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Voorwoord.
Beste lezer,
Voor je ligt het vernieuwde politiek programma van het CDJA. Het politiek programma
kun je eigenlijk het handvest van het CDJA noemen. Het politiek programma is niet
direct bedoeld als een beknopt verkiezingsprogramma maar veel meer als een korte,
overzichtelijke uiteenzetting van onze idealen. Concrete standpunten worden daarbij
altijd geschetst tegen een christendemocratische achtergrond. Zo wordt een consistent
ideologisch verhaal neergezet met daarnaast een stevige vertaling naar de huidige
politieke actualiteit.
Het politiek programma wordt volgens precedent om de zoveel jaar vernieuwd en
geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen. Sinds eind 2018 kennen we als
CDJA acht werkgroepen. Na de oprichting van de werkgroep Digitalisering en
Infrastructuur werd duidelijk dat het oude politiek programma uit 2017 aan
vernieuwing toe was. Mede vanwege de vernieuwde samenstelling van de politieke
commissie is er daarom besloten om het hele programma opnieuw te herschrijven. Dat
was een hele klus, die menigeen zweetdruppels heeft opgeleverd. Toch mogen we
mijns inziens trots zijn op wat we hebben neergezet! Via deze weg wil ik alle leden van
de politieke commissie dan ook bedanken voor hun inzet in de maanden naar aanloop
van dit programma. Speciale dank verdienen ook een aantal oud-werkgroepvoorzitters
en leden van de werkgroepen die hebben meegedacht en meegeschreven.
Met dit nieuwe politiek programma hopen we als politieke commissie een
startdocument te hebben voor de komende jaren. Bij het opstellen van nieuwe
resoluties en visiestukken wordt voortaan eerst naar het politiek programma gekeken –
wat staat daar, wat kunnen we daar nu mee, is dat nog relevant en is er verandering
nodig? Dat zijn vragen die altijd moeten blijven klinken over het politiek programma
vanuit de afdelingen, het algemeen bestuur en de werkgroepen. Zo houden we het
politiek programma en daarmee de politiek-inhoudelijke discussie in het CDJA ook in
de komende jaren levend.
Ik wens jou, beste lezer, veel leesplezier toe en wens ons als vereniging veel
inhoudelijke groei toe in de komende periode!

Robert Klaassen
Dagelijks Bestuurslid Politiek en Internationaal
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Buitenlandse zaken en defensie.
De wereld om ons heen verandert met de dag. Internationale instituten gevestigd op
liberale waarden staan onder druk door de opkomst van autoritaire regimes. Opkomende
grootmachten als China dagen de machtspositie van de Verenigde Staten uit. Belangrijke
verdragen voldoen steeds minder aan deze nieuwe realiteit en worden opgezegd terwijl
China nieuwe handelsroutes aanlegt en nieuwe netwerken bouwt. Wat zou volgens het
CDJA het antwoord van Nederland op deze veranderende wereldorde moeten zijn?
Welke plannen dienen gemaakt te worden om de christendemocratische waarden, die
ons zoveel hebben gebracht, te beschermen en uit te dragen?

Zo ver de wereld strekt: het Nederlandse buitenlands beleid.
NAVO
In 2019 bestaat de NAVO zeventig jaar. Zoveel jaren van vrede en welvaart is iets waar
we dankbaar voor mogen zijn. We dienen ons te beseffen dat dit niet vanzelfsprekend
is, maar dat hier hard voor gewerkt is. Na de val van de Berlijnse muur stonden we voor
andere veiligheidsuitdagingen dan tijdens de Koude Oorlog. Nu het einde van de
geschiedenis er niet blijkt te zijn, en China en Rusland aan de horizon opdoemen, moeten
Nederland, en de Europese partners, helaas weer beginnen na te denken over
herbewapening. De 2 procentnorm van de begroting voor defensie-uitgaven is hierbij
van essentieel belang en dient zo spoedig mogelijk gehaald te worden. Voor het CDJA
is de NAVO nog altijd de ‘hoeksteen’ van onze veiligheidsstrategie, en dient dit zo te
blijven.
Nieuwe verdragen
Met de verschijning van nieuwe wereldmachten, en de schijnbare vervaging van de
internationale rechtsorde, is een stevig en legitiem alternatief bieden belangrijker dan
ooit. In haar buitenlands beleid dient Nederland, als weleer, een voortrekkersrol te
vervullen in het opzetten van verdragen die inspelen op de uitdagingen van de 21eeeuw.
Hierbij kan gedacht worden aan verdragen over non-proliferatie, cyber, autonome
(wapen)systemen, vluchtelingen, handel en landsgrenzen.
Israëlisch-Palestijns conflict
De christendemocratie staat vanouds als een blok achter het bestaansrecht van de
Israëlische staat, en dit blijft zo. Toch wordt er niet weggekeken van de gecompliceerde
Arabisch-Israëlische geschiedenis van voor en na 1948. Het CDJA staat neutraal in de
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discussie en is ervan overtuigd dat er nog steeds moet worden gestreefd naar een voor
beide partijen acceptabele tweestatenoplossing. Hoewel deze zelden zo ver weg leek, is
dit, onzes inziens, de enige weg naar een duurzame vrede. Op deze weg dienen beide
partijen de universele rechten van de mens te accepteren en te respecteren.
