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Voor mijn werk in de Tweede Kamer heb ik 

veel aan mijn economische achtergrond. 

Als SGP’er in de politiek ontdek ik telkens 

weer hoe zinvol en doordacht de Bijbelse 

principes zijn voor een gezonde economie. 

De Bijbel spreekt niet over presteren, maar 

over vruchtbaar zijn. Het gaat niet om 

het resultaat op korte termijn, maar om 

duurzame groei op lange termijn. Ons land 

is Jozefs wijsheid vergeten om in tijden van 

voorspoed een appeltje voor de dorst opzij 

te leggen. Uit overtuiging breng ik zo de 

SGP-standpunten in debatten naar voren.

De SGP zet zich in voor de kwaliteit van 

al het onderwijs. Goed onderwijs is erg 

belangrijk, want op school vindt overdracht 

van kennis, waarden en normen plaats. De 

school is van de ouders en niet van de staat. 

Ouders of opvoeders moeten daarom de 

keuzevrijheid hebben hun kinderen naar 

een school te sturen, waarvan het onderwijs 

aansluit bij hun levensovertuiging. Als het 

goed is, ligt de identiteit van school in het 

verlengde van thuis en van wat in de kerk 

voorgehouden wordt. Op de vrijheid van 

onderwijs mag niet beknibbeld worden.

Al jaren ben ik actief in de provinciale politiek. 

Als burgemeester ken ik de kneepjes van het 

lokale bestuur. De SGP wil een betrouwbare 

overheid die dichtbij mensen staat, hen 

steunt en niet voor de voeten loopt. Daar 

maak ik mij sterk voor. En ik roep kiezers 

op om de SGP sterker te maken. Net als 

in de Tweede Kamer, leveren SGP’ers in 

gemeenten en provincies een waardevolle 

bijdrage aan het openbaar bestuur. Ze willen 

zo het welzijn van de samenleving dienen. 

Niet alleen door uw stem, maar ook door uw 

gebed kunt u hen daarin steunen.

Speerpunten van de SGP bij de komende verkiezingen

Waar staat de SGP voor?

Meer informatie

• Voor een christelijk Nederland

• Meer samenleving, minder overheid

• Voor het leven 

• Meer groei, minder tekort 

• Voor huwelijk en gezin

• Meer Nederland, minder Europa

• Voor Israël

De SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen. Zij komt op voor de christelijke 

cultuur en traditie in Nederland. Een land waar het leven beschermd wordt, het gezin 

geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar. Een land waar de zondag rustdag 

is, waar mensen zich veilig voelen en waarin de overheid vrijheid van burgers waarborgt. 

De SGP stáát ervoor.

Wilt u meer informatie over het speerpunten verkiezingsprogramma 2012-2017 of over onze 

SGP-standpunten of wilt u een verkiezingsavond van de SGP bezoeken? Kijk op www.sgp.nl.

Voor de tweede keer op rij voert Kees van der Staaij 

(43) de kandidatenlijst van de SGP voor de Tweede 

Kamerverkiezingen aan. Drie vragen aan de lijsttrekker.

Wat is de boodschap van de SGP?

‘De SGP staat voor Bijbels genormeerde politiek. Christelijke 

waarden en normen, zoals rechtvaardigheid, barmhartigheid 

en rentmeesterschap moeten weer voor het voetlicht gebracht 

worden. Neem bijvoorbeeld de economische crisis. Het land 

zou er anders uitzien als christelijke waarden als soberheid en 

matigheid meer uitgedragen worden.’

Kan de SGP wat bereiken?

‘Zeker! Het is altijd belangrijk dat een helder, Bijbels geluid 

in de Kamer klinkt! Door de bijzondere politieke situatie heeft 

de SGP de afgelopen jaren regelmatig het verschil gemaakt. 

Dat kan zomaar weer gebeuren. We hebben bijvoorbeeld 

verslechtering van medisch-ethische zaken kunnen voorkomen, 

zoals verruiming van beleid rond abortus en euthanasie en ver-

dere uitholling van de zondagsrust. Bezuinigingen op passend 

onderwijs en het kindgebonden budget hebben we bijgesteld. 

Op ons verzoek heeft de minister extra werk gemaakt van het 

opkomen voor vervolgde christenen.’

Kan de SGP drie zetels halen?

‘Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen waren we dichtbij een 

derde zetel. Oftewel: elke stem telt. Als je naar de peilingen 

kijkt, dan staat de SGP wisselend op twee of drie zetels. Dit jaar 

valt de verkiezingsdatum op mijn verjaardag. Een derde kaarsje 

op de taart sla ik niet af.’

Kandidaten aan het woord

Kees van der Staaij

» ‘‘Een derde kaarsje op de taart 
sla ik niet af’’ «

Elbert Dijkgraaf Roelof Bisschop Servaas Stoop



De agrarische sector is heel belangrijk voor de 

Nederlandse economie. Denk aan de export. En: 

zonder boeren geen aardappels op je bord of melk 

bij de lunch. Ook dragen landbouwers en veehou-

ders veel bij aan het onderhoud van ons mooie 

landschap. Wie wil dat nou niet in stand houden? 

