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1. Algemene Begi nselen 

Li De Katholiek Politieke Partij heeft als eerste beginsel het res-
pect voor de waardigheid van de mens. De Katholiek Politieke 
Partij zal zich ervoor inzetten om de waardigheid van de mens 
te bevorderen en zal bestrijden hetgeen aan deze waardigheid 
afbreuk doet. De waardigheid van de mens bestaat erin dat hij 
een kind van God is, door Hem gewild en geliefd en geroepen 
om in alle eeuwigheid bij Hem te zijn in Zijn liefde. De politiek 
van de Katholiek Politieke Partij zal erop gericht zijn de voor-
waarden te scheppen waaronder de mens zijn volle waardigheid 
kan bereiken. 
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1.2 De Katholiek Politieke Partij is een politieke partij voor hen 
die als haar leden de geloofs- en zedenleer van de Rooms-
Katholieke Kerk erkennen. De Katholiek Politieke Partij baseert 
haar sociaal-economische politieke stellingnames op de sociale 
leer van de Rooms-Katholieke Kerk*.  Zich onder het Koning-
schap van Christus stellend, wil de Katholiek Politieke Partij 
politiek handelen, geïnspireerd door de bede in het Onze Vader 
"Uw Rijk kome". 

1.3 De Katholiek Politieke Partij gaat uit van de volgende principes: 

a. personalisme: de mens is als persoon geroepen zich te 
vervolmaken en zich veelzijdig te ontplooien; 

b. solidariteit de mens als sociaal wezen is geroepen zich 
te vervolmaken en te ontplooien met en ten behoeve van 
anderen; 

c. subsidiariteit ieder behoort op de plaats die hij of zij in de 
maatschappij bekleedt zoveel verantwoordelijkheid op zich te 
nemen en zeggenschap uit te oefenen, als uit een oogpunt 
van een goede behartiging van toevertrouwde belangen 
wenselijk is. 
Eerst indien in deze belangenbehartiging tekortgeschoten 
wordt, behoort een hogere gemeenschap of gezagsdrager 
hierin te voorzien; 

d. verantwoordelijkheid: mensen dienen hun verantwoor-
delijkheden ten opzichte van zichzelf, hun gezin en de sa 
menleving te vervullen en als een goed rentmeester met de 
schepping om te gaan en invulling te geven aan de bijbelse 
cultuuropdracht. 
Zij dienen hun verantwoordelijkheid te beleven in een 
democratische rechtsorde waarin alle burgers gelijk zijn 
voor de wet; 

e. herstel van de authentiek-christelijke waarden in de 
samenleving: zoals de Heilige Schrift deze voorhoudt. 

Zoals deze is uiteengezet in een aantal Pauselijke encyclieken, te beginnen met 
Rerum Novarum (1891) t/m  Splendor  Veritatis (1994) en Evangelium Vitae (1995), 
en in de Pastorale Constitutie Caudium et Spes (1965). 
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tieke Partij erkent het gezin als hoeksteen var  

II I

De 
S 11  de gezinnen te bevorderen. 

11.2 Goed onderwijs is van niet te schatten betekenis. Bevordering 
van "kennen", "kunnen" en de overdracht van normen en waar-
den dienen hier centraal te staan. 

11.3 Onderwijsinstellingen dienen alle ruimte te hebben hun 
identiteit te kunnen beleven, ook waar het te stellen condities 
betreft aan de gedragingen van docenten en leerlingen. 

11.4 De overheid dient de aantasting van de zedelijke en morele 
integriteit van jeugdigen te bestrijden. 

11.5 Het leven verdient bescherming van het begin tot het einde. 
Deze bescherming is gefundeerd op de natuurlijke zedenwet, 
zoals ook neergelegd in het vijfde gebod: "Gij zult niet doden". 
Derhalve moeten abortus en euthanasie worden afgewezen. 
Sterke aandacht dient te worden besteed aan de palliatieve, het 
lijden verzachtende zorg. 

11.6 Alle vormen van experimenten met menselijk leven - meteen na 
conceptie in of buiten de baarmoeder - met na de conceptie 
ontstane bevruchte eicellen, zich delende bevruchte eicellen, 
foetussen, vroeggeboorten, gehandicapte en niet-gehandicapte, 
in of buiten de moederschoot of "in vitro", in kunstmatige 
baarmoeders, bij buitenbaarmoederlijke bevruchtingen, 
doodgeboren, geaborteerden, met menselijk genenmateriaal, 
met zieken, ouderen, stervenden, enz. dienen verboden te 
worden. 

11.7 Op de overheid rust de zwaarwegende taak zowel in voor-
komend als bestrijdend opzicht alles te doen om personen en 
samenleving zoveel mogelijk te vrijwaren van criminaliteit. 
Politie, justitie en gevangeniswezen dienen zowel op personeel 
als materieel vlak toereikend te zijn toegerust. Van ons straf 
stelsel dient een voldoende afschrikwekkende werking uit te gaan. 
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11.8 De overheid dient heiligschennis en Godslastering te bestrijden 
en te vervolgen. 