Koopman én dominee
Nederland plukt de vruchten van een vrije wereldhandel. Nederland leeft van
internationale handel en goede economische contacten met vrijwel alle landen ter
wereld. Bijzonder effectief zijn daarbij de vele bezoeken die de koning aan diverse landen
brengt, met in zijn kielzog ondernemers die opdrachten binnenhalen en op die manier
bijdragen aan de Nederlandse economie. Het is van belang in mondiaal verband eerlijke
afspraken te maken zodat economische ontwikkeling en handel aanvaardbaar verlopen,
bij voorkeur door de WTO (World Trade Organisation).
Vanuit de christendemocratische gedachte is er voor Nederland ook een rol weggelegd
als dominee. Nederland dient niet enkel handelspolitiek te bedrijven, maar ook
geloofwaardig en betrouwbaar te zijn. Volgens het CDJA is Nederland verplicht om
waarden als mensenrechten en de bescherming van gelovigen wereldwijd proactief mee
te nemen in haar handelspolitiek. Ook dient Nederland te streven naar handzame
clausules in internationale verdragen om ontbossing, milieuverontreiniging en
humanitaire wandaden te bestrijden.
Ontwikkelingshulp
Nederland is het volgens het CDJA ook verplicht om minderbedeelden in de wereld mee
te nemen in de economische voorspoed. Daarom zijn we voorstander van de 0,7%-norm
van het bbp voor ontwikkelingssamenwerking op een slimme en duurzame manier. De
SDG’s (Sustainable Development Goals) van de VN zijn hierbij een goede leidraad. Het
CDJA voorziet een strategie waarin nadruk ligt op ontwikkelingssamenwerking met de
directe en indirecte omgeving van Europa. Dit door ondersteuning te bieden aan
duurzame lokale ontwikkeling om een alternatief te bieden voor economische migratie
richting Europa en migratiestromen richting Europa te stoppen.
Daarnaast dient er accent gelegd te worden op klimaatverandering. De de situatie dient
tegengegaan te worden waarbij sommige staten meer middelen hebben zich te
beschermen tegen de nadelige effecten van klimaatveranderingen dan andere. Het is
ook belangrijk ontwikkelingslanden mee te nemen in het verduurzamingsvraagstuk, en
deze te helpen bij het committeren aan het Akkoord van Parijs, om op lange termijn een
verduurzamingseffect te sorteren.
Migratie
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De laatste jaren heeft er een grote instroom van mensen van buiten de EU
plaatsgevonden. Vanuit de door IS verscheurde Levant kwamen miljoenen, en vanuit
Noord-Afrika ook nog velen. In allerijl moesten maatregelen genomen worden. Omdat
we het Vluchtelingenverdrag getekend hebben, maar absorptiekracht van de Europese
bevolking beperkt is, moet er nagedacht worden over een duurzame en humane
oplossing. Voor het CDJA bestaat een duurzame migratie-oplossing niet uit het volledig
afsluiten van Europa. Wij staan voor een oplossing van de aard van migratie en voor
opvang in de regio. Voorkomen is beter dan genezen. Er dient ook in een Europese
buitengrens geïnvesteerd te worden. Externe uitdagingen dienen het hoofd te worden
geboden. Frontex is hiervoor een uiterst effectief middel. Voor de kleine stroom díe
overblijft pleiten wij voor een strenge handhaving van de Europese verdeelsleutel;
eendracht maakt macht.
China
De Chinese draak is ontwaakt en stelt Nederland voor politieke, economische en
militaireuitdagingen. Onder de sluier van beheerste zelfbeheersing is een ambitieuze
agenda zichtbaar. De nieuwe Zijderoute (BRI) en de maritieme uitbreidingen in de ZuidChinese Zee zijn voorbeelden van de expansiedrift van China. Het stelt zich met zijn
autoritaire model lijnrecht op tegenover de democratische waarden waarop Westerse
staten en internationale instituties zijn gebouwd. De CCP (Chinese Communistische
Partij) is in China allesoverheersend. Ze beheerst de levens van haar onderdanen op
orwelliaanse wijze en het Chinese bedrijfsleven staat onder haar directe invloed. Ook
beïnvloedt China het Nederlandse en Europese bedrijfsleven openlijk en heimelijk.
Civiele én militaire spionage zijn aan de orde van de dag. Het CDJA ziet het als essentieel
om vitale infrastructuur, zoals 5G, te beschermen tegen deze invloeden.