Gelukkig heeft de SGP oog voor de betekenis van 

goede en gezonde gezinsbedrijven. Zij maakt 

werk van minder regels en rompslomp en zet zich 

in voor een betere gezondheid van dieren in de 

veehouderij. Ik stem daarom SGP. Doet u het ook?

Ik stem SGP, want de partij vraagt aandacht voor 

de zorg en voor mensen die in deze sector werken. 

In mijn werk merk ik dagelijks dat de zorg veran-

dert. Positief vind ik de afwisseling van zorgverle-

ning, computerwerk en patiëntencontact. Maar de 

hogere werkdruk is zorgelijk. Gelukkig wil de SGP 

de menselijke maat terug. Als christen heb ik prin-

cipiële bezwaren tegen abortus en euthanasie. Ik 

voel me gesteund door de opstelling van de SGP 

in de Tweede Kamer. Het leven is een geschenk, 

daar gaan we zorgvuldig mee om.

Wat mij aanspreekt in het werk van de SGP-Twee-

de Kamerleden is dat zij waardering uitspreken 

voor het werk dat vele huismoeders elke dag 

weer doen. Ze voegen de daad bij het woord met 

voorstellen, waardoor gezinnen minder krap ko-

men te zitten. Ook vraagt de SGP extra aandacht 

voor pleegouders, ouders die kinderen adopteren 

en gezinnen met gehandicapte kinderen. In ieder 

gezin is wel eens wat. Laten we daarover niet kla-

gen, maar elkaar positief steunen, ieder in zijn of 

haar vak. Daarom gaat mijn stem naar de SGP!

Ik ben er blij mee dat de SGP de hoogte van de 

studiebeurs in stand wil houden. Daardoor blijven 

de studiekosten voor mij en veel andere studen-

ten betaalbaar. Voor de toekomst van ons land 

is beter onderwijs echt nodig. De SGP krijgt mijn 

steun omdat zij werk maakt van een betere kwali-

teit van het hoger onderwijs. Ik vind het belangrijk 

dat studenten hun studie echt serieus nemen en 

daarin worden gestimuleerd door (de overheid 

en) hun docenten! 

Steunbetuiging... Steunbetuiging...

We beleven verwarrende tijden. Er is veel 

onzekerheid over de toekomst. De economie 

hapert, de werkloosheid neemt toe. Men-

sen kunnen hun huis amper verkopen. 

Ouderen vragen zich af of hun pensioen 

overeind blijft. De overheidsbegroting 

laat tekorten zien. Schulden stapelen zich 

op en bezuinigingen werpen hun scha-

duw vooruit. De vervroegde verkiezingen 

op woensdag 12 september gaan niet 

alleen over de vraag hoe Nederland de 

economische crisis te boven komt. De 

welvaartsdaling is beslist niet gering. Zij 

raakt alle burgers in de portemonnee. 

Maar het morele verval baart minstens 

zoveel zorgen. Bij de stembus gaat het 

juist om de vraag naar ons laatste houvast. 

Want ons land, onze kinderen gaan alleen 

een goede toekomst tegemoet wanneer 

de morele basis deugt. Dan is er gegrond 

vertrouwen. Dan gloort er weer hoop. 

Dat geeft burgers moed, bestuurders be-

zieling en kiezers een kompas. De SGP 

bedrijft politiek op basis van de Bijbel, het 

gezaghebbende Woord van God. Vanuit dit 

vaste vertrekpunt zoekt zij het goede voor 

iedere Nederlander. Op een doordachte 

en betrouwbare manier, onafhankelijk van 

regering of oppositie. Niet alleen in woord, 

maar ook metterdaad. 

Daarom: Daad bij het Woord!

In onze samenleving staat veel op het spel. En als het erom spant, 

moet je teruggrijpen op je wortels. Het ontstaan van Nederland is 

ondenkbaar zonder het christelijk geloof. Neem bijvoorbeeld deze 

regel uit het Wilhelmus: ‘Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God 

mijn HEER!’ Een neutrale overheid staat voor niks en biedt geen 

bescherming tegen ondermijnende ideologieën of ongeloof. De SGP 

kiest voor een christelijk Nederland, waarin mensen omzien naar 

elkaar, waar levens worden beschermd, waar de zondag rustdag is 

en de vrijheid van onderwijs in stand blijft, waar antisemitisme en 

(islamitische) haatzaaierij stevig worden aangepakt.

De Europese Unie loopt tegen haar grenzen aan. De schuldencrisis, 

die hand in hand gaat met politieke instabiliteit, toont aan dat ‘meer 

Europa’ geen optie is. Samenwerking tussen lidstaten is prima, een 

vanuit Brussel geleide superstaat is ongewenst. Europese verdragen 

moeten daarom door minstens tweederde van het Nederlandse 

parlement worden goedgekeurd. Vanwege de economische en 

politieke crisis is de tijd rijp voor onorthodoxe maatregelen. 

