
95 politieke stellingen
Algemeen
1 De Bijbel is het uitgangspunt van al het politieke en maatschappelijke handelen  
 in Nederland. 
2 De overheid voert gezinsvriendelijke politiek. 
3 De zondag wordt in ere hersteld als rustdag. 
4 De positie van de kerk als maatschappelijk instituut is van groot belang. 
5 De overheid bevordert het huwelijk tussen man en vrouw als enige samenlevingsvorm  
 en draagt het belang van liefde en trouw uit. 
6 De overheid stelt zich terughoudend op om zo ruimte te geven aan het  
 maatschappelijk middenveld.

Zorg
7 In de maatschappij hebben burgers een belangrijke taak om voor elkaar te zorgen en  
 naar elkaar om te zien. 
8 Abortus om niet-medische redenen wordt verboden.
9 De jeugdzorg wordt niet gecentraliseerd.  
10 Om medicijnen toegankelijker te maken, is er meer transparantie over de kosten van  
 onderzoek en ontwikkeling nodig. 
11 Zorginstellingen moeten in staat worden gesteld om patiëntgegevens uit te wisselen. 
12 De overheid stimuleert en faciliteert geen geslachtsveranderingen.
13 Door in te zetten op het voorkomen van scheidingen door gratis relatietherapie en het  
 verbieden van second love-reclame, draagt de overheid bij aan stabiliteit van gezinnen. 
14 Er wordt actief ingezet op eenzaamheidsbestrijding onder zowel ouderen als jongeren.  
 Sociale initiatieven met dit doel dienen gesteund te worden. 
15 Niet de arbeidsmarkt is het probleem, maar de stijgende vraag naar zorg. Er dient actief  
 te worden nagedacht over het inperken van deze stijgende vraag. 
16 De zorg is gebaat bij preventief beleid, zoals voldoende voorlichting op scholen rondom  
 gezonde voeding.
17 Stamcelonderzoek is nuttig en goed, maar moet zich richten op methoden om adulte  
 stamcellen veelzijdig inzetbaar te maken (in plaats van embryonale stamcellen).
18 Het leven is een mysterie dat van God gegeven wordt. Daarom beschermt en  
 onderhoudt de overheid ál het leven. 
19 De overheid zet in op waardige ouderdom en stopt met het faciliteren van euthanasie. 

Duurzaamheid
20 De luchtvaartsector is een van de grootste vervuilers. Daarom zorgt de overheid voor  
 vermindering van korte vluchten en een vliegbelasting.
21 Goed rentmeesterschap betekent niet meer van de aarde vragen dan nodig is.  
 De hoeveelheid wegwerpproducten die dagelijks naar Nederland verscheept wordt,  
 hoort daar niet bij.
22 Zuinig omgaan met de schepping betekent ook zuinig omgaan met het landschap.  
 De overheid laat kernenergie een belangrijk onderdeel zijn van onze energievoorziening.
23 Het voorkomen van milieuvervuiling betekent niet dat we industrie naar het buitenland  
 moeten verjagen, maar juist de taak op ons moeten nemen om producten op eigen  
 bodem zo schoon mogelijk te produceren.
24 Eerst water, de rest komt later. Daarom is het belangrijk om actief in te zetten op behoud  
 van onze drinkwaterkwaliteit en drinkwaterzekerheid. 
25 Eten op ons bord is van levensbelang. Daarom is het noodzakelijk dat de agrarische  
 sector in Nederland in de gelegenheid blijft ons voedsel te produceren. 
26 Voor niets gaat de zon op en daar moeten we van profiteren. Zonne-energie is een  
 duurzame aanvulling op de energievoorziening voor particulieren en bedrijven. 
27 Het profijt van de warmte van onze aarde moeten we niet mislopen. De overheid zet  
 daarom meer in op aardwarmte als energiebron voor grootverbruikers. 
28 De natuur en de landbouw zijn geen vijanden, maar vrienden. Daarom pleiten wij voor  
 natuur die geïntegreerd is in de landbouw van Nederland. 
29 Groen is iets waar iedereen gelukkig van wordt. Daarom is het inpassen van meer groen  
 in de stedelijke omgeving en in de infrastructuur essentieel. 
30 De boeren zijn onze voedselproducenten en verdienen daarom respect. De negatieve  
 beeldvorming inzake debat en beleid rondom boeren moet stoppen. 
31 Tien sets kleren kopen en laten bezorgen om er vervolgens acht van te retourneren is  
 een voorbeeld van onze consumptiecultuur. De overheid ontmoedigt deze cultuur om de  
 negatieve impact op klimaat en milieu te verkleinen.  
32 Een eerlijke prijs voor een eerlijk product. Indien nodig moet de overheid ingrijpen om de  
 voedselproducten een eerlijk inkomen te garanderen.
33 De overheid zet in op een betaalbaar vervoersnetwerk, waardoor het openbaar vervoer  
 een serieus alternatief voor de auto wordt.
34 Bij de snelheid van de verduurzaming van de economie dient rekening gehouden te  
 worden met de draagkracht van alle inkomensgroepen.
35 Er moet een BTW komen op kerosine.

