. Daarmee rust op
de mens een grote verantwoordelijkheid. De mens is
geen instandhouder van de
aarde: de aarde en die daar
op wonen zijn in Gods hand,

Wel kan uit de cultuuropdracht worden afgeleid dat de
mens tot taak heeft de aarde
als een rentmeester te behe-

ren. Deze gedachte houdt al
meteen een wezenlijke
beperking in: de mens
beheert de aarde niet als
eigenaar, maar is over zijn
beheer uiteindelijk verantwoording schuldig aan de
Schepper.
Deze bijbelse beheeropdracht
heeft op zeker drie manieren
betekenis voor ons omgaan
met de schepping, met natuur
en milieu. In de eerste plaats
zullen we ons er rekenschap
van moeten geven dat de
mens weliswaar 'de kroon op
de schepping' is, maar tegelijkertijd een schepsel temidden
van de andere schepselen. Er
is wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid. Een
zorgvuldig omgaan met de
schepping vloeit allereerst
voort uit respect voor de
Schepper en voor wat Hij
heeft gemaakt. Maar voorts
blijkt eenvoudigweg dat
natuurlijke evenwichten niet
zomaar aangetast en door
de Schepper in de schepping
gelegde! grenzen niet straffeloos genegeerd kunnen
worden. Ten tweede moet er
balans zijn in het bouwen en
het bewaren. De aarde moet
-

-

ontplooid worden, maar niet
uitgebuit. Dat geldt voor de
aarde als zodanig, maar niet
minder voor flora en fauna.
Daarom geldt als derde dat
beide benut mogen worden,
maar er zijn grenzen aan
zowel de intensiteit waarmee
als de wijze waarop dat gebeurt.
Dit bijbelse rentmeesterschap, waarbinnen duurzan
ontwikkeling pas werkelijk
betekenis krijgt, vormt het
hart van een christelijke
milieupolitiek. Het heeft
tevens grote betekenis voor
alle economische bedrijvigheid,ma
bonwiseL i .

den met de grond en met
flora en fauna; alleen daarom
al is er een sterke verwevenheid van milieu, natuur en
landschap.
Rentmeesterschap en
cultuurkritiek

elaas moet geconcludeerd
worden dat van een evenwichtig menselijk handelen
of nauwelijks sprake is. Sterker:
irdat onverantwoorde keuzen
worden gemaakt en zeker mondigezien de hulpbronnen van de
-1e op uiterst onrechtvaardige
wijze worden verdeeld raakt het
evenwicht steeds verder zoek. De
kwalijke gevolgen nianitesteren zich
''

-

-

wei eldwijd. maar ook bij o ijze van
spreken in onze achtcituin. De
weerslag daao cIfl op de natuur is
enorm. Plante-en diersoorten sterven
-

-
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in een onrustbarend hoog tempo uit,
de vervuiling heeft ongekende proporties aangenomen en de afvalberg
is niet meer te overzien. Er zijn zelfs
maatregelen nodig om ons drinkwater veilig te stellen en zo te voorkomen dat schoon drinkwater in de
nabije toekomst een schaars artikel
wordt!
Gelukkig breekt meer en meer het
besef door dat er echt iets gebeuren
moet. In Rio de Janeiro is een voorzichtig begin gemaakt met de
opstelling van de 'Agenda voor de
Zie eeuw', met als belangrijk onderdeel het bio-diversiteitsverdrag. In
het concept van de duurzame ontwikkeling uit het rapport-Brundtland
is iets van de rentmeestergedachte
terug te vinden. In Nederland is met
het Nationaal Milieubeleidsplan Plus,
het Natuurbeleidspian en daarmee
samenhangende nota's een belangrijke stap gezet naar een integraal en
samenhangend natuur- en milieubeleid.
De RPF staat positief tegenover deze
ontwikkeling in het milieubesef, maar
wil toch vooral benadrukken dat
'schone woorden' moeten worden
omgezet in 'schone daden': het
gegroeide milieubesef moet nog
veel meer dan tot nu toe leiden tot

NEEN
scherpe keuzes door overheid en
burgers en met het oog op een
'schone schepping' tot een daadwerkelijke bereidheid daarvoor
(financiële) offers te brengen. 'Verantwoord kiezen en rechtvaardig
delen' betekent dat we tot een herijking van onze levenswijze komen,
waarbij de bijbelse gedachte van het
rentmeesterschap het ijkpunt is. Een
dergelijk proces steekt dieper dan
het huidige beleid, dat in hoofdlijn
een pijnloze aanpassing probeert
te bewerkstelligen, waarbij aan de
technologie een centrale rol wordt
toebedeeld bij de oplossing van de
enorme milieuproblemen. De RPF
ziet de huidige natuur- en milieuproblematiek eerst en vooral als een
-

-

-

-

uiting van een diepgeworteld cultuurprobleem en stelt om die reden
de westerse levenswijze en cultuur
fundamenteel ter discussie. Technologische oplossingen bieden beslist
onvoldoende perspectief; een
technologische aanpak van een probleem veroorzaakt veelal nieuwe
problemen, terwijl de illusie wordt
gewekt dat pijnlijke keuzen kunnen
worden vermeden.
'Verantwoord kiezen en rechtvaardig
delen' vereist vanuit het perspectief
van het rentmeesterschap niets minder dan een radicale ommekeer, een
trendbreuk. Tegenover het welvaartsstreven staat het bijbelse ideaal
van het 'genoeg' als gulden middenweg tussen een overdadige en
daardoor schadelijke! rijkdom aan
de ene kant en armoede aan de
andere kant. Alleen langs deze weg
kan, via een stappenpian en vervolgens een streng toezicht op de naleving van voorschriften en de uitvoering van de gemaakte plannen en
afspraken, het doel een duurzame
ontwikkeling bereikt worden. Verregaande aanscherpingen van NMPplus en NBP zijn daartoe noodzakelijk.
-

-

-

-
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e wereldbevolking groeit,
wordt mobieler en streeft
naar een westers welvaartsniveau. De aarde kan dat niet aan. De
notie van het 'rechtvaardig delen'
impliceert voor wat betreft de
beschikbare milieugebruiksruimte dan
ook een appèl op de bereidheid van
het welvarende westen om in te
schikken. De RPF wil daarom sterk de
nadruk leggen op de reductie van
zowel het huidige beslag op energie
en essentiele grondstoffen als de
'produktie' van vervuiling. Het uitgangspunt van 'verantwoord kiezen'
leidt onontkoombaar tot de conclusie
dat milieu boven inkomen gaat en
dat met het oog op een noodzakelijk
krachtig milieubeleid het offer van
koopkrachtverlies gebracht zal moeten worden. Bij het hiermee verbonden verdelingsvraagstuk zullen de
sterkste schouders de zwaarste lasten
moeten dragen. juist deze samenhang tussen milieu en (internationale)
verdelingsvraagstukken bepaalt ons
er overigens bij dat het een eerste
vereiste is om het concept van de
duurzame ontwikkeling ook op internationaal niveau (verder) gestalte te
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geven. Gezien de in vele opzichten
bevoorrechte positie van Nederland
in de wereld, mogen we niet schromen om bij dit alles ons land een
voortrekkersrol toe te kennen.
Onder invloed van de vele slechte
berichten over het milieu, waartegenover vooralsnog weinig lichtpuntjes staan, is het milieubesef
enorm gegroeid. De milieuproblematiek is niet alleen, misschien zelfs
niet in de eerste plaats een internationale of mondiale aangelegenheid,
maar eerst en vooral een 'huis-, tuinen keuken'-probleem. Een verantwoord milieubeheer begint in ons
gedrag, in het winkelwagentje en in
onze persoonlijke keuzes met
betrekking tot produkten, vervoermiddel, enzovoort. De overheid staat
voor de opdracht om de voorwaarden te scheppen dat het gegroeide
milieubesef onder de bevolking
burgers en bedrijven zich metterdaad kan vertalen in een trendbreuk
in het gedrag. Voorlichting, educatie
en een zorgvuldige presentatie van
gevoerd en voorgenomen beleid
verdienen daarbij bijzondere aandacht, onder meer met het oog op
de geloofwaardigheid en de acceptatie van dat beleid. Waar de mogelijkheden om over te gaan op een meer
verantwoorde levensstijl of een
milieuvriendelijker produktiewijze
nog ontbreken, of waar deze mogelijkheden om bijv. (bedrijfs)economische redenen niet worden benut, ligt

mische ontwikkeling en het overheidshandelen (inclusief allerlei
beleidsvoornemens!) vooraf worden
getoetst aan de feitelijke ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en
milieu.
In het proces van mentaliteitsveran-

zo integraal mogelijk in stand te worden gehouden. Hiertoe is nodig dat
ook op allerlei andere beleidsterreinen bijv. bij stadsuitbreiding en
aanleg van bedrijfsterreinen terdege rekening wordt gehouden met
het natuurbeleid (facetbeleid). Van-

dering ten aanzien van het milieubeleid, dat erop gericht is het handelen
naar de normen van duurzame ontwikkeling te bevorderen, is het niet
vanzelfsprekend dat milieubeleid van
overheidswege opgelegd wordt.
Niet alleen teneinde overspannen
regelgeving te voorkomen, maar ook
om de eigen verantwoordelijkheid
van burgers en bedrijven gestalte te
geven, zal het milieubeleid (mede)
vorm dienen te krijgen via de introductie van financiële prikkels: verdiscontering van milieu-effecten in de
prijzen, verhandelbare emissierechten, heffingen en belastingen, enzovoort.
Waar het gaat om grensoverschrijdende milieuproblemen is een gezamenlijke aanpak in het verband van
de Europese Unie ~ op intergouvernementele basis vereist.

wege de vergaande verstoring en
versnippering van de Nederlandse
natuurgebieden is een snelle realisering van de zgn. ecologische hoofdstructuur van het grootste belang. Op
die manier onstaat de noodzakelijke
infrastructuur tussen de diverse geïsoleerde ecosystemen. Om negatieve externe invloeden in voldoende
mate te kunnen weren zijn voldoende brede bufferzones noodzakelijk. De oppervlakte natuurgebied in
ons land kan worden uitgebreid door
in deze zones vrijkomende (marginale) landbouwgronden als zodanig
te bestemmen. Ook binnen stedelijke
gebieden behoort de ontwikkeling
van een stadsecologische infrastructuur tot de mogelijkheden. De RPF
staat geen scheiding tussen natuur en
landbouw voor; de verwevenheid
van beide moet worden vastgehouden en zo mogelijk uitgebreid, bijv.
door intensivering van het relatienotabeleid en het reservaatsbeheer. In
de voorlichting dient hieraan meer
aandacht te worden besteed. Het
onbedoelde vertrek van de landbouw
uit natuurgebieden kan worden voorkomen door de landbouw meer te
betrekken bij natuurbeheer.

-

-

-

-

er een duidelijke taak voor de overheid: alleen zij beschikt immers over
het regulerende en zonodig dwingende instrument van wet- en regelgeving.
Het milieu heeft tengevolge van het
NMP-plus een meer belangrijke
plaats gekregen in het overheidsbeleid. Tegelijkertijd heeft de zorg voor
de schepping nog niet een zelfde,
vanzelfsprekend gewicht als het
financieel-economisch of sociaal
beleid. De RPF wil het rentmeesterschap serieus nemen en vindt het
dan ook noodzakelijk dat de econo-

-

Natuurbeileid
oor middel van een krachtig
natuurbeleid worden natuurlijke en landschappelijke
waarden instandgehouden, hersteld
en nieuw ontwikkeld. Ecologische,
cultuur- en natuurhistorische waarden staan daarbij centraal en dienen
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Ook de gangbare, moderne landbouw moet op zodanige wijze worden vorm gegeven dat zij verenigbaar is met ecologische waarden. Er
dienen vergaande maatregelen te
worden genomen om de huidige
plante- en diersoorten voor ons land

ziening. Bovendien is met name de
landbouw tevens 'draagster van het
landschap'. Tussen landbouw en visserij, landschap, natuur en milieu
bestaan innige 'natuurlijke' banden.
De sector is uitdien hoofde als eerste
gebaat bij een schoon milieu en een

den dat landbouwproduktie en
milieubelangen dikwijls op gespannen voet met elkaar staan. Het gaat
hierbij niet alleen om een schone en
duurzame produktie, maar ook om
een verantwoorde produktie. Vragen
met betrekking tot het welzijn van
het landbouwhuisdier, de ethische
aspecten van de biotechnologie en
overbevissing komen dan aan de
orde.
Het tweede probleem betreft de
structurele overproduktie in relatie
tot stagnerende afzetmogelijkheden.
Zowel nationaal als in EU-verband is
het beleid lange tijd gericht geweest
op produktieverhoging en
schaalvergroting. Daarbij is generaal gesproken te weinig aandacht
geweest voor de schepping, de
eigen waarde van het dier en de
sociale gevolgen van het beleid, terwijl de negatieve economische
gevolgen die de overproduktie had
voor de EU op de wereldmarkt zijn
afgewenteld, vooral ten koste van de
landbouw in de derde wereld. Door
de kritiekloze nadruk op de vermeende mogelijkheden van de biotechnologie om beide problemen tot
een oplossing te brengen dreigen
opnieuw onverantwoorde keuzen te
worden gemaakt.
-