Uitbreiding van de EU, bijvoorbeeld met Turkije, is niet langer aan 

de orde. De SGP wil snoeien in allerlei Europese subsidiestromen. 

Ook rust er geen taboe op een splitsing van de eurozone.

Sinds de oprichting van de staat 

Israël in 1948 wordt het land 

constant bedreigd door islamitische 

buurlanden en het altijd op de loer 

liggende terrorisme. Onrust in de

Arabische wereld en nucleaire 

dreiging van Iran voeren de druk 

op. Als enige democratie in het 

Midden-Oosten heeft Israël recht 

op steun van de internationale 

gemeenschap. Pogingen van Israël 

om terroristische organisaties als 

Hamas en Hezbollah aan te pakken, 

moet Nederland ferm steunen. Er 

mag geen enkele euro Nederlands 

hulpgeld naar de Palestijnse Hamas-

regering gaan. Uiteraard staat 

de SGP wel achter noodzakelijke 

humanitaire hulpverlening aan de 

Palestijnse bevolking.

God is de Schepper die leven geeft 

en leven neemt. Mensen mogen 

niet in deze orde ingrijpen. Daarom 

is het zo pijnlijk dat jaarlijks ruim 

dertigduizend prille levens in de 

moederschoot door menselijk in-

grijpen worden gedood. Abortus 

moet verboden worden. Zolang 

de Abortuswet niet is afgeschaft, 

streeft de SGP naar een zo laag 

mogelijk aantal abortussen. Ook 

euthanasie is een ‘verworvenheid’ 

waar de SGP vanaf wil. Het is 

niet aan mensen om te bepalen 

wanneer het leven ‘klaar’ is. Verder 

is voorzichtigheid geboden als het 

gaat om ‘knutselen’ aan het leven. 

Klonen blijft daarom verboden. 

Genetisch onderzoek moet aan 

strikte grenzen gebonden zijn.

De overheid is door God ingesteld. Gezagsdragers en publieke hulpverleners 

verdienen daarom ons respect. De SGP wil dat de overheid zich meer 

concentreert op haar kerntaken, zoals zorg voor veiligheid, basisvoorzieningen 

en een vangnet voor wie niet kán werken. Helaas houdt de Nederlandse 

overheid zich te vaak bezig met taken die gezinnen, bedrijven, kerken 

en andere organisaties prima zelf aankunnen. De SGP wil daarom dat 

mantelzorgers en vrijwilligers betere ondersteuning krijgen. Verder moet er 

meer politie zichtbaar op straat aanwezig zijn. Er moeten 5.000 extra agenten 

komen. En defensie krijgt een ruimer budget.

Meer groei, minder tekort

Voor huwelijk en gezin
Christelijk Nederland Meer NL, minder EU

Meer samenleving, minder overheid 

Voor Israël Voor het leven

Foto

» ‘‘Dat geeft burgers moed, 
bestuurders bezieling en 
kiezers een kompas.’’ «

Gezinnen zijn de ruggengraat van onze samenleving. Een goed gezin biedt 

structuur aan opgroeiende kinderen. De samenleving plukt daar langdurig 

de vruchten van. Dé basis voor het gezin is een hecht huwelijk van één 

man en één vrouw. Gezinnen met kinderen worden, juist in crisistijd, 

financieel gesteund. Daarvoor is een gezinsvriendelijker belastingstelsel 

nodig. De overheid geeft ouders die hun kinderen zelf opvoeden 

meer ruimte en stopt met ondoelmatige steun voor kinderopvang. De 

SGP wil echtscheiding tegengaan door makkelijk bereikbare hulp bij 

relatieproblemen. Ook bepleit zij afschaffing van het homohuwelijk en 

van adoptie door homoparen.

De staatsschuld van Nederland loopt te hoog op. We moeten de 

tering naar de nering zetten. Niet door te bezuinigen met de botte bijl, 

maar met slim hervormen: veel ruimte scheppen voor groei, zo min 

mogelijk lastenverzwaring voor burgers. Daarom wil de SGP een lagere 

loonbelasting. De onbelaste reiskostenvergoeding blijft bestaan. Ook 

moet de arbeidsmarkt beter gaan werken. De woningmarkt trekken we 

uit het slop door starters te steunen. Zij hebben de hypotheekrenteaftrek 

harder nodig dan villabewoners. Verder wil de SGP snijden in de 

bureaucratie in het onderwijs. Zo komt er ruimte om te investeren in de 

kwaliteit van lerarenopleidingen.

Afspraak is afspraak, het handelsmerk van de 

SGP. In roerige tijden is de SGP een rots in de 

branding.

 
Uw stem kan het verschil maken.

...van een veehouder ...van een verpleegkundige

...van een moeder ...van een student