11.9 Goed rentmeesterschap vereist voor ons dichtbevolkte land 
m.b.t. vreemdelingen een in alle opzichten verantwoord toelatings-
en remigratiebeleid. Om het in de wet verankerde asielrecht 
adequaat en blijvend te kunnen uitvoeren voor hen die om er-
kende redenen in Nederland asiel zoeken, moet de overheid zich 
ervoor inzetten de illegaal hier te lande verblijvende buitenlan-
ders overeenkomstig de eisen der billijkheid het land uitte zetten. 
Vluchtelingen dienen zo mogelijk in de eigen regio te worden 
opgevangen, subsidiair elders. 

11.10 De teelt, handel en het gebruik van zowel soft- als harddrugs 
dienen energiek bestreden te worden. 
Evenzeer moet de overheid overmatig alcoholgebruik en 
gokverslaving zoveel mogelijk tegengaan. 

11.11 Leeftijdsdiscriminatie dient zoveel mogelijk te worden tegen- 
gegaan. Het ouderenbeleid dient erop gericht te zijn het zelf-
standig wonen van ouderen te ondersteunen. 

11.12 Maatregelen voor een dierwaardig bestaan dienen geëffectueerd 
te worden. 
Stroperij moet krachtig worden bestreden. 

11.13 De overheid heeft de taak de bewaring van het cultureel erfgoed 
te bevorderen. 

11.14 De Katholiek Politieke Partij wil zich inzetten voor de zondag als 
algemene rustdag.  

III ;r!1rrf11 

111.1 De Katholiek Politieke Partij wenst een overheid die goed geïn-
formeerd, vooruitziend, rechtvaardig, slagvaardig en dus niet 
bureaucratisch opereert. 
Bevoegdheids-afbakeningen tussen de verschillende bestuurs-
lagen dienen helder en goed gemotiveerd te zijn. 



111.2 De kiezersinvloed op het openbaar bestuur dient te worden 
versterkt. Wettelijke maatregelen zijn nodig om de band tussen 
kiezer en gekozenen en de verantwoordingsplicht van de geko-
zene ten opzichte van de kiezer te versterken. Te denken ware 
aan een mengvorm tussen evenredige vertegenwoordiging en 
districtenstelsel. Ook de electorale invloed op de benoeming van 
burgemeesters dient te worden vergroot. 
De introductie van een beslissend referendum onder voorwaar-
den en waarborgen voor een objectieve openbare meningsvor-
ming met betrekking tot regeringsbesluiten en wetgeving wordt 
bepleit. 

111.3 De Katholiek Politieke Partij hecht grote waarde aan uit de 
samenleving opgekomen verbanden van burgers die zich de 
behartiging van zekere maatschappelijke belangen aantrekken 
en aldus aan hun verantwoordelijkheid en solidariteit inhoud 
wensen te geven. 

lIlA De Katholiek Politieke Partij wil eisen ter bescherming van de 
natuur zwaar laten wegen o.a. bij de ruimtelijke ordening en het 
industrie- en landbouwbeleid, onder een evenwichtige afweging 
van milieu- en economische belangen. 
De Katholiek Politieke Partij is voorstander van het principe "de 
vervuiler betaalt". De overheid dient het gebruik van "schone" 
energie te bevorderen. 
In het woon-werkverkeer dient het gebruikmaken van openbaar 
vervoer te worden bevorderd. 
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IV.1 De Katholiek Politieke Partij wil de solidariteit en het besef 
elkaar wederzijds nodig te hebben tussen werkgevers en werk-
nemers bevorderen. 

IV.2 Er dient gestreefd te worden naar een zo volledig mogelijke 
werkgelegenheidssituatie. 
Immers werk moet worden gezien als een dienst aan de samen-
leving en een middel tot zelfontplooiing en bovendien is een 
juiste verhouding tussen actieven en niet-actieven noodzakelijk 
om in voldoende mate te kunnen voorzien in sociale verzekering 
en pensioenverschaffing. 
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IV.3 Uit een oogpunt van werkgelegenheid, economische 
ontplooiing en koopkrachtbevordering moet het verschil tussen 
bruto en netto inkomen worden verkleind. Maatregelen in de 
belasting- en loonkostensfeer kunnen hiertoe bijdragen. 

lV.4 Inrichting en uitvoering van het sociale verzekeringsstelsel 
moeten de fraudegevoeligheid zoveel mogelijk tegengaan. 
Het sociale verzekerinsstelsel alsmede de algemene bijstands-
wet dienen zodanig te worden uitgevoerd dat, waar mogelijk, 
de inscharing in het arbeidsproces wordt bevorderd. 

IV.5 De financiële positie van de minima dient te worden ontzien 
c.q. versterkt. 

IV.6 De fiscale positie van de alleenverdienende kostwinner dient 
te worden versterkt. Voorkomen moet worden, dat in het geval 
er kinderen zijn, beide echtgenoten zich financieel genoopt 
zien te gaan werken. 

lV.7 Nieuwe financiële maatregelen moeten geen inbreuk maken 
op het vertrouwen dat de overheid gewekt heeft qua 
bestedingsmogelijkheden door natuurlijke en rechtspersonen, 
speciaal met het oog op de daarop gebaseerd aangegane 
vaste lasten en verplichtingen. 