-

te behouden. Daartoe is permanente
inventarisatie/monitoring noodzakelijk. Natuurontwikkeling biedt
enorme mogelijkheden om een dergelijk beleid daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Ook het landinrichtingsbeleid en het bosbeleid kunnen
een forse bijdrage leveren aan het
door de RPF voorgestane beleid. Het
landinrichtingsbeleid wordt hiertoe
op dit punt aangescherpt. Binnen het
bosbeleid vindt een accentverschuiving plaats van produktiebos naar
natuurbos. Mede in het kader van het
integrale waterbeleid wordt naaldbos
zoveel mogelijk omgezet in loofbos.
Nederland beschikt over een aantal
fraaie en ook op Europese schaal
zeldzame 'wetlands' (o.a. Waddenzee, Ijsselmeer, Weerribben). Vanwege hun bijzondere betekenis voor
flora en fauna verdienen deze bijzondere aandacht en bescherming.
-

verantwoord beheer van de schepping. In tegenstelling tot andere economische sectoren wordt hier bovendien gewerkt met levende wezens.
Deze eigenschappen verklaren de bijzondere positie van de sector in onze
samenleving en noodzaken, ook bij
de aanpak van problemen waarmee
de politiek zich in deze sector geconfronteerd ziet, tot een specifieke
benadering waarin aan deze eigenschappen recht wordt gedaan.
Momenteel kampt landbouw met
twee, met elkaar samenhangende,

-

fundamentele problemen. Dat is in de
eerste plaats en dat geldt ook de
visserij de relatie tussen de huidige
produktiemethoden en de gevolgen
daarvan voor de schepping. Ondanks
de al genoemde bijzondere band tussen landbouw en milieu en in aanmerking nemend dat in de sector de
nodige milieumaatregelen zijn doorgevoerd, kan toch niet ontkend wor-

-

Landbouw en visserij
e landbouw- en visserijsector
is om meer dan één reden
van grote maatschappelijke
betekenis. Als primaire sector staan
landbouw en Visserij immers aan de
basis van de nationale voedselvoor-
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Duurzaamheid en

rentmeesterschap
e RPF staat een 'begeleide

D

economie' voor (zie hoofdstuk
4). Meer nog dan in andere
economische sectoren vloeit hieruit
voor landbouw en visserij voort dat
correcties op het marktmechanisme
noodzakelijk zijn. Gezien de specifieke
structuur is het bedrijfsleven in deze
sector veel minder in staat (direct) te
reageren op marktprikkels. Voldoende
reden om kanttekeningen te plaatsen
bij het streven naar meer marktgerichtheid. Correcties zijn nodig om
recht te doen aan de belangen van
een goede structuur in de sector, aan
het milieu, de natuur, het landschap,
de plattelandsontwikkeling en het
welzijn van het dier. Tevens moeten
onverantwoord grote sociale problemen, onder meer door de tendens tot
(te) lage prijzen, worden voorkomen.
Voor de RPF zijn marktgerichtheid,
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produktieverhoging, schaalvergroting
en biotechnologie niet de instrumenten waarmee de crisis in landbouw en
visserij kan worden opgelost. De RPF
bepleit een duidelijke en principiële
koerswijziging van het beleid. In plaats
van op eenzijdige materiële vooruitgang moeten accenten worden
gelegd op duurzaamheid, rentmeesterschap, behoud van biologische en
landschappelijke variatie, respect voor
het wezen en welzijn van landbouwhuisdieren en de sociale gevolgen van
het beleid. Prijsverhogingen voor de
agrarische en visserijprodukten kunnen hiervan het gevolg zijn. Omdat de
kosten voor het voedsel ver zijn achtergebleven binnen het gemiddelde
bestedingspakket is dit aanvaardbaar.
De overheid moet hierbij de noodzakelijke randvoorwaarden stellen, maar
daarbinnen wordt een optimaal appèl
gedaan op de verantwoordelijkheid
van de sector. De zgn. gehtegreerde
landbouw en de biologische landbouw kunnen bij de noodzakelijke
landbouwhervormingen een wezenlijke functie vervullen en verdienen
om die reden ondersteuning en positieve impulsen. Door meer aandacht
te schenken aan vruchtwisseling en

braaklegregelingen kunnen bijbelse
noties over het landbouwbeleid, zoals
het sabbatsjaar', tot uiting worden
gebracht.
Internationaal

en nationaal
landbouw- en visserijbeleid

n het licht van de internationale
ontwikkelingen (met name de
I GATT-ronde) wordt het streven
naar liberalisatie van de markten
slechts binnen de randvoorwaarde
van een zekere marktordening
onderschreven. Wel moeten de
mogelijkheden voor ontwikkelingslanden en het voormalige Oostblok
om agrarische produkten te exporteren naar het Noorden' worden
geoptimaliseerd. Overigens moet er
ruimte blijven voor een eigen, intern
gericht beleid, dat de wereldhandelsprijzen zo min mogelijk verstoort.
De voorgestane herijking van het
beleid betekent dat in ieder geval het
doel van de hervorming van het
Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid van de Europese Unie (GLB)
wordt onderschreven: verschuiving
van prijsondersteuning naar inkomensondersteuning. juist het tot
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voor kort van kracht zijnde GLB
bevorderde immers de overproduktie, werkte sterk marktverstorend en
deed onvoldoende een appèl op de
eigen verantwoordelijkheid en de
keuzemogelijkheden van producent
en consument.
Op nationaal niveau moeten de problemen met betrekking tot mest en
milieu zoveel mogelijk worden aangepakt via een appèl op de eigen
verantwoordelijkheid van de sector.
In plaats van gedetailleerde regelgeving moeten oplossingen op
bedrijfsniveau gehonoreerd kunnen
worden. Aanpak van bijvoorbeeld
het mestprobleem via een mineralenbalans verdient vanuit dit
gezichtspunt verre de voorkeur
boven de huidige mestregelgeving.
Voor andere milieuproblemen moeten soortgelijke instrumenten worden ontworpen; de overheid treedt
hierin stimulerend op.
De intensieve veehouderij wordt
gekenmerkt door het ontbreken van
grondgebondenheid en door ethische en milieuproblemen. Deze sector dient zeer nadrukkelijk te worden
getoetst aan aspecten van het welzijn van dieren. Kiezen voor het

sociale belang in de landbouw bete-

kent dat de melkquotering vooralsnog niet gemist kan worden als een
instrument dat de pijn van de beperking van de overproduktie op een
redelijke wijze verdeelt. Wel is een
hardheidsclausule, dan wel een afromingsmechanisme bij quotumtransacties ten behoeve van knelgevallen
noodzakelijk.
juist voor de akkerbouw biedt de
heroriëntatie van het GLB, mits
daarop creatief wordt ingespeeld in
de Nederlandse vertaling daarvan,
mogelijkheden om de structurele
problemen van overproduktie en
prijsverlagingen te doorbreken. Nu
de eenzijdige nadruk op de prijsverlagingen van granen plaatsmaakt
voor inkomensondersteuning gekoppeld aan produktiebeperking kunnen
voor deze sector wellicht betere
resultaten worden verwacht. Agrificatie (vezels en oliehoudende
gewassen), bosbouw en natuurbouw
moeten nieuw perspectief geven.
Het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid dient een duurzame
exploitatie van de visserij te waarborgen, waarbinnen voldoende
werkgelegenheid een belangrijk aan-

dachtspunt is.
Een voorname doelstelling van het
nationale visserijbeleid is dat de
overheid minder genoodzaakt zal
zijn de overschrijdingen terug te
dringen en in plaats daarvan zich zal

I

-

kunnen richten op het scheppen van
gunstige randvoorwaarden waarbinnen een sociaal, economisch én ecologisch verantwoorde exploitatie van
de visbestanden tot zijn recht kan
komen. Vangstbeperkingen blijven
noodzakelijk, maar ook hierin wordt
uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de beroepsgroep. Het
beleid is erop gericht de concurrentiepositie ten opzichte van andere
landen te handhaven.

Wotechnoogie
iotechnologische ontwildcelingen spiegelen grote mogelijkheden voor, maar houden ook
grote bedreigingen in. Het grote
bezwaar is dat de tijd voor bezinning
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op de toelaatbaarheid van nieuwe
technieken ontbreekt en dat om die
reden ethische grenzen worden
genegeerd en de risico's worden veronachtzaamd.
De RPF bepleit die bezinning wél, in
het bijzonder ten aanzien van de
genetische modificatie van organismen, en gaat daarom bij de toelaatbaarheid van onderzoek en toepassing uit van het 'nee, tenzij-principe
in zijn meest stringente vorm. Een
absolute grens ligt daar waar de eigen
aard van het dier wordt aangetast: het
doorbreken van soortgrenzen of het
inbrengen van vreemd (genetisch)
materiaal is in strijd met het de uitgangspunten van goed rentmeesterschap en een duurzame ontwikkeling.
Een gedegen risico-analyse (o.a.
inzake genetische verarming) is een
belangrijk toelaatbaarheidscriterium.
Besef van het rentmeesterschap leidt
onontkoombaar tot de conclusie dat
octrooirecht niet van toepassing kan
zijn op langs biotechnologische weg
veredelde organismen. De mens is
immers geen schepper van leven en
kan derhalve geen 'eigendomsrechten' op levende organismen doen
gelden.
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'Kiezen en delen' is niet primair een zaak van financiën,
maar veel meer een kwestie
van mentaliteit. In het politieke bedrijf krijgt het financiële aspect helaas nogal
eens teveel accent. Politiek
wordt dan versmald tot 'het
verdelen van de centen'. Dat
is jammer en doet geen goed
aan het beeld dat de burger
heeft van de politiek. Intussen
is het een feit dat al het overheidsbeleid betaald moet
worden en dat de overheidsmiddelen beperkt zijn. Zeker
voor een politiek program,
waarin het totale overheidsterrein aan bod komt, betekent dit dat het financieeleconomisch beleid wel degelijk van groot belang is! Dat
klemt eens te meer wanneer
we ons realiseren dat het
huishoudboekje van de staat
nog altijd bepaald niet op
orde is. Niet alles kan; het
gegeven dat de middelen
beperkt zijn noodzaakt tot
verantwoord kiezen in de
besteding van de gemeenschapsgelden en tot het
rechtvaardig delen van de
baten én de lasten.

De rente die over de staatsschuld
moet worden betaald (zon 28 miljard gulden per jaar!) drukt ieder jaar
weer zwaar op de begroting. Nog
afgezien van het feit dat op deze
wijze de lasten worden afgewenteld
op volgende generaties, is een
belangrijk bezwaar dat andere
noodzakelijke overheidsuitgaven
als het ware 'weggedrukt' worden:
daarvoor is dan geen of onvoldoende financiële ruimte beschikbaar. Zeker voor wat betreft de
'echte' overheidstaken moet dit
voorkomen worden, ook wanneer ei
gewerkt wordt aan het saneren van
de schuld. Gebeurt dit niet en verzuimt de overheid om oneigenlijke
taken af te stoten en zo ruimte te
creëren voor beleid dat uit het oogpunt van publieke gerechtigheid
noodzakelijk is, dan is er sprake van
onverantwoord kiezen
-

-

Financieringstekort en
staatsschuld
et financieringstekort van de
overheid loopt gelukkig
H terug. Toch moeten we niet
vergeten dat, zolang er een tekort is,
de staatsschuld in principe nog altijd
toeneemt. Dat betekent dat een verdere reductie van het jaarlijkse tekort
hard nodig is. De staatsschuld, die
momenteel 80% van het Bruto
Nationaal Produkt bedraagt, moet
als voorlopige doelstelling worden
teruggebracht tot 60% BNP.
-

-
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Sanering overheidsfinanciën
j n het algemeen geldt trouwens
dat het hard nodig is in de overheidsfinanciën orde op zaken te
stellen. Het belastingstelsel zal verder vereenvoudigd moeten worden.
Daarbij zal met name kritisch gekeken moeten worden naar wat we
noemen 'het rondpompen van geld':
er lopen van de overheid naar de
burgers en in omgekeerde richting
omvangrijke geldstromen (subsidies,
aftrekposten, belastingen). Vanuit de
hUT-opvatting dat het niet vanzelf„ p rekend moet zijn dat alles door de
overheid wordt georganiseerd en
gefinancierd (en dat dan weer grotendeels uit door de burgers opge brachte belastinggelden, ligt het

voor de hand te onderzoeken welke
I
i
tegen elkaar weggestreept kunnen worden.
Andere maatregelen ter sanering van

de overheidsfinanciën zijn: het
beperken van het aantal en het
beheersbaar maken van zgn. openeinde-regelingen, een sterkere
nadruk op het profijtbeginsel bij
categorieën overheidsdiensten (bijv.
bij het gebruik van de infrastructuur

of de beveiliging van stadions),
afslanking van het overheidsapparaat
als gevolg van het afstoten van
taken, verhoging van de efficiency
door verzelfstandiging bijv. in de
vorm van een agentschap van verschillende uitvoerende overheidsdiensten.
-

-

Europa en EMU
verigens leven we ook
financieel-economisch niet
op een eiland: de internationale verwevenheid van de nationale economieën en geldstelsels
brengt de nodige beperkingen voor
het overheidsbeleid met zich mee.
Dat geldt zeker in het verband van
de Europese Unie. De RPF hecht
echter zeer aan het behoud van de
Nederlandse soevereiniteit en de
nationale zeggenschap, ook ten aanzien van monetaire en economische
beleidskeuzes. Daarbij hoort het
handhaven van onze gulden als wettig betaalmiddel! De Europese
Monetaire Unie (EMU), zoals die
thans gestalte krijgt, biedt voor deze
wensen geen ruimte en wordt dan
ook afgewezen. Daar komt nog bij
dat de nationale economieën tezeer
uiteenlopen om de EMU voor de

0
( J
-

hele Europese Unie binnen afzienbare tijd van kracht te doen worden,
terwijl het evenzeer ongewenst is op
het punt van de EMU een 'Europa
met twee snelheden' te doen ontstaan.
Al met al meent de RPF dat een
goede economische afstemming en
zonodig intensieve samenwerking tussen de EU-lidstaten vanuit
de nationale optiek voldoende zijn
en daarom als een meer verantwoorde keuze mogen worden
beschouwd.