Sociaal-economisch 

36 Nederland moet zo snel mogelijk afscheid nemen van allerlei fiscale uitzonderingen in  
 het belastingstelsel. Het is niets anders dan belastinghomeopathie ten koste van het  
 algemeen belang.
37 Internationale belastingontwijking kan alleen op Europees niveau effectief worden  
 aangepakt.
38 De Europese Centrale Bank moet beteugeld worden door een strakker mandaat,  
 zodat het selectief opkopen van bedrijfsobligaties verhinderd wordt en ongelijk opkopen  
 van staatsobligaties ook aan strakke banden wordt gelegd.
39 De overheid moet een technologie neutraal beleid voeren, zodat Nederland een  
 aantrekkelijk land is voor nieuwe, innovatie-industrieën.
40 Er moet, naast de lokale initiatieven zoals pakketpunten, zo snel mogelijk landelijk  
 worden ingezet op het verminderen van de uit de hand gelopen stroom aan pakket- 
 bezorgers van online winkels.   
41 Het krijgen van kinderen en het zelf opvoeden van die kinderen moet worden  
 gestimuleerd door de kinderbijslag te hervormen. Net als in de oude regeling moet  
 de bijslag per kind hoger worden naarmate je meer kinderen krijgt.  
42 Vergrijzing zorgt ervoor dat de invloed van de oudere kiezer toeneemt, politici daardoor  
 riante oudedagsvoorzieningen in stand houden en de jongeren daarvan de rekening  
 betalen. Politici dienen daarom altijd rekening te houden met de effecten van het  
 beleid voor toekomstige generaties. 
43 Het MKB is de ruggengraat van onze samenleving. De overheid dient het MKB  
 daarom ook te ondersteunen en te bevorderen.
44 Eenverdieners moeten niet langer onevenredig zwaar belast te worden.
45 Gebruik het geld van de kinderopvangtoeslag om de kinderbijslag te verhogen.  
 Ouders krijgen dan de keuzevrijheid om zelf te bepalen wat ze met dit geld doen. 
46 Belasting op arbeid moet worden verlaagd, zodat meer werken ook daadwerkelijk loont.
47 Voorkom grotere tekorten bij gemeenten op het sociaal domein door weer een  
 inkomenstoets in te stellen voor huishoudelijke hulp.
48 Het huisvestingsbeleid dient financiële ruimte te laten voor starters.

Internationaal
49 Nederland dient zich in te zetten om christenvervolging internationaal te verminderen.
50 Nederland moet stoppen met het internationaal promoten van abortus door middel van  
 organisaties als Planned Parenthood.   
51 Het Europees Parlement moet vertrekken uit Straatsburg.   
52 We proberen zoveel als mogelijk los te komen van de afhankelijkheid van Chinese  
 technologie. Daarom moet de overheid het gebruik maken van 5G dat wordt ge- 
 faciliteerd vanuit China stoppen. 
53 Nederland moet zich houden aan het vastgestelde percentage van het bruto  
 nationaal product voor ontwikkelingssamenwerking.     
54 Het Europese treinnetwerk moet uitgebreid en betaalbaar worden.  
55 Nederland moet arme landen ondersteunen in het bestrijden van de effecten van  
 klimaatverandering.   
56 Nederland moet de mens centraal stellen in het migratieproces. 
57 Nederland moet meer doen om de behandeling van de Oeigoeren in China aan  
 de kaak te stellen. 
58 Nederland moet actief nadenken over de risico’s van de bestaande banden met groot 
 machten als China, de Verenigde Staten en Rusland. Kritische kennis moet worden  
 beschermd tegen spionage en diefstal. 
59 Europese samenwerking op het gebied van defensie is goed, maar de NAVO dient de  
 basis te blijven van onze internationale veiligheid. 
60 Internationale veiligheid vraagt een sterke en actieve defensie. Nederland moet de  
 2 procentsnorm van de NAVO daarom ook in de wet verankeren.  
61 Nederland zet zoveel mogelijk in op zelfvoorziening als het gaat om cruciale basis- 
 behoeften, zoals energie, medische hulpmiddelen en defensie. 
62 De overheid komt internationaal op voor het recht van de staat Israël.
63 Techreuzen als Google en Meta worden niet voor niets ‘reuzen’ genoemd. Burgers   
 verdienen daarom een overheid die het voor hun privacy opneemt en deze ‘reuzen’  
 met wetgeving op afstand houdt.