V.8 Daar voor ons land de export van wezensbelang is, dient deze 
zoveel mogelijk te worden bevorderd. 

IV.9 De overheid dient te stimuleren tot en waar nodig bij te dragen 
in het onderzoek ("research and  development")  naar techno-
logische innovatie en rationalisering.  

IV.  10 Terugdringen van het financiëringstekort en dus van de 
rentelasten is noodzakelijk om de lasten voor de belasting-
betaler te verlichten en ruimte te scheppen voor de nodige 
beleidsmaatregelen. 

V.11 Gestreefdmoet worden naar verlaging van de lasten voor 
burger en bedrijfsleven. 

IV.12 De overheid dient zich in te zetten om het floreren van de 
Nederlandse land- en tuinbouw mogelijk te maken. 



V. Buitenlandse Betrekkingen 

V.1 In het buitenlands beleid pleit de Katholiek Politieke Partij voor 
een Nederlandse inzet, bij voorkeur binnen de Europese Unie, 
om een rechtsorde te bevorderen, die zowel tussen- als 
binnen-statelijk beantwoordt aan criteria van humaniteit. 
Een internationale regeling van humanitair interventierecht is 
nodig. Ook het opsporen en berechten van plegers van misdrij-
ven tegen de menselijkheid moet internationaal geregeld wor-
den. 

V.2 Het buitenlands beleid dient zoveel mogelijk vooruit te lopen, 
waar mogelijk in preventieve zin, op eventueel destabiliserende 
ontwikkelingen. 

V.3 Het Europese eenwordingsproces, zoals dat vanaf de eerste 
jaren na de Tweede Wereldoorlog zich ontwikkelde, moet 
primair worden bezien vanuit de christelijke geest van solidari-
teit en verzoening. 
De Europese Unie dient een middel te zijn voor opbouw van 
een "beschaving van de Liefde". Het principe van de sub-
sidiariteit dient het architectonisch beginsel te zijn bij het op-
zetten van het Europese bouwerk. Overheidstaken moeten 
pas op Europees niveau worden gebracht, indien het nationaal 
niveau hiervoor ontoereikend blijkt. 

V.4 De val van het "ijzeren gordijn" biedt een historische kans tot 
toenadering binnen Europa. 
De Centraal- en Oost-europese staten die hiervoor politiek en 
economisch klaar zijn moeten zich kunnen aansluiten bij de 
Europese Unie. In die tussentijd moeten hen voldoende export-
mogelijkheden worden geboden. Een toetreding van de Cen-
traal- en Oost-europese staten tot de Europese Unie zal, ten 
einde financierbaar te zijn, een aanpassing vergen met betrek-
king tot de verdeelsleutel van subsidies vanwege de structuur-
fondsen en de gemeenschappelijke landbouwpolitiek. 

V.5 Het veiligheids- en buitenlands beleid van de Europese Unie 
moet samenhangend en eensgezind worden teneinde effectief 
te kunnen zijn. Militaire samenwerking dient gestalte te krijgen 
binnen de Europese Unie, als "Europese pijler" in NAVO-
verband 



Het behoud van de politieke- en veiligheidsrelatie met de Ver-
enigde Staten is van essentieel belang voor de veiligheid van 
Europa. 

V.6 De internationaal georganiseerde misdaad dient via een inter-
nationale aanpak compromisloos bestreden te worden. Hierbij 
valt onder andere te denken aan de teelt en handel van drugs, 
prostitutie, pornografie, illegale immigratie, wapenhandel, de 
handel in beschermde dier- en plantsoorten, de handel in 
gestolen auto's, materiaal dat nucleair kan worden aangewend 
en het witwassen van uit misdaad verkregen gelden. 

V.7 In het verband van de Europese Unie is effectieve politionele en 
justitiële samenwerking ter bestrijding van misdaad vereist. Ook 
de immigratieproblematiek vraagt om een Europese aanpak. 

V.8 Misbruik van subsidies en verspilling van overheidsgelden in 
Europees verband dienen krachtig bestreden te worden. 

V.9 Het is niet toelaatbaar zovele mensen - beelddragers  God's  - 
in fysieke en geestelijke verkommering te laten. Hulp moet 
primair gericht worden op de allerarmsten. 
De ontwikkelingshulp dient kritisch bezien te worden - vanwege 
de waardigheid van de ontvangende mens - opdoelstelling, 
werkwijze en voorwaarden. 
Men kan er ook niet blind voor zijn, dat veel ellende wordt 
veroorzaakt door menselijk handelen en nalaten. Bij de ver-
strekking van ontwikkelingshulp dient derhalve de effectiviteit 
scherp in het oog gehouden te worden en dienen mede de 
criteria van goed openbaar bestuur en rationele economische 
politiek van het ontvangende land te worden betrokken. 
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