-

-

Economische groei of
owel internationaal als nationaal is het gangbaar om over
de financieel-economische
ontwikkeling van een land te spreken
in termen van economische groei'.
Daarmee wordt de indruk gewekt
dat de welvaart toeneemt. Het is
typerend dat men zelfs wanneer de
economie zich stabiliseert, soms nog
spreekt van een 'nul-groei'! Toch is
het mogelijk dat de kwaliteit van de
leefomgeving afneemt, bijvoorbeeld
wanneer economische groei gepaard
gaat met aantasting van het milieu.
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Per saldo kan de totale ontwikkeling
negatief uitpakken. Daarom moeten
we behoedzamer en zorgvuldiger
zijn in het groei-denken' en de stijging van het Bruto Nationaal Produkt
niet als enige norm hanteren in de
beoordeling van de financieel-economische ontwikkelingen. Naast de
economische dient ook de ecologische ontwikkeling te worden meegewogen als randvoorwaarde voor
beleid. Het milieu kan gerekend worden tot het 'economisch zwakke' en
verdient daarom bijzondere bescherming door de overheid. Dat heeft
alles te maken met 'verantwoord idezen'! Zonder te vervallen in milieuromantiek, behoort de overheid vanuit
milieu-overwegingen (scheppingsbeheer!) voorwaarden te stellen aan de
economische ontwikkeling. We moeten de weg inslaan naar een 'rentmeester-economie', waarin werkelijk
ruimte komt voor een verantwoorde,
duurzame economische ordening.
Deze visie op de economische orde,
waarin de nadruk niet valt op kwantitatieve groei, maar op kwalitatieve
ontwikkeling, bepaalt in belangrijke
mate de richting en de keuzes van
het programma van de RPF ten aan-

zien van het economisch beleid.
Nationaal industrie- en technologiebeleid, internationale handel, de economische samenwerking in EU-verband, het behoort allemaal getoetst
te worden aan de normen die uit de
publieke gerechtigheid voortvloeien
voor het economische leven.

de overheid zich terughoudend op te
stellen en haar beleid te beperken tot
het scheppen van randvoorwaarden.
Daartoe behoren een kwalitatief goed
overheidsapparaat, goede arbeidsverhoudingen, adequate infrastructuur, voorlichting, verlichting van de

Steunverlening en
subsidiëring
e voorwaardenscheppende
taak van de overheid in het
economisch leven betekent
dat steunverlening aan het bedrijfsleven slechts in uitzonderingsgevallen

L(si,Isii Ii

et huidige Nederlandse economische bestel lijdt aan een
I I aantal zwakten, die in de
komende kabinetsperiode moeten
worden bestreden. Knelpunten die
moeten worden aangepakt zijn
onder meer: de te geringe dynamiek,
overregulering en afscherming van
markten, hoge arbeidskosten, te
geringe aandacht voor scholing in
het bedrijfsleven, infrastructuur en
kwaliteit van de produktie.
Marktwerking en een open economie zijn uitgangspunten, maar sluiten bepaald niet uit dat de overheid
regulerend kan optreden, wanneer
een beleid van 'verantwoord kiezen
en rechtvaardig delen' dreigt te worden doorkruist. De overheid heeft
dan de taak op te komen voor wat
(economisch) zwak is en een eenzijdige economische ontwikkeling te
corrigeren. Vanuit een christelijksociale benadering van de economische orde spreekt de RPF in dit verband van de 'sociale markt-economie'.

H

Bedrijfsleven en industrie
T et uitgangspunt van de
marktwerking brengt mee dat
I het economisch beleid van
de overheid in relatie tot het bedrijfsleven en de industriesector vooral
voorwaardenscheppend van karakter
is. Hierdoor kan de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer,
maar ook die van bijvoorbeeld de
consument, tot ontplooiing komen.
Met betrekking tot export, acquisitie
van buitenlandse investeringen, technologiebeleid en toerisme past het

administratieve lastendruk en eventueel (mede-) financiering van bijv. fundamenteel onderzoek.
Tegelijkertijd geeft de overheid zich
er rekenschap van dat een vrije
marktwerking kan leiden tot verspilling (grondstoffen, overbodige produkten, te veel energieverbruik, weinig duurzame produkten). In die
gevallen is het nodig voor het
bedrijfsleven en de industrie regels
en normen te stellen, bijv. met
betrekking tot het milieubeleid,
arbeids- en sociale wetgeving, veiligheid van produktie en produkten,
enz. Daarbij hoeft Nederland niet te
schromen om in voorkomende gevallen vooruit te lopen op bijv. andere
EU-lidstaten. Wel is het van belang
de eigen verantwoordelijkheid van
de ondernemer zo veel mogelijk tot
uitdrukking te laten komen, om zo,
zonder tot overregulering te vervallen, tot een genormeerde economie
te komen.
Voor de extra lasten die het gevolg
zijn van deze beleidskeuzes geldt
overigens het principe van 'rechtvaardig delen': overheid en bedrijfsleven,
producent en consument zullen ieder
hun aandeel moeten leveren!

21

bijv. wanneer er sprake is van ernstige sociale gevolgen of ingrijpende
consequenties voor de samenleving
geboden kan zijn. Ook de steun
aan nieuwe ontwikkelingen via subsidies geschiedt met de nodige terughoudendheid. Het is bepaald niet
overbodig alle huidige subsidies
eveneens aan dit uitgangspunt te
toetsen.
In het verleden heeft het in het overheidsbeleid ten aanzien van het
bedrijfsleven nogal eens ontbroken
aan consistentie en betrouwbaarheid,
elementen die van wezenlijk belang
zijn, omdat bedrijven moeten kunnen anticiperen en inspelen op
komende maatregelen. Het is
daarom noodzakelijk verbetering aan
te brengen in zowel de communicatie als het beleid, waarbij het accent
moet liggen op versterking van de
zwakke punten van sectoren met
perspectief.
Is er sprake van publiek/private
samenwerking (bijv. bij infrastructurele werken), dan mag dit niet leiden
tot een volledig verlies van overheidszeggenschap, tenzij ook de risico's volledig aan het bedrijfsleven
worden overgedragen.

-

-

Technologiebeleid
e moderne technologie-ontwikkeling wordt gekenmerkt
door een enorme dynamiek.
Naast de positieve kanten die deze
hoogstaande technologische ontwikkeling onmiskenbaar heeft, zijn er

D

echter ook schaduwzijden. De dynamiek is namelijk vrijwel onbeheersbaar geworden, terwijl nu reeds
velen het tempo van de ontwikkelingen niet meer kunnen bijhouden.
Uitval uit het arbeidsproces is in veel
gevallen het gevolg. Daar komt nog
bij dat het centrale motief achter de
technologische ontwikkeling het
materialisme ertoe bijdraagt dat de
nadruk eenzijdig ligt op produktie en
arbeidsproduktiviteit. De efficiëntienorm bij een zo klein mogelijke
'input' een maximum aan nut en
winst realiseren is maatgevend. De
keerzijde daarvan is echter dat
andere belangen (arbeidsomstandigheden, concurrentiepositie ontwikkelingslanden, milieubelangen) volledig ondergeschikt worden gemaakt
aan het allesoverheersende doel:
verhoging van het welvaartspeil. De
gevolgen blijven niet uit: problemen
rondom de veiligheid en de gezondheid van werknemers, uitstoot van
minder produktieve arbeidskrachten,
de onherstelbare schade die werd en
wordt toegebracht aan het milieu, de
uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en de nog altijd gapende
kloof tussen het rijke westen en de
-

-

-

-

'derde wereld'.
Deze negatieve aspecten, die van
grote invloed zijn op het culturele
klimaat van onze moderne westerse
samenleving, worden evenwel Vrij
algemeen onderschat. In het technologiebeleid van de overheid zou met
deze schaduwzijden aanzienlijk meer
rekening moeten worden gehouden.
Een koersverlegging in de richting
van een verantwoorde, beheerste
technologie-ontwikkeling is dringend
noodzakelijk.
Daarnaast dient de overheid, voorzover dat in haar vermogen ligt, een
rem te zetten op het materialisme als
centraal motief voor het economisch
handelen. Mogelijkheden daartoe
zijn bijvoorbeeld gelegen in het stellen van strengere regels voor
reclame-uitingen en afschaffing van
de rente-aftrek van het consumptief
krediet.
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Energie
e uitgangspunten van duurzame ontwikkeling en rentLa meester-economie bepalen
ons bij de noodzaak van een verantwoord dat is: zorgvuldig en zuinig
energiebeleid. Gezien de ernstige
gevolgen die ons energieverbruik
heeft voor natuur en milieu, is een
radicale trendbreuk absoluut noodzakelijk. Een werkelijk effectief energiebesparingsbeleid, dat zowel door de
overheid als door burgers en bedrijven uit overtuiging wordt gedragen
en uitgevoerd, is daartoe een eerste
vereiste. In de vormgeving van het
energiebeleid dient het doel een
verbruik in overeenstemming met
het concept van duurzame ontwikkeling beter tot uitdrukking te worden gebracht.
Waar het gaat om de energiebronnen kunnen economische argumen-

-

-

-

ten gemakkelijk conflicteren met
ecologische overwegingen. Dan
komt het aan op 'verantwoord kiezen'! Dat betekent dat in het algemeen de milieu-aspecten zwaarder
zullen wegen en dus voorrang moeten krijgen. In het verlengde hiervan
zal er dus meer accent moeten worden gelegd op (onderzoek naar)
duurzame energiebronnen als wind,
zon en water, en met name vanwege de afvalproblematiek en de
ernstige risico's voor mens en milieu
afbouw van kernenergie.

leveren fraudebestrijding, loonmatiging in de collectieve sector, de stelselherziening in de gezondheidszorg
en efficiencyverbetering in het overheidsapparaat de nodige besparingen op. In totaal behelst het RPF-program voor ruim 16 miljard aan

gunste van met name het milieu en
de ontwikkelingshulp niet zonder
koopkrachtverlies kunnen worden
gerealiseerd. Dat betekent globaal
dat de gemiddelde levensstandaard
in ons land aan het eind van de
komende vier jaar kan komen te lig-

ombuigingen.
In het oog springend is verder de
voorgestelde ecologisering van het
belastingstelsel: arbeid wordt goedkoper door verlaging van de belastingdruk op met name de laagste
inkomens, milieuvervuiling wordt
duurder. Milieu- en energieheffingen
en zwaardere belasting van automobiliteit (samen 7,7 miljard), maar ook
accijnsverhogingen, beperking van
de hypotheekrente-aftrek en
afschaffing van de renteaftrek van
consumptief krediet, maken verlaging van de loon- en inkomstenbelasting met eveneens 7,7 miljard gulden mogelijk. Daarnaast is er dan
ruimte voor onder meer verlaging
van de overdrachtsbelasting en
afschaffing van de kapitaalsbelasting.
Voor wat betreft de koopkrachtontwikkeling mag duidelijk zijn dat de
radicale keuzes die de RPF maakt ten

gen op het niveau van het einde van
de tachtiger jaren. Overigens zal de
pijn wel naar draagkracht moeten
worden verdeeld: de zwaarste lasten
behoren op de sterkste schouders
terecht te komen en aan de laagste
inkomens moet reparatie van hun
koopkracht worden geboden. Het
RPF-program zet daarvoor één miljard gulden opzij, met name ten
behoeve van evidente knelsituaties.