Onderwijs
64 Er blijft ruimte voor kleine scholen. De toeslag voor kleine scholen dient daarom  
 gewaarborgd te blijven.
65 Het moet mogelijk zijn om na je HBO-bachelor een universitaire bachelor te halen  
 zonder instellingsgeld te hoeven betalen.
66 Alle leerlingen in Nederland moeten op de basisschool het Wilhelmus leren.
67 De geografische spreiding van universiteiten in Nederland moet hoger zijn.
68 Vrijheid van onderwijs is (een groot) goed en dient daarom te allen tijde gewaarborgd  
 te blijven. 
69 Om het lerarentekort te verminderen moet er meer geïnvesteerd worden in het  
 maatschappelijke imago van het leraarschap. 
70 Er moet een rem komen op het aantal internationale studenten op universiteiten.
71 Geesteswetenschappelijke studies als Russisch zijn toch nuttig gebleken. Daarom moet  
 een groter deel van het budget voor hoger onderwijs naar de geesteswetenschappen.
72 Mbo’ers ervaren een relatief grote afstand tot de politiek. Daarom moeten politieke  
 partijen per campagne minimaal 1 dag campagnevoeren op het mbo.
73 De opvoeding van kinderen is de verantwoordelijkheid van ouders. De overheid dient  
 niet op de stoel van de opvoeder te gaan zitten. 
74 In de strijd tegen het lerarentekort mag kwantiteit nooit ten koste van de kwaliteit gaan. 
75 Het onderwijs dat niet noodzakelijk in het Engels gegeven moet worden, dient in het  
 Nederlands aangeboden te worden. 
76 Speciaal basisonderwijs dient extra aandacht te krijgen in de jaarlijkse begroting van  
 het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
77 Praktische opleidingen dienen hoger gewaardeerd te worden in de samenleving. 
78 De nationale geschiedenis dient een grotere plaats te krijgen in het onderwijscurriculum.

Binnenland 
79 Het staatshoofd moet een prominentere rol krijgen bij de vorming van een nieuw kabinet. 
80 In de Tweede Kamer dient een vruchtbaar debat gevoerd te worden op de inhoud.  
 Veelvuldig gebruik van bijvoorbeeld telefoons draagt hier niet aan bij en dient daarom  
 beperkt te worden. 
81 Wetten beoordelen is niet iets simpels, maar gespecialiseerd werk. Daarom is SGP- 
 jongeren tegen directe democratie en voor het waarderen van volksvertegenwoordigers.
82 Affaires als de toeslagenaffaire, de asielcrisis en de afhandeling van de schade in  
 Groningen laten zien dat een kleine overheid beter is dan een overheid die alles denkt  
 te kunnen regelen.
83 Om het opvangen van vluchtelingen goed te kunnen uitvoeren is het van groot belang  
 om uitgeprocedeerden en veiligelanders uit te zetten, zodat er ruimte komt voor echte  
 vluchtelingen.
84 Drugsgebruik lijkt een feestje, maar is feitelijk het afbreken van je lichaam en het  
 faciliteren van het criminele circuit. Drugsproductie- en verkoop (voor recreatieve doel 
 einden) zouden daarom verboden moeten worden. De overheid stimuleert daarom niet  
 het drugsgebruik door middel van legale productie en gedoogbeleid.
85 De zogenoemde war on drugs is een oorlog die met overtuiging gestreden moet worden.  
 Rapporten die beweren dat Nederland een narcostaat wordt zijn een aanmoediging voor  
 die strijd.
86 De politie kan pas waakzaam en dienstbaar zijn als zij voldoende mensen en geld heeft  
 om haar werk te doen en problemen op te lossen.
87 Het is van groot belang dat jongeren actief participeren in de democratie. Daarom  
 moeten er meer jongeren die niet ouder zijn dan 25 op de kieslijsten komen te staan. 
88 (Internet)prostitutie dient landelijk verboden te worden en mensenhandel moet actief  
 bestreden worden.
89 Het aanbieden en bezitten van pornografie moet strafbaar worden.  
90 De publieke omroep dient gericht te zijn op objectieve informatieverstrekking en niet op  
 niet-informatief amusement.
91 Gemeentelijke herindelingen mogen nooit ingegeven worden door dwang. Ook niet als  
 deze dwang indirect wordt uitgevoerd middels financiële prikkels.
92 Mantelzorg aan buurtbewoners, ouders en/of bekenden dient te worden gestimuleerd  
 en gefaciliteerd. 
93 Er dient ruimte te zijn voor een breed maatschappelijk debat, waarin nadrukkelijk plaats  
 is voor de mening van minderheden. 
94 De overheid zet actief in op het bestrijden van antisemitisme. 
95 Standbeelden die een neerslag zijn van historische ontwikkelingen, dienen niet te  
 worden verwijderd, maar moeten van de juiste context worden voorzien.
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