-

-

Financieel-economische
hoofdlijn RPF-program
rominent uitgangspunt in het
RPF-program is de reductie van
het financieringstekort met een
half procent-punt per jaar; dit komt
neer op een bedrag van 7,3 miljard
voor de totale kabinetsperiode.
Voorts wordt voor in totaal 8,4 miljard aan intensiveringen voorgesteld.
Als belangrijke prioriteiten kunnen
daarvan genoemd worden: natuur en
milieu (0,5 miljard extra), veiligheidsbeleid (0,3 miljard), infrastructuur voor openbaar vervoer en vaarwegen (2 miljard), verhoging van het
budget ontwikkelingssamenwerking
van 1,5% van het nationaal inkomen
P

naar 2%, 'opschoning' van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking en buiten deze begroting om!
extra hulp aan Oost-Europa (samen
4 miljard).
De RPF zoekt de financiële ruimte
voor haar voorstellen voor een
belangrijk deel in een forse beperking van de overdrachtsuitgaven,
zowel in de vorm van besparingen
op de sociale voorzieningen als
gevolg van werkgelegenheidsbeleid
en een andere inrichting van het stelsel van sociale zekerheid (samen 3,5
miljard), als door bezuinigingen op
allerlei subsidies, o.a. in de sfeer van
de volkshuisvesting en emancipatie
(in totaal ruim 3 miljard). Verder
-

-
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et voorgaande betekent niet
dat de overheid dus' het
voortouw zou moeten
nemen in de organisatie en de verdeling van werk, onderwijs en opleiding en culturele vorming, om zo bij
te dragen aan de kwaliteit van het
bestaan van iedere burger. Het is
juist deze gedachte geweest die
heeft geleid tot de overbelaste verzorgingsstaat, waarin iedereen hoge
verwachtingen koestert van de overheid en eerst en vooral van haar de
garantie van een aangenaam leven
verwacht. In een christelijk-sociale
benadering komt het erop aan de
overheidsbemoeienis tot de juiste
proporties terug te brengen. In algemene zin aangeduid betekent dit dat
zij de voorwaarden moet scheppen
waardoor de burgers zelf de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien.
Concreet: het bevorderen van de
werkgelegenheid, het zorgen voor
een adequaat stelsel van sociale
voorzieningen voor hen die daarop
werkelijk aangewezen zijn, het
instandhouden van een goed onderwijsstelsel en het bieden van ruimte
voor het culturele leven in brede zin.

Waar het gaat om werk en inkomen,
sociale zekerheid en werkgelegenheid, is de eigen verantwoordelijkheid als uitgangspunt van grote
waarde: mensen en bedrijven zijn in
beginsel vrij om zelf te kiezen welk
werk zij willen doen, wat zij willen
maken, wat de inhoud is van de
(arbeids)overeenkomsten die zij met
elkaar willen sluiten. Zoals in het
vorige hoofdstuk al werd aangegeven, heeft de geschiedenis echter
geleerd dat deze keuzevrijheid, de
vrije markt', kan ontsporen. Zwakke
groepen worden daarvan de dupe.
Door de eeuwen heen (en in veel
ontwikkelingslanden tot op de dag
van vandaag!) is er sprake geweest
van uitbuiting van arbeiders en zelfs
kinderen. In onze tijd hebben we
vooral te maken met een uitbuiting
van het milieu, alsmede wereldwijd gezien volkomen scheefgetrokken welvaartsverhoudingen.
De RPF wil de lessen uit het verleden
ter harte nemen. Zij gaat daarom uit
van een 'begeleide economie',
waarin aan de overheid de verantwoordelijkheid wordt toegekend om
de krachten van de vrije markt in
goede banen te leiden. Daarmee
staat de RPF in een traditie van christelijk-sociale politiek, die in diepere
zin een voluit bijbelse traditie is. De
koning van Israël had de bijzondere
taak recht en gerechtigheid te
betrachten en daarin een schild te
zijn voor de zwakken. De Mozfsche
wetten strekten er onder meer toe
uitbuiting van arbeiders en vreemdelingen (en de aarde!) te voorkomen.
Bijzondere maatregelen werden uitgevaardigd om armoede en blijvend
verlies van inkomsten te voorkomen.
We kunnen daarbij denken aan het
sabbatsjaar en het jubeljaar. Overigens gaat de bijbel zeker niet voorbij
aan de eigen verantwoordelijkheid
van ieder mens, ook op deze terreinen.
Deze bijbelse lijnen hebben voor alle
tijden en plaatsen normatieve betekenis. Voor de RPF is daarom een
belangrijk uitgangspunt voor het
overheidshandelen dat de zwakkeren tot hun recht kunnen komen.
Daarbij mag, ja moet worden geappèlleerd aan de eigen verantwoorde-

lijitheid. Dat leidt tot scherpe keuzen
ten aanzien van bijv. milieu en ontwikkelingssamenwerking, maar niet
minder ook op het gebied van werkgelegenheid, inkomensbeleid en
sociale wetgeving.

-

rechtvaardig delen', dan zullen de
noodzakelijke zorg voor de nabije én
de verre naaste en een verantwoord
milieubeleid zonder enige twijfel leiden tot koopkrachtachteruitgang.
Voorzover dat binnen de mogelijkheden van de overheid ligt dienen
daarbij de reële gezinsinkomens over
de hele linie naar draagkracht te worden teruggebracht. De RPF dringt aan
op matiging van de loonontwikkeling, waarbij vrijkomende loonruimte
wordt gebruikt voor goede doelen
(milieu, werkgelegenheid). De overheid streeft naar overeenstemming
terzake in het periodieke overleg
met de sociale partners. De overheidsinvloed bij de loonvorming en
het overige arbeidsvoorwaardenoverleg is overigens beperkt, gezien
de eigen verantwoordelijkheid van
partijen. Weigering van het algemeen verbindend verklaren van een
cao kan evenwel als drukmiddel op
partijen fungeren. Ook een solidariteitspremie (afroming) of een loonmaatregel in samenhang met een
prijsmaatregel is niet bij voorbaat
onbespreekbaar.
Binnen Nederland vormt een evenwichtige inkomensverdeling het uitgangspunt. Zo wordt voorkomen dat
er een tweedeling ontstaat tussen
rijke succesvolle groepen en
(kans)armen. In het algemeen wordt
verdere denivellering, bijv. via verlaging van het toptarief in de belastingen, afgewezen; wel kan bij wijze
van arbeidsprikkel een beperkte vergroting van de afstand tussen het
minimum- en het modale inkomen
zinvol zijn. De overheidsverantwoordelijltheid strekt zich met name uit
tot het waarborgen van het sociaal
minimuminkomen op een zodanig
ruveau dat een huishouden kan worlen gevoerd. Dat betreft zowel het
minimumloon de arbeider is zijn
oon waard! als de minimumuitkeringen Koppeling aan de gemiddelde loonontwikkeling is daarom
uitgangspunt. Natuurlijk dient de
overheid zich voorts oortdurend
rekenschap te geven van cie inko
inenseffecten van haar beleid in het
ilzonder op het minimumniveau
Het verschijnsel van de nieuwe
armoede moet ons leiden tot bezin-

Inkomens en loonvorming
a de Tweede Wereldoorlog is
de wereld getuige geweest
van een enorme welvaartsgroei in de westerse landen. Nederland heeft hierin volop meegedeeld:
het inkomen per huishouden bevindt
zich op een relatief hoog niveau, niet
in de laatste plaats door het sterk
toegenomen aantal tweeverdienershuishoudens. Hoe dankbaar we op
zichzelf genomen mogen zijn met
deze ontwikkeling, dat mag ons niet
de ogen doen sluiten voor de ernstige schaduwzijden ervan. De
enorme materiële welvaartsgroei is
voor een belangrijk deel ten koste
gegaan van het milieu. Er heeft een
denken postgevat waarin het geluk
slechts te vinden is in 'meer, meer
nog eens meer'. Wanneer iedereei
in de wereld eenzelfde levensstijl
zou hebben als wij in het westen,
zouden de natuurlijke hulpbronnen
van de aarde zeer snel uitgeput zijn.
Dit brengt de RPF tot de stelling dat
koopkrachtbehoud en zeker koop
krachtverbetering de komende
jaren mogelijk noch verantwoord I
Willen we werkelijk inhoud geven
aan het 'verantwoord kiezen en
N
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ning op de vraag of het niveau van
het sociaal minimum in alle gevallen
toereikend is. Met name dient er oog
te zijn voor mensen die al enige
jaren op dat minimumniveau zitten
en te kampen krijgen met 'gewone'
kosten als gevolg van slijtage van
huishoudelijke apparatuur en dergelijke, waardoor zij in een negatieve
spiraal van schulden dreigen terecht
te komen.
Arbeidsverhoudingen
venals de loonvorming zijn het
arbeidsvoorwaardenoverleg en
tde arbeidsverhoudingen in
beginsel vrij. Maar ook hier geldt dat
dit de overheid er niet van kan weerhouden om waar scheefgroei
optreedt normen te stellen. In het
verleden is op deze wijze de arbeidswetgeving tot stand gekomen, ter
bescherming van de zwakkere partij:
de werknemer. Waar gezien de
veranderde verhoudingen de
arbeidswetgeving op onderdelen
wellicht versoepeld kan worden, is
op andere terreinen juist behoefte
aan regelgeving. Te denken valt aan
heling van de pensioenbreuk en een
regeling van gewetensbezwaren in
dienstbetrekking.
Overleg tussen overheid en werkgevers en werknemers kan overigens
heel nuttig kan zijn bij de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen. De
overheid opereert immers niet alleen
in de maatschappelijke verhoudingen. Waar dit overleg echter leidt tot
-

-

vermenging van publieke en private
bevoegdheden wordt een grens
overschreden. De overheid mag zich
ten aanzien van de SER of de Stichting van de Arbeid niet opstellen als
waren zij alternatieve parlementen.
Ondernemingen zijn organisaties
waarbij de gezamenlijke inbreng van
werkgevers in de vorm van leiding
en kapitaal en werknemers in de
vorm van arbeidsinzet moet leiden
tot het beoogde doel. Met respect
voor ieders verantwoordelijkheden is

samenwerking in de onderneming
dan ook het parool. De werkgever
honoreert de eigen inbreng van de
werknemer, de werknemer accepteert de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de werkgever. De RPF
staat daarom positief ten opzichte
van overlegstructuren in de ondernemingen. Een en ander kan er mede
toe bijdragen dat arbeidsconflicten
niet op de spits worden gedreven.
Stakingen betekenen uiteindelijk een
verlies voor iedereen en moeten derhalve worden vermeden.
Werkgelegenheid
ederland heeft een periode
van groeiende werkgelegenNheld achter de rug, maar de
nabije toekomst is minder rooskleurig.
Bij nadere beschouwing blijkt verder
dat de reële groei van de werkgelegenheid sinds 1970 zeer bescheiden
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is geweest: krap 400.000 banen. Er
zijn wel veel meer mensen aan het
werk, maar dan in belangrijke mate
als gevolg van de opkomst van de
deeltijdarbeid. De beroepsbevolking
als geheel is veel sterker gegroeid,
niet in het minst als gevolg van het
grote aantal herintredende vrouwen.
Door de wanverhouding tussen
beroepsbevolking en werkgelegenheid staat intussen een groot aantal
Nederlanders aan de kant. Niet alleen
als werkloze, maar ook als 'arbeidsongeschikte', die via een oneigenlijk
gebruik van de WAO uit het arbeidsproces is gestoten, of als VUT-ter. Dit
gegeven dwingt de overheid zodanige voorwaarden te scheppen dat de
werkgelegenheid zo veel mogelijk
toeneemt. Te denken valt aan een
soepel werkende arbeidsmarkt, scholing en werkervaringsregelingen, en
goede en verantwoorde vestigings-

mogelijkheden voor het (internationale) bedrijfsleven. Als uitgangspunt
in het werkgelegenheidsbeleid zal zij
moeten kiezen voor een rechtvaardiger verdeling van betaald werk over
alle huishoudens.
Toch doet de vrij marginale groei van
de werkgelegenheid in de afgelopen
25 jaar in verhouding tot de groei
van de beroepsbevolking vrezen dat
deze maatregelen onvoldoende zullen zijn. De internationale concurrentieverhoudingen noodzaken ondernemers immers onvoorwaardelijk te
kiezen voor een zo efficiënt mogelijke produktiewijze en een zo hoog
mogelijke arbeidsproduktiviteit. Risico's bi) het aanstellen van personeel
worden dan ook vermeden en overheidsmaatregelen ter stimulering van
arbeidsparticipatie van bijv. gehandicapten en arbeidsongeschikten worden als een bedreiging ervaren en
zo mogelijk - ontdoken. Fundamentele keuzen zijn dan ook onontkoombaar. Drie zaken springen er
daarbij uit.
Ten eerste dient de overheid in
opvattingen en beleid afstand te
houden tot een verdere economisering van het maatschappelijk leven.
In dit licht wordt het streven naar
economische zelfstandigheid van
iedere volwassene (individualisering)
als kernpunt van het overheidsbeleid
afgewezen. Een Vrije verdeling van
betaalde en onbetaalde taken in een
huishouden moet het uitgangspunt
zijn. Zo kan onder meer worden
voorkomen dat onbetaalde arbeid
bijv. zorgende arbeid wordt ondergewaardeerd ten opzichte van
betaald werk buitenshuis.
In de tweede plaats zal, waar de
geringe groei van de werkgelegenheid in belangrijke mate te wijten is
aan de hoge lastendruk op arbeid,
deze fors omlaag moeten worden
gebracht. In plaats daarvan worden
belastingen voorgesteld op
milieuvervuilende activiteiten en
kunnen sociale premies deels op een
andere financieringsgrondslag worden berekend.
Als derde punt wordt een duidelijke
koppeling tussen werkgelegenheidsbeleid en sociale zekerheid voorgesteld. Nederland geeft ca. 140 mii-

jard gulden per jaar uit aan sociale
zekerheid. Het is niet teveel
gevraagd van de uitkeringsgerechtigden die daartoe in staat zijn met
name werklozen, bijstandsgerechtigden en een deel van de arbeidsongeschikten een redelijke tegenpresta-

zicht op de overheidsverantwoordelijkheid is vertroebeld door een vermenging van bevoegdheden in de
uitvoeringsorganisatie en een
publieke afdwinging van in feite door
de marktpartijen (werkgevers en
werknemers) afgesproken regelin-

tie te verlangen. Gemeenschapstaken komen daarvoor in aanmerking.
Het jeugdwerkgarantieplan kan
beschouwd worden als een eerste
stap in die richting.
Overigens heeft de dure arbeid
geleid tot het verdwijnen van veel
functies, zoals van onderhoudspersoneel, tuinmannen, beheerders, verzorgend personeel, etc. Het verdwijnen hiervan draagt bij aan verlies van
de kwaliteit van de publieke ruimte
en van zorgcapaciteit, en tevens aan
de toename van onveiligheid. In dit
verband is een 'sociale dienstplicht'
voor jongeren het overwegen meer
dan waard.

gen. Er is een complex collectief van
belangen ontstaan, dat afschuiving
van eigen verantwoordelijkheden op
de gemeenschap mogelijk maakt.
Een dergelijke eenzijdige nadruk op
de staatsgemeenschap en op 'gefiscaliseerde solidariteit' doet schromelijk tekort aan een werkelijk christelijk-sociale politiek.
Bovendien heeft het streven naar
'rechtvaardigheid in alle gevallen' de
fraude en het misbruik - onrecht dus!
juist in de hand gewerkt: 'het
hoogste recht leidt tot het grootste
onrecht'. Het draagvlak van ons
sociale-zekerheidsstelsel wordt hiermee ondergraven. Tezelfdertijd leven
we nu in een andere tijd dan ten
tijde van de opbouw van het stelsel.
Er is meer besteedbaar inkomen, een
hogere opleiding, meer diversiteit.
Kortom: we zijn toe aan een fundamentele herbezinning op het con-

-
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et stelsel van sociale zekerheid verkeert in een cruciale
L .1fase. Ook hier moeten heldere keuzen worden gemaakt. Het

H
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werknemers anderzijds dringend
noodzakelijk, waarbij de sociale partners niet kunnen worden belast met
het bestuur van publieke regelingen
als de WAO en de AAW.

-

Emancipatie
aar het gaat om ontplooiing van gaven en tal enten,
spreekt het vanzelf dat
vrouwen en mannen gelijke rechten
en gelijke kansen behoren te hebben. Dat geldt zowel voor het verkrijgen van betaald werk en als voor
de arbeidsvoorwaarden. Mede als
gevolg van het proces van emancipatie wordt in de Nederlandse situ-

W
r
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cept van de verzorgingsstaat, met als
belangrijkste element een herijking
van de verantwoordelijkheden van
alle betrokken partijen.
De RPF denkt hierbij aan een 'basisstelsel' van sociale zekerheid. Daarbij
garandeert de overheid een collectief
gefinancierde basis (bijstand, maar ook
sociale verzekeringen) op het minimumniveau. Rechtvaardig delen'
betekent dat dit minimumniveau op
een zodanige hoogte ligt dat je daarvan rond kunt komen. Waar het nu al
tot de eigen verantwoordelijkheid van
65-plussers en zelfstandigen behoort
zich voor het meerdere bij te verzekeren en iedereen zelf verantwoordelijk
is voor bijvoorbeeld het afsluiten van
een wettelijke aansprakelijitheidsverzekering, is er geen bezwaar om ook op
de eigen verantwoordelijkheid van
werknemers een beroep te doen. Die
eigen verantwoordelijkheid houdt ook
in dat de verplichting tot verzekering
in sommige gevallen kan vervallen.
De noodzakelijke versterking van de
koppeling tussen sociale zekerheid en
arbeidsmarktbeleid brengt o.a. mee
dat tegenover uitkeringsrechten voor
de beroepsbevolking plichten staan.
Deze plichten kunnen worden opge-

legd aan werklozen en in bepaalde
gevallen arbeidsongeschikten, voorzover verenigbaar met hun eventuele
zorgtaak, en hebben niet alleen betrekking op bijv. sollicitaties en scholing,
maar ook op het verrichten van vrijwilligerswerk en gemeenschapstaken.
Vereenvoudiging van het stelsel leidt
tot samenvoeging van verschillende
regelingen en vermindering van fraudegevoelige onderdelen en bepalingen. Een doelmatige controle met
name ten aanzien van de 'leefvormen' - is absolute noodzaak, waarbij
overigens de met het oog op de fraudebestrijding wel bepleite individuali-

sering om principiële én praktische
redenen wordt afgewezen: deze weg
biedt uit oogpunt van controle geen
werkelijke oplossing, maar stelt ons
tegelijkertijd wel voor andere, diepingrijpende problemen.
In de sociale zekerheid is ontvlechting
van verantwoordelijkheden van de
overheid enerzijds en werkgevers en
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atie aan dit uitgangspunt alleszins
voldaan: gelijke kansen en gelijke
beloning. Voor een specifiek emancipatiebeleid, gericht op het benutten
van kansen, is geen enkele aanleiding. Het is geen taak van de overheid om aan de emancipatie van de
vrouw gestalte te geven. Dat klemt
eens temeer waar de emancipatie in
de loop der tijd ten onrechte in het
kader van een machtsstrijd' tussen
man en vrouw is geplaatst en is versmald tot een eenzijdig streven naar
betaalde arbeid buitenshuis. De overheid heeft dit proces ondersteund en
versterkt door in haar beleid sterke
aandrang op vrouwen uit te oefenen
om zich beschikbaar te stellen voor
de arbeidsmarkt. In dit proces schuilt
een aanhoudende dreiging van een
sluipende ondermijning van de keuzevrijheid van een gehuwde vrouw
(of man) om zich aan de zorgtaak

van het gezin te wijden ('1990-maatregel', mogelijke afschaffing van de
voetoverheveling).
Vanuit het uitgangspunt dat de overheid zich wat betreft de ontplooiing
van de burgers heeft te beperken tot
het scheppen van voorwaarden, wijst
de RPF iedere tendens in de richting
van drang of dwang ten stelligste af.

uders zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs van hun leerplichtige
kinderen. Omdat de opvoeding thuis
en het onderwijs op school onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is het
van het grootste belang dat de
levens- en geloofsovertuiging van het
gezin en de identiteit van de school
goed op elkaar aansluiten.
Vanuit dit uitgangspunt behoort de
overheid de grondwettelijke onderwijsvrijheid (van stichting, richting en
inrichting) inhoud te blijven geven en
de financiële gelijkberechtiging van
bijzonder en openbaar onderwijs
onverkort te garanderen. Verontrustend is dat de vrijheid van onderwijs
voortdurend op indirecte wijze
bedreigd wordt, namelijk als bij-effect
van allerlei ontwikkelingen in wet- en
regelgeving. Daarbij gaat het niet
alleen om ontwikkelingen binnen het
onderwijs (basisvorming, schaalvergroting, verplichte arbeidsbemiddeling, medezeggenschap), maar ook
om zaken die met onderwijs slechts
zijdelings te maken hebben. In het bijzonder kan worden gedacht aan de
ernstige inbreuk die de Algemene
Wet Gelijke Behandeling maakt op
deze grondwettelijk gewaarborgde
vrijheid. Maar ook de voortgaande
Europese integratie blijft zonder enige
twijfel niet zonder schadelijke
gevolgen voor het unieke Nederlandse onderwijsstelsel.
Meer dan thans het geval is moet
overeenkomstig de Grondwet het
uitgangspunt zijn dat de bemoeienis
van de overheid met het bijzonder
onderwijs beperkt blijft tot het toezicht op de deugdelijitheid. De kwaliteit van het gegeven onderwijs, die
ten nauwste samenhangt met de uitgangspunten, de identiteit van de bijzondere scholen, is enkel en alleen
'
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een zaakvan het bevoegd gezag.
Vanwege de onverbreekbare samenhang tussen opvoeding, identiteit en
onderwijs is het bovendien van groot
belang dat onderwijs op levensbeschouwelijke basis in alle fasen en
sectoren van het onderwijs gestalte
kan krijgen.
In het huidige onderwijsbeleid is
sprake van een opvallende eenzijdigheid: opleiding en onderwijs zijn
vooral 'baan- en marktgericht'. Deze
versmalling in benadering impliceert
echter een enorme verschraling van
het onderwijs als kanaal voor het
overdragen van fundamentele normen en waarden en voor het bieden
van bijvoorbeeld een goede maatschappelijke vorming. Hier ligt een
belangrijke taak voor het onderwijs
zelf, maar ook de overheid moet in
dit verband doen wat in haar vermogen ligt om deze eenzijdigheid te
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voorkomen en tegen te gaan.
Wat het onderwijsstelsel betreft is het
de hoogste tijd dat er werkelijk rust in
het onderwijs komt. De voortdurende
bezuinigings-, herstructurerings- en
schaalvergrotingsoperaties in nagenoeg alle sectoren van het onderwijs
hebben een zware wissel getrokken
op de capaciteit én de mentaliteit van
allen die bij het onderwijs betrokken
zijn, met name van onderwijsgevenden en bestuurders. Het onderwijsveld heeft er recht op gelegenheid te
krijgen zich alle doorgevoerde vernieuwingen die lang niet altijd verbeteringen zijn! eigen te maken.
-

-

Cultuur en sport

unst en cultuur zijn de vensters van onze beschaving: de
..verschillende soorten uitingen
van creativiteit, maar ook de overgeleverde cultuurgoederen (historische

gebouwen en monumenten, archieven) bieden zicht op wat er in de
samenleving aan opvattingen, overtuigingen, normen en waarden,
gevoelens en idealen leeft. Cultuurarbeid verschaft dan ook als het ware
'kleur' aan de nationale identiteit en

zekere grenzen. Niet alles is toelaatbaar in een beschaafde samenleving.
Dat geldt ook ten aanzien van wat
onder de noemer van de 'culturele
pluriformiteit' wordt geproduceerd of
gepresenteerd. Kunstuitingen in
welke vorm dan ook die op eniger-

-
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vormt om die reden een belangrijke
indicatie voor de sociale, morele en
geestelijke stand van zaken in een
samenleving.
Het cultuurbeleid van de overheid is
daarom met name gericht op het
scheppen van gunstige voorwaarden
voor het ontplooien van culturele
activiteiten, het behoud van culturele
voorzieningen en cultuurgoederen en
het bevorderen van de toegankelijkheid en de spreiding ervan. Wat dit
laatste betreft: het 'deelnemen aan
de cultuur' heeft niet alleen betrekking op het leveren van een actieve
bijdrage via kunstuitingen, maar ook
op het kennisnemen van wat er zoal
op het culturele erf geboden wordt.
Overigens is de rol van de overheid
hier in die zin beperkt, dat ook ten
aanzien van het culturele leven de
mogelijkheden die 'de markt van
vraag en aanbod' biedt optimaal
moeten worden benut. Het profljtbeginsel verdient in dit verband meer
toepassing.
Culturele verscheidenheid vloeit
voort uit de aard van cultuur. Dat laat
onverlet dat de overheid een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft
ten aanzien van het bepalen van

lei wijze in strijd zijn met fundamentele normen of met de grondslagen
van onze rechtsorde, behoren door
de overheid te worden tegengegaan
en zo mogelijk verboden. We kunnen
denken aan kunstuitingen die een
godslasterlijke of voor groepen personen kwetsend karakter hebben of
waarin de grenzen van het fatsoenlijke worden overschreden. Voor de
overheid komt het dan aan op 'verantwoord kiezen'!
Sportbeoefening kan de gezondheid
en het welbevinden van mensen stimuleren. Op het gebied van de sportbeoefening is er voor de overheid
vooral een voorwaardenscheppende
rol weggelegd ten aanzien van amateursport. Het initiatief tot en de financiering van sportactiviteiten zijn evenwel primair een zaak en verantwoordelijkheid van de beoefenaars ervan.
Pers en omroep
en zelfde verantwoordelijkheid
heeft de overheid waar het gaat
Iom de wijze waarop de media
met name pers, radio en televisie
hun taken in de samenleving vervullen. De persvrijheid is een groot
goed en behoort in een democrati-

-
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sche rechtsstaat het uitgangspunt te
zijn. Maar ook dit grondrecht is
natuurlijk niet absoluut. De overheid
heeft Wel degelijk tot taak ervoor te
zorgen dat de invulling van de vrijheid van pers en meningsuiting binnen de kaders van de rechtsorde
blijft. Aangezien hiermee een zwaarwegend publiek belang wordt
gediend, kan een dergelijke toetsende functie niet aan aan de mediainstanties worden toebedeeld, maar
behoort de overheid vanuit het
gezichtspunt van de publieke gerechtigheid zelf haar verantwoordelijkheid
te verstaan en zonodig bepaalde
uitingen via de geschreven pers of
via de omroep (bijv. godslasterlijke,
kwetsende of onzedelijke artikelen of
programma's) te verbieden.
Het Nederlandse omroepbestel is
gebaseerd op het principe dat
omroepen maatschappelijke of
levensbeschouwelijke stromingen
representeren in een systeem van
externe pluriformiteit. Het voortbestaan van dit unieke bestel wordt
ernstig bedreigd, zowel door het
vrije spel van economische krachten
als door vervaging van het pluriforme
karakter van het bestel. De RPF is van
mening dat met een publiek bestel
het meeste recht wordt gedaan aan
de verscheidenheid aan opvattingen
en het om die reden verdient in
stand te kunnen blijven. De overheid
dient behoud van het publieke bestel
dan ook met alle kracht te bevorderen, teneinde te voorkomen dat radio
en televisie in Nederland geheel of
grotendeels in handen komen van
hen die deze media slechts gebruiken
om geld te verdienen. Er dient volop
ruimte te blijven om programma's te
maken en uit te zenden waarmee
opvattingen en overtuigingen worden uitgedragen.
Een verdere commercialisering van
de omroep is zeer ongewenst. De
visie dat de publieke omroep slechts
fungeert als aanvulling of correctie op
wat de commerciële omroep biedt,
wordt afgewezen. Uitgangspunt van
het omroepbeleid behoort te zijn dat
via de publieke omroep zowel brede
lagen van de bevolking als kleinere
publieksgroepen worden bereikt met
kwalitatief goede programma's.
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niet geringe opgave van 'verantwoord kiezen en rechtvaardig delen'. Verantwoord
kiezen betekent het maken
van zodanige keuzes dat de
schepping niet op een onaanvaardbare wijze wordt belast.
Daarmee wordt recht gedaan
aan het uitgangspunt dat de
mens de aarde niet bezit,
maar slechts in beheer heeft
gekregen. En het rechtvaardig
delen ziet hier op de bepeI
mogelijkheden tot gebruik
van de ruimte, waarbij overJgens de in beginsel oneindige behoeften van de mens
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Wat doen we waar? En niet
het minst belangrijk hoe
bereiken we dat ons gebruik
van de ruimte in overeenstemming is met het overige
overheidsbeleid, bijv. sociaaleconomische normen en
doelstellingen, maar met
name ook milieubelangen en
ecologische waarden?
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vorm van vervoer te kiezen.
Wel kunnen stimulerende of
juist afremmende prikkels
(vergunningen, faciliteiten,
heffingen) worden gehanteerd
teneinde het 'ruimtelijk
gedrag' van burgers en bedrij-

Op basis van dit centrale uitgangspunt
zal het ordeningsbeleid erop gericht
moeten zijn door middel van een
samenhangend beleid de ruimtelijke
kwaliteit van ons land te verhogen.
Het gaat daarbij vooral om vernieuwing en aanpassing van de bestaande

ven te beïnvloeden.
Bij het voeren van beleid terzake van de ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en
volkshuisvesting moet voorkomen worden dat de aandacht eenzijdig op de Randstad gericht wordt: het gaat
hier om zaken waarin juist het
bewaren en zonodig herstellen van landelijke evenwichten van grote betekenis is.

ruimtelijke structuur tot stand te brengen door particulier initiatief en activiteiten van de overheid gezamenlijk.
De trefwoorden hierbij zijn een stabiele spreiding van de bevolking,
afnemende ruimtelijke dynamiek en
extra aandacht voor het beheer van
het bestaande stedelijke gebied.
In relatie met de nagestreefde ruimtelijke kwaliteit moet er aandacht zijn
voor het gegeven dat het beleid
inzake de ruimtelijke ordening grote
raakvlakken met het beleid inzake
milieu en de mobiliteit van personen
en goederen kent. Zo vormt met
name het lokatiebeleid een geschikt
instrument om het autogebruik te
beperken. Daarbij heeft het benutten
van de ontwikkelingsruimte in
bestaand stedelijk gebied prioriteit.
Ten aanzien van de aanwending van
rijksmiddelen voor het openbaar vervoer zal dan ook voorrang moeten
worden gegeven aan lokaties die
door hun situering het gebruik van
de auto ontmoedigen. Naast een
inspanning van het rijk is ook een bijdrage van de andere overheden
noodzakelijk. Gelet op het decentrale
karakter wordt uitgegaan van de
eigen verantwoordelijkheid van pro-

Ruimtelijke ordening
ederland is in ruimtelijke zin
—vol. Dat is het harde gegeven op basis waarvan het
overheidsbeleid met betrekking tot de
ordening van de ruimte vorm zal
moeten krijgen. De 'open plekken' die
er nog zijn (bijv. het Groene Hart'),
zullen ook in de toekomst open moeten blijven en behoren dus bij allerhande uitbreidings- of herallocatieplannen voor stedelijke bebouwing,
verkeerswegen, industrie, etc., buiten
beschouwing te worden gelaten. Dit is
van het grootste belang met het oog
op een evenwichtig gebruik van de
ruimte in ons land en daaruit voortvloeiend de ruimtelijke kwaliteit.
-

-

-
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vincies en gemeenten.
Meer in het algemeen zal in het
beleid moeten worden uitgegaan
van bundeling van woningbouw,
niet-agrarische werkgelegenheid en
voorzieningen (recreatie, cultuur). Dit
bundelingsbeleid houdt in dat in
gebieden met een grote bevolkingsomvang de groei van de behoefte
aan huisvesting, werkgelegenheid en
voorzieningen wordt opgevangen
via woningbouw en vestiging van
bedrijven in stadsgewesten en stadsvernieuwingsgebieden. Door deze
bundeling wordt beoogd om
woningen, werkgelegenheid en
voorzieningen op zodanige afstand

van elkaar te situeren dat de bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer optimaal is.

Verkeer en vervoer
et beleid ten aanzien van
verkeer en vervoer heeft
I. I. nadrukkelijk betrekking op
het openbare terrein. Het betreft hier
dan ook een wezenlijke overheidstaak zij het ook dat die als
'gemeenschappelijk vervoersbeleid'
in belangrijke mate gestalte krijgt in
het kader van de Europese Unie
die een nauwe samenhang vertoont
met de beleidsterreinen milieubeheer en economie. Een samenhangende visie is daarom een absoluut
vereiste. Minstens zo belangrijk is
dat we ons realiseren dat er voor een
werkelijk verantwoord verkeers- en
vervoersbeleid een en ander zal
moeten veranderen in het menselijk

H
-

-,

De invoering van een maandelijkse
autoloze zondag kan een belangrijke
bijdrage leveren aan de zo dringend

gewenste mentaliteitsverandering.
Ook het luchtverkeer moet en kan
worden teruggedrongen. Verschillende door de RPF voorgestelde

milieumaatregelen (milieutoeslag op
vliegtickets, een accijns op kerosine
en een verbod op sport- en reclamevliegen) kunnen daartoe bijdragen.

handelen, in het persoonlijk keuzegedrag. Wanneer de samenleving
overtuigd raakt van de noodzaak van
een werkelijke verandering van ons
persoonlijk én ons gemeenschappelijk gedrag, dan zal er meer mogelijk
blijken te zijn dan over het algemeen
wordt aangenomen.
De huidige stand van zaken met
betrekking tot de aantasting van
natuur, milieu en landschap als
gevolg van verkeer en vervoer is
bedroevend. Te vaak is er sprake van
verspilling en verkwisting van energie, grondstoffen en openbare
ruimte; luchtvervuiling, geluidshinder, grootschalige aantasting van het
landschap zijn slechts enkele van de
knellende problemen op dit beleidsterrein. Van een geheel andere orde,
maar zeker zo dringend om een
effectieve aanpak vragend, is de
kwestie van de verkeersslachtoffers.
Alles overziend wordt duidelijk dat
onorthodoxe maatregelen niet achterwege zullen kunnen blijven. De
christelijke politiek wil hierin een
voorbeeldfunctie vervullen, in de
eerste plaats door geen genoegen te
nemen met het bestrijden van symptomen, maar te zoeken naar structu-

rele oplossingen.
Zo dienen de vastlopende verkeersstromen niet te worden opgelost
door verdergaande uitbreiding van
het wegennet, maar door een substantiële terugdringing van de mobi-

li teit, met name de automobiliteit.
Met name het particuliere autogebruik zal moeten worden teruggedrongen, waardoor er ruimte ontstaat voor het noodzakelijke zakelijke
verkeer. Wanneer fundamentele keuzes worden gemaakt, zal het verkeersbeleid een positieve bijdrage
kunnen leveren aan de leefbaarheid
van de samenleving. Tweede en
derde auto's in een huishouden
behoren in deze visie zwaar te worden belast, terwijl carpooling' financieel juist aantrekkelijk wordt
gemaakt. Het vrachtvervoer over de
weg kan substantieel worden teruggedrongen door stimulering van het
transport per schip, per rail en door
middel van gecombineerd vervoer.
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Openbaar vervoer
\ 7 oor de hiervoor genoemde
noodzakelijke terugdringing
van de (auto)mobiliteit is een
drastische wijziging in de vervoerskeuze onontbeerlijk. Versnelde uitbreiding en verbetering van het
openbaar vervoer is met het oog
hierop dringend nodig, terwijl ook
stimulering van het fietsverkeer
gewenst is. Hoewel het in goede
staat houden van een voldoende fijnmazig netwerk van 0V-verbindingen
van eminent belang is, zijn de investeringen in de capaciteit en de
infrastructuur voor het openbaar vervoer de laatste decennia ver achter
gebleven. Een vergrote en versnelde
inzet van middelen op dit terrein is
ter verbetering c.q. waarborging van
de kwaliteit en de betrouwbaarheid
noodzakelijk. Om werkelijk aantrekkelijk te kunnen zijn dienen de tarieven van het openbaar vervoer zich in
gunstige zin van de kosten van het
autogebruik te onderscheiden.

ok bij de waterstaatkundige
zorg
( J in Nederland staat
duurzame ontwikkeling centraal. Aan de beveiliging tegen
water, de aan- en afvoer van water
en de bescherming van de waterkwaliteit dient in het huidige beleid
prioriteit te worden gegeven. De
Nederlandse zoetwatervoorraad is
van het grootste belang voor vitale
functies als landbouw en drinkwatervoorziening. Een zuinig omgaan met
ons grond- en oppervlaktewater
moet daarom hoge prioriteit krijgen.
Nadruk wordt gelegd op een geïntegreerde zorg voor de toestand en
het gebruik van watersystemen.
Schaalvergoting en een herverdeling

0

van verantwoordelijkheden tussen
rijk, provincie, gemeenten en waterschappen zijn daarbij onontbeerlijk.
In de Nederlandse rivierendelta
bezinkt een groot deel van het slib
van West-Europa. Het is daarom van
groot belang dat de internationale
(rijks)wateren zo spoedig mogelijk
gaan voldoen aan de geformuleerde
kwaliteitsdoelstellingen. Daarnaast
dienen middelen te worden vrijgemaakt om tot sanering van onderwaterbodems te kunnen komen.
De mogelijke temperatuurstijging ten
gevolge van het broeikaseffect en
een daarmee samenhangende stijging van de zeespiegel noopt tot
extra waakzaamheid. In internationaal verband moet hierop adequaat
worden ingespeeld. Nederland
behoort bij de aanpak hiervan een
actieve rol te vervullen.
Nederland is rijk aan unieke cultuurlandschappen. Een voorbeeld daarvan
is het rivierdijkenlandschap. Infrastructurele projecten kunnen deze landschappen onherstelbaar veranderen.
Het is daarom noodzakelijk naast
milieuhygiënische ook landschappelijke en cultuurhistorische waarden
zwaar te laten wegen. In het ruimtelijk
overbelaste Nederland bieden de aanleg van ondergrondse infrastructuur
en het ondergronds bouwen goede
mogelijkheden om tot verantwoorde
oplossingen te komen. Aanpassingen
(dijkverzwaringsprojecten) behoren
met de grootste zorgvuldigheid te
geschieden.

Voshuisvesting
T et vertrekpunt voor het
beleid inzake de volkshuisL vesting is gelegen in artikel
22, tweede lid, van de Grondwet:
"Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg
van de overheid". Uit de wijze
waarop aan deze grondwettelijke
plicht invulling is gegeven, mag
evenwel worden afgeleid dat de
volkshuisvesting één van die terreinen vormt waar als gevolg van de
opbouw van de verzorgingsstaat de
overheidsbemoeienis duidelijk te ver
is doorgeschoten. De gedachte dat
de eigen huisvesting primair een verantwoordelijkheid van de burgers

zelf betreft is op de achtergrond
geraakt. De verwevenheid tussen
particulier initiatief en overheid in
deze sector is sterk toegenomen,
waarbij de overheid steeds meer risico's in de particuliere sfeer is gaan
afdekken. Naar de opvatting van de

kan onder meer door het eigenwoningbezit krachtig te bevorderen
en door de subsidiëring in zowel de
koop- als de huursector drastisch
terug te schroeven. Dit zal ertoe leiden dat er qua grootte van de
woningen een directe relatie wordt

RPF zou het beleid veel meer moeten
worden gericht op vergroting van de
zelfstandigheid van de betrokken
instellingen. Er is nog een andere
factor van belang: omdat met name
in de sociale en gepremieerde sector
de bewoners niet ten volle werden
geconfronteerd met de werkelijke
bouwkosten, heeft de vraag naar
grotere en luxere woningen zich op
afstand van de individuele draagkracht kunnen ontwikkelen.
Kortom: in het proces van ombuiging van de verzorgingsstaat in de
richting van de sociale rechtsstaat en
in verband daarmee met het oog
op de herwaardering van de verschillende verantwoordelijkheden, is
de volkshuisvesting bij uitstek een
terrein waar de overheid fors zou
moeten terugtreden en haar veelal
financiële bemoeienis zoveel
mogelijk zou moeten beperken. Dat

gelegd met de werkelijke behoefte
van huurders en eigenaars en indien
de draagkracht van de individuele
huurder of eigenaar zulks vereist de
woning soberder zal worden gerealiseerd.
De individuele huursubsidie behoort
op termijn te gaan functioneren als
vangnet voor de minst draagkrachtigen in de samenleving. Het huurprijsbeleid is de sleutel bij de verdeling van de woonkosten tussen overheid, bewoners en verhuurders. Het
beleid van de afgelopen jaren,
waarin deze kosten meer dan voorheen in de prijs tot uitdrukking werden gebracht, moet worden voortgezet. Liberalisatie en deregulering van
het huurbeleid vormen belangrijke
instrumenten bij het streven van de
rijksoverheid de marktwerking te
versterken.

-

-

-

-
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Is dat ergens duidelijk
spreekt, dan is dat wel bij de
ontwikkelingssamenwerking.
De nood in de wereld is aangrijpend.
In veel ontwikkelingslanden is er een
enorm gebrek aan de eerste levensbehoeften en aan allerlei noodzakelijke voorzieningen. Willen we werkelijk gestalte geven aan een christelijk-sociale gerechtigheidspolitiek
'verantwoord kiezen, rechtvaardig
delen' dan zal in ieder geval de
hulp aan de meest kansarmen in
deze wereld moeten worden uitgebreid. Daarbij moet de nadruk wor-

A

-

-

In de voorgaande hoofdstukken is vooral uiteengezet wat vanuit
de optiek van 'verantwoord kiezen en rechtvaardig delen' in
eigen land gedaan zou moeten worden. Toch is hier en daar al
duidelijk geworden dat de eigen huishouding vervlochten is met
de buitenlandse politiek: Nederland bevindt zich politiek niet
op een eiland, maar heeft een positie in de wereld. Ons land
onderhoudt betrekkingen met andere staten, heeft huipverleflings- of handelsrelaties met andere landen en maakt deel uit
van internationale organisaties en bondgenootschappen. Tal van
problemen vragen om een aanpak op basis van internationale
samenwerking: de milieuproblemen vertonen mondiale trekken,
vraagstukken van vrede en veiligheid zijn veelal wereldomspannend, de criminaliteit is meer en meer grensoverschrijdend en
vraagt om een aanpak op basis van internationale samenwerking. Internationalisering en globalisering zijn de trefwoorden
geworden in het buitenlands beleid.
Anders dan in haar binnenlands beleid heeft de Nederlandse
overheid in het buitenlands beleid natuurlijk geen directe, zelfstandige bevoegdheden en derhalve slechts zeer beperkte
mogelijkheden tot vormgeving van de politieke orde. Toch gaat
het in de buitenlandse politiek niet minder dan in de binnenlandse aangelegenheden om 'kiezen en delen'. De centrale
notie daarbij kan geen andere zijn dan die van de publieke
gerechtigheid: in de internationale betrekkingen gaat het erom
recht en gerechtigheid te dienen en te bevorderen. In het beset
van de gebrokenheid van deze wereld dierworden gestreefd naar vreedzame er
CC
gen. 'Integrale gerechtigheidspolitiek'eeh:::
nationale gerechtigheidspolitiek en vrj
zen en rechtvaardig delen.

35

.

CC

gelegd op structurele hulp. Een
bestrijding van het
eItekort in ontwikkelingslanden
I
I de allerhoogste prioriteit. Er
i ec L een einde komen aan de
beschamende situatie dat keer o
keer miljoenen mensr1I met de henerdood v'nr n hmnIreiI uer'.jI
op
n11m11)m verdi rrme
• rImt e mmneindetijk
ter ireugd. Niet de produkee meet een rechtvaardige verdeIimm
ee ,oedsel vormt de kern van
C1fl

deCd .ierkelijke

het probleem. Een wereidvoedselplan
is in dit verband vereist.
In het eerste hoofdstuk is gesteld dat
het allochtonenvraagstuk een van de
grote vraagstukken van de jaren '90
zal zijn. Het is in het kader van het
thema ontwikkelingssamenwerking
van belang ons te realiseren dat het
vooral vanwege de schrijnende
armoede in eigen land en de welvaart
hier in het Westen is dat velen voorzover ze daar kans toe zien hier naar
toe komen! Het vreemdelingen- en
vluchtelingenvraagstuk is derhalve
niet alleen een binnenlands probleem,
maar evenzeer een zaak van buitenlands beleid, meer in het bijzonder
-

-

LI1
van ontwikkelingssamenwerking.
Gezien de ernst van de situatie
bepleit de RPF een daadwerkelijke en
substantiële verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking.
Daadwerkelijk en substantieel niet
alleen door de 'vervuiling' van de
begroting voor Ontwikkelingssamenwerking ongedaan te maken, maar
tevens door verhoging van 1,5% naar
2% NNl (= 1,5% BBP). Daarenboven
zou de — eveneens dringend noodzakelijke hulp aan Oosteuropese landen niet ten koste mogen gaan van
dit budget, dat bestemd moet blijven
voor de allerarmste landen, dat wil
zeggen: de landen die voldoen aan
de ODA-normen.
Meer 'geldhulp' alleen is echter allerminst voldoende. Minstens zo
belangrijk is dat er eerlijke prijzen
worden betaald voor produkten uit
ontwikkelingslanden. Daarnaast is
effectiviteitsverbetering van de hulpverlening absoluut noodzakelijk.
Meer dan nu al het geval is zal ontwikkelingshulp bovendien moeten
worden verleend via particuliere
organisaties; te denken valt aan de
zogeheten mede-financieringsorganisaties, maar zeker ook aan kerken,
zendingsorganisaties en para-kerkelijke instellingen. Immers: de
immense nood in vele landen van de
-

wereld staat niet los van de geestelijke nood als gevolg van culturele en
godsdienstige omstandigheden. Een
geestelijke vernieuwing is nodig om
tot radicale oplossingen te komen.
Waar enigszins mogelijk moet hulpverlening door particuliere en kerkelijke organisaties dan ook gepaard
gaan met de verkondiging van de
perspectief biedende boodschap van
het Evangelie van jezus Christus.
Er mogen in beginsel alleen ontwikkelingsrelaties worden aangegaan
met landen waar de mensenrechten
worden gerespecteerd. Met name
de vrijheid van godsdienst en de Vrijheid van meningsuiting moeten
gewaarborgd zijn. Andere randvoorwaarden voor het aangaan van hulprelaties kunnen zijn: een verantwoord financieel beheer van de
publieke middelen, de besteding van
niet meer dan een redelijk percen-
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tage van de overheidsuitgaven aan
bewapening, en het milieubeheer.

Buitenlands beleid
lmqlk e notie van het 'verantwoord

J
U
algemene buitenlands beleid:

kiezen' stempelt eveneens het

.'

in het onderhouden van (diplomatieke) betrekkingen met andere staten, het erkennen van staten, het
opkomen voor de mensenrechten en
het zelfbeschikkingsrecht van bevolkingsgroepen, het deelnemen in
bondgenootschappen, maken nationale regeringen voortdurend afwegingen en keuzes, die in de internationale volkerengemeenschap van groot
gewicht worden gevonden.
Een cruciale factor in de internationale betrekkingen is de handhaving
van de klassieke mensenrechten. De
Nederlandse regering behoort zich er
met alle kracht en met gebruik van

de haar ten dienste staande middelen voor in te zetten dat de mensenrechten wereldwijd metterdaad worden gehandhaafd. Met name valt te
denken aan het respecteren en eerbiedigen van de rechten van ethnische en religieuze minderheden. Er

of niet over een eigen grondgebied
beschikken. In het bijzonder kan
gedacht worden aan de Koerden en
de Tibetanen.

sraëll
e staat Israël neemt in de
internationale volkerengemeenschap een bijzondere
plaats in. Hier vond het Joodse volk
na een eeuwenlange verstrooiing
een nationaal huis. Christelijke politiek, waarin men weet heeft van de
bijzondere leiding van God met dit
oude verbondsvolk, kent om die
reden een bijzondere verbondenheid met en betrokkenheid op dit
volk in bijbels licht "de beminden
om der vaderen wil" en op
de staat Israël, waarvan
zowel het ontstaan in
1948 als het bestaan tot
op de dag van vandaag
terecht een Godswonde
wordt genoemd. Solidariteit met en steun aan
Israël moet dan ook
het uitgangspunt zijn
van het Nederlandse
beleid. Met name is
dit beleid gericht
op erkenning van
het bestaansrecht
van Israël door de
regeringen van de
Arabische landen.
Vanuit het oogpunt
van internationale
politieke verhoudingen kan Israël vanzelfsprekend
aan zijn bijzondere geschiedenis
geenszins een bevoorrechte positie
in de internationale gemeenschap
ontlenen en is men aan dezelfde
volkenrechtelijke regels onderworpen als elke andere staat. Daarop
mag de Israëlische regering ook
aangesproken worden Tegelijkertijd
moet er oog voor zijn dat de geopolitieke situatie van Israël en de
permanente dreiging van de zijde
van zowel omringende Arabische
landen als de PLO, de Israëlische
regering ertoe noodzaken de eis
van veilige en erkende én te verdedigen grenzen tot inzet te maken bij
de onderhandelingen in het kader
van de vredesconferentie.

D

Eurc ba
e positie van Nederland in de
I wereld is meer en meer vervlochten geraakt met die van
de andere lidstaten van de Europese
Unie. De geschiedenis geeft een
voortdurende integratie van de EUlidstaten te zien, met als belangrijke
mijlpaal de totstandkoming van de
interne markt per 1 januari 1993.
Bovendien is met het Verdrag van
Maastricht weer een stap verder
gezet op weg naar de 'Verenigde
Staten van Europa': in het verlengde
hiervan zal nu immers gestalte worden gegeven aan meer politieke
(EPU) en economische en monetaire

-

-

dient druk te worden uitgeoefend op
de regeringen van islamitische en
boeddhistische landen waar de christelijke minderheid wordt vervolgd of
in de uitoefening van fundamentele
rechten (vrijheid van godsdienstig
belijden, de vrije verkondiging van
het Evangelie van Jezus Christus)
wordt beperkt. Deze regeringen
moeten gewezen worden op de vrijheid van godsdienst, zoals verwoord
in de verschillende internationale
verdragen. In dit verband moet als
actueel voorbeeld met verontwaardiging worden gewezen op de situatie in Soedan, waar de christenen
zelfs te lijden hebben onder gerichte
en systematische moordpartijen.
Zorgwekkend zijn voorts de ontwikkelingen in enkele Oosteuropese staten (Bulgarije, Roemenië), GOS-republieken en Mongolië, waar achterstelling van evangelisch-christelijke
gemeenten zelfs uitsluiting van
wettelijke erkenning dreigt of al
praktijk is.
Nederland behoort voorts haar onafhankelijke positie in de volkerenwereid te benutten om op te komen
voor de rechten op zelfbeschikking
van volken die nu worden geknecht
-

-

-

-

-

-
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eenwording
(EMU). Hoewel
niet alle lidstaten
een federale
'superstaat
uropa' voor ogen
staat, gaan de ontwikkelingen intussen in de
praktijk wel degelijk in die richting.
De RPF maakt haar eigen afweging
en kiest op grond daarvan voor
intensieve samenwerking en beleidsafstemming tussen de Europese staten op die beleidsterreinen waar dat
nodig is: economie, handel, internationaal vervoer, landbouw, criminaliteitsbestrijding en milieu. Integratie
in een supranationaal of federatief
verband wijst zij echter principieel
van de hand, met name vanwege
het daarmee gepaard gaande verlies
van de nationale soevereiniteit en de
eigen politieke en sociaal-culturele
identiteit. Verdere uitbreiding van de
werkingssfeer van het EG-Verdrag
over nieuwe beleidsterreinen (bijv.
onderwijs, volksgezondheid, cultuur)

en verruiming van bevoegdheden
van EU-instellingen worden dan ook
afgewezen.
Er moet trouwens worden vastgesteld dat vorming van een Europese
Unie voor de realisatie van de doelstellingen van samenwerking op de
genoemde beleidsterreinen beslist
niet noodzakelijk is, maar anderzijds
wel allerlei problemen met zich meebrengt. We hoeven alleen maar te
denken aan de enorme verscheidenheid in procedures, normen en voorschriften, culturen en demografische
situaties, bestuurlijke en politieke
structuren en zeden, etc. Bovendien
vertoont de Europese machine in de
praktijk vele gebreken, waaronder de
fraude in de landbouw en de problemen met de structuurfondsen. De
geringe democratische controle op
het doen en laten van de verschillende EU-instellingen en op de totstandkoming van EU-regelgeving
vormt een probleem op zichzelf.
Daarbij komt nog het gegeven dat
de Europese Unie vooral met zichzelf
bezig is en een 'fort binnen Europa'
is geworden. De diepste drijfveer
achter de eenwording is vergroting
van eigen welvaart en macht. Er is

nauwelijks oog voor de belangen van
landen en mensen achter de buitengrenzen. Dat wordt duidelijk in de
handelspolitieke opstelling van de Ell
(het GATT-overleg en de gevolgen
voor met name de Derde-wereldlan-

den) en in de houding ten opzichte
van de Oosteuropese staten, waaronder de voormalige Oostbloklanden.
De drempels voor toetreding (bijv.
tot de EMU) zijn voor deze landen
veel te hoog, zodat er een tweedeling op het Europese continent
dreigt. Het is in dit verband veelzeggend dat de naam 'Europa' voor
velen al gereserveerd is voor het
gebied van de Europese Unie.

hiternationalie organisaties en
bondgenootschappen
aast de Europese samenwerking brengt de positie van
het kleine Nederland in de
wereld in meer algemene zin met
zich mee dat we in veel opzichten
N
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zijn aangewezen op samenwerking
in internationaal verband. Heel duidelijk spreekt dat ten aanzien van het
terrein van vrede en veiligheid
(NAVO, WEU), maar ook anderszins
heeft Nederland zijn plaats in internationale samenwerkingsverbanden
in te nemen (VN).
De Verenigde Naties vormen een
platform voor interstatelijke besluitvorming en overleg. Het moet een
intergouvernementele Organisatie
blijven en mag zich niet ontwikkelen
in de richting van een 'wereldregering'. Om die reden wordt een permanent VN-leger dan ook afgewezen. Wel kan incidenteel een VN-vredesmacht voor 'peace-keeping' of—
zonodig 'peace-enforcing' worden
gevormd, in het bijzonder met het
oog op oplossing van regionale
(etnische) conflicten, zoals op de Balkan en meer specifiek in het voormalige Joegoslavië, in verschillende
delen van Oost-Europa en in de
voormalige Sovjet-Unie. Voor vredeshandhaving en -versterking in
interne conflicten in een land komen
in eerste instantie vredesmachten
gevormd door regionale organisaties
in aanmerking. Er zullen overigens
-

initiatieven moeten worden genozijn om daarmee tevens aan onze
men om te komen tot verhoging van
internationale verplichtingen te kunde efficiency en effectiviteit van VNnen voldoen,
projecten.
Door het uiteenvallen van de vroeBij de verdediging van het eigen
gere Sovjet-Unie is een massale miiigrondgebied is Nederland te klein
taire dreiging verdwenen. Deze vervoor een zelfstandige nationale
andere omstandigheden hebben
defensie en zijn we vooral aangewegeleid tot een herijking van de taken
zen op de NAVO. Aan het lidmaatvan de krijgsmacht. Er doen zich
schap van deze verdedigingsorganinieuwe veiligheidsrisico's voor als
satie moet loyaal invulling worden
gevolg van de instabiele situatie in
gegeven. Een zelfstandige koers binOost-Europa en andere gebieden in
nen het NAVO-verband past ons
de wereld. Het opkomend nationaniet. Dit uitgangspunt brengt zekere
lisme in o.a. Rusland is in dit verband
beperkingen mee, bijvoorbeeld waar
een niet te onderschatten factor. De
het gaat om de herstructurering van
onze defensie, de hoogte van het
--.....................
defensiebudget, de toekomst
van de krijgsmacht en de rol
/...
van de West-Europese Unie
(WEU) en de Nederlandse
j) ,)
inbreng daarin.
/
I
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.

-

/
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grotere omvang.
Het uitgangspunt van 'verantwoord
kiezen' betekent voor de RPF dat er in
het licht van de ontspanning en het
einde van de 'Koude Oorlog' alle
aanleiding is de aanvaardbaarheid
van de tot nu toe beschikbare
wapens en wapensystemen opnieuw
kritisch te bezien. Zij stelt zich op het
standpunt dat in de huidige omstandigheden de gegroeide spiralen van
bewapening en (nucleaire) afschrikking niet langer verdedigbaar zijn.
Concreet betekent dit dat er mondiaal gestreefd moet worden naar het
zoveel mogelijk terugdringen van
alles wat verschrikkelijk genoeg
......'massavernietigingswapens'
noemd wordt. In het ver.engde van de verschillende
internationale verdragen
zal alles in het werk
gesteld moeten worden
f
/
om de biologische en che/
fI
mische wapens wereldwijd
uit te bannen. De inspanninj
gen van Nederland zullen er
in het bijzonder op gericht moe
ten zijn de rol van het kernwa,/
pen (zowel het bezit als het
)-' 7
', gebruik en de verspreiding
-.
ervan) terug te dringen
ook in NAVO-verband.

Defensie
/
7 7ederland moet over
een krijgsmacht
\ \.
beschikken die vol
T
doende is toegerust om in
samenwerking met de bond1
genoten binnen het Noordj
,/
atlantisch Bondgenootschap (NAVO) ons land
/
tegen buitenlandse agressie te
beschermen. Het defensiebudget is
sinds 1991 te fors en in een te
-\
hoog tempo neerwaarts bij
gesteld De grenzen van de
mogelijkheden om nog verder
te bezuinigen zijn bereikt. Met
. . .. ..
) )
het oog op de noodzakelijke heroriëntatie op de taken van onze
krijgsmacht moet een (tijdelijke) verRussische Federatie blijft o.a. vanhoging zelfs niet uitgesloten worden
wege haar status van nucleaire
wereldmacht het land met het grootste militaire potentieel De aanzien
lijke verminderingen op defensie uit
gaven en uitvoering van verdragen
betekenen dat het Russische leger
-........................niet in staat is om een grootscheeps
geacht. In elk geval mogen er als
strategisch offensief tegen het Wesgevolg van de bezuinigingen geen
ten te beginnen. Door het verdwijgedwongen ontslagen vallen.
nen van de Oost-West tegenstelling
Onze krijgsmacht dient ook in de
is het van groot belang om te
toekomst te blijven bestaan uit de
beschikken over politieke en militaire
drie vanouds bekende onderdelen:
instrumenten om door crisisbeheerzeemacht, landmacht en luchtmacht.
sing te voorkomen dat brandhaarden
Deze onderdelen moeten op geloofdie aanvankelijk beperkt van omvang
waardige wijze operationeel kunnen
zijn, escaleren tot een conflict van
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Antillen
1 inds de jaren vijftig leefde
de opvatting dat de Antillen
op termijn zich zouden losmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Op grond daarvan is het
bestuur van de eilanden steeds meer
ruimte gelaten voor het voeren van
een eigen beleid.
Aruba opteerde ruim tien jaar geleden voor onafhankelijkheid maar
krabbelt weer terug Internationale
bepalingen maken het onmogelijk de
destijds gevraagde onafhankelijkheid
eenzijdig op te dringen.
Zolang de eilanden in de West deel
wil blijven uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden zullen meer dan
in het recente verleden het geval
was de regels van de Nederlandse
rechtsstaat van kracht moeten zijn en
worden nageleefd. De Antillen
mogen geen blok aan het been van
het Koninkrijk worden.
-

de bijbelse norm geeft, ook in de politiek, houvast en
duidelijkheid.
de erkenning van huwelijk en gezin vormt de basis voor
een ordelijke samenving.
er moet een rechtvaardige verdeling van betaalde
arbeid over huishoudens komen.
de schrijnende armoede in de wereld verplicht ons om
het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen.
samenwerking in Europa is wenselijk, maar Nederland
moet een zelfstandige staat blijven met in elk geval
grenscontrole op drugs, wapens en illegale personen.
Nederland moet weer veilig worden. De criminaliteit
moet hard worden aangpakt.
vluchtelingen kunnen het beste, onder toezicht van de
Verenigde Naties, in de eigen regio worden opgevangen.
de individualisering ontwricht de samenleving en mag
daarom geen uitgangspunt zijn van beleid.
het menselijk leven verdient onvoorwaardelijke bescherming. De huidige abortus- en euthanasiepraktijk is
daarom onaanvaardbaar.
christelijke instellingen en scholen moeten te allen tijde
een eigen (personeels)beleid kunnen voeren op basis
van hun grondslag en doelstellingen
voor het milieu moeten we opkomen. Een actiel milieubeleid is dus noodzakelijk en vraagt offers vtn iedereen.
het kabinetsbeleid inzake kansspelen en loterije merkt
de gokverslaving in de hand. De mogelijkheid om te
gokken moet drastisch worden ingeperkt.
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(38, gehuwd en vijf kinderen, lid
Christelijke Gereformeerde l(erk) is
geboren en getogen in Zeeland. Als
14-jarige ging hij aan het werk als
timmerman. Via diverse avondopleidingen kwam hij uiteindelijk terecht
op de lerarenopleiding. Vanaf zijn
21e heeft Leen een commerciële
functie in de bouw. Leen vervulde
diverse politieke functies op verschillende niveaus. Sinds 1987 is hij voor
de RPF/GPV-combinatie lid van de
Provinciale Staten van Zeeland

(32, gehuwd en twee kinderen, lid
Christelijke Gereformeerde Kerk) studeerde in 1986 af in de rechten met
als specialisatie rechts- en staatsfilosofie. André werkt sinds 1987 bij de
Marnix van St. Aldegonde Stiching,
het wetenschappelijk studiecentrum
van de RPF. Hij is daar vanaf 1989
directeur. Buiten de politiek is André
actief in het kerkelijk leven en als
bestuurslid in diverse welzijns- en
onderwijsorganisaties. André is verder lid van het Kernberaad dat het
verzet tegen de Algemene Wet
Gelijke Behandeling mobiliseert en
coördineert.

(40, gehuwd en twee kinderen, lid
van de Nederlands Gereformeerde
l(erk) doorliep na de middelbare
tuinbouwschool de lerarenopleiding.
Tijdens zijn leraarschap behaalde hij
de akte MO-a geschiedenis. Op dit
moment heeft Dick zijn studie Politieke geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht vrijwel voltooid.
Politiek geschoold is hij in de
gemeenteraad van Ede: eerst als
raadslid, later als wethouder. Vanaf
1991 is hij ook statenlid van Gelderland. Dick is lid van het RPF-Federatiebestuur en redactielid van het RPFbestuurdersblad 'Afgestemd op...'
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