Het CDJA is voor het uitbreiden van het instrumentarium om Chinese invloeden te
weerstaan. Het CDJA pleit voor een concrete Nederlandse Europees geïntegreerde
strategie om eigen invloed te behouden en te vergroten. Deze moetvoor het einde van
kabinet-Rutte III zijn geïmplementeerd. Dit door onder meer een alternatief te
ontwikkelen voor de Nieuwe Zijderoute. Ook dient in die strategie goed gekeken te
worden naar hoe Nederland, in Europese context, zo effectief mogelijk kan deelnemen
in de technologierace om o.a. kunstmatige intelligentie. De EU dient China’s
expansiedrift te stuiten en programma’s als de Nieuwe Zijderoute en het 16+1-Initiative
buiten de grenzen van de EU te houden. Dit kan door strenge solvabiliteitsnormen voor
Chinese investeringen, maar ook door andere instrumenten.
Rusland
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Sinds de Koude Oorlog hebben de verhoudingen tussen Europa en de Verenigde Staten
aan de ene kant, en Rusland aan de andere niet zo op scherp gestaan. Escalatie door
Rusland zoals de inname van de Krim, de inmenging in de Donbas-regio, het neerhalen
van de MH-17 en de ontkenning van betrokkenheid daarbij zijn een feit. De opgeworpen
handelsbarrières zijn volgens het CDJA een gepaste respons op het Russische
escalatiegedrag en dienen te worden gehandhaafd. Tegelijkertijd dient constant, en via
alle kanalen, gezocht te worden naar een de-escalatie van het conflict. Nordstream II is
in het kader van esprit du commerce een eerste stap richting een normalisering van
betrekkingen op lange termijn. Uiteraard moet zij zich aan Europees mededingingsrecht
houden. Desondanks moet Rusland met een economie zo groot als de Benelux en een
kleiner defensiebudget dan Duitsland niet overschat worden. Het blijft belangrijk om met
een realistische bril naar Rusland te blijven kijken, en het Russische strategische denken
te begrijpen.
Kortom:
● De NAVO blijft een hoeksteen onder onze defensiestrategie. Hierin dienen we
echter wél te investeren.
● De tweestatenoplossing blijft de strategie voor het Israëlisch-Palestijns conflict.
Schending van mensenrechten door beide partijen worden consequent
veroordeeld.
● In de wereld waarin we leven zijn we verplicht om waarden als mensenrechten
en de bescherming van minderheden wereldwijd proactief mee te nemen in onze
handelspolitiek.
● Het CDJA ziet ontwikkelingshulp als iets heel waardevols. Nieuwe accenten op
migratie-alternatieven en het tegengaan van klimaatonrechtvaardigheid zijn
hierbij speerpunten.
● Het migratievraagstuk is er één van de lange adem. Wij staan voor een duurzame
oplossing van dwingende factoren voor migratie en voor opvang in de regio.
Voorkomen is beter dan genezen.
● China is een steeds groter onderwerp op de geopolitieke agenda. Het CDJA zet
in op een stevige Europese strategie om de Chinezen te remmen, onze eigen
belangen te beschermen, en onze waarden uit te dragen.
● Conflict met Rusland moet voorkomen worden. Hoewel Rusland zich agressief
pleegt te gedragen, dienen we in te blijven zetten op de-escalatie.
Defensie: naar een sterke en effectieve krijgsmacht.
Het CDJA is voorstander van een krachtige krijgsmacht die effectief kan optreden en
bijdraagt aan het bevorderen van de vrede, overal ter wereld. De recente missies van
Nederland hebben aangetoond dat we sterk zijn in militaire en civiele samenwerking. Dit
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wordt wereldwijd getypeerd als de ‘Dutch Approach’. Door deze missies is onze
Defensie uitgeput. Het CDJA pleit voor herinvesteren in Defensie, om haar slagkracht
weer op peil te brengen.
Vet op de botten
Na jaren van bezuinigingen krijgt Defensie er eindelijk weer middelen bij en kan er weer
geïnvesteerd worden. Deze hebben geleid tot aantasting van de militaire slagkracht. Het
CDJA wil investeringen in Defensie zodat de gestelde NAVO-norm van 2 procent voor
het einde van de huidige kabinetsperiode wordt gehaald. Dit is van belang om de
Nederlandse Defensie klaar te maken voor de grote uitdagingen van de toekomst.
Het CDJA ziet effectief personeelsbeleid als de cruciale schakel in de vernieuwing van
de krijgsmacht. Het vertrouwen van het personeel in de organisatie is de laatste jaren
achteruit gehold, en Defensie heeft te maken met leegloop. Het wordt tijd weer te
investeren, bijvoorbeeld door het terugdringen van de stroperigheid van de organisatie,
of een nieuwe CAO. Een stevige pensioenregeling is essentieel. Ook is in de loop der
jaren veel naar buiten gekomen over de arbeidsomstandigheden bij Defensie. Onze
mannen en vrouwen dienen alleen die gevaren te lopen die strikt noodzakelijk zijn. Alleen
door intern de zaken op orde te hebben kan er vooruitgekeken en effectief geworven
worden.
Nu de middelen weer daar zijn, mag Defensie volgens het CDJA ambitieus zijn in het
ontwikkelen en aankopen van materieel. Het CDJA ziet een aantal vitale zaken die
belangrijk zijn voor de toekomstige en duurzame versterking van ons defensieapparaat.
Het belangrijkste is om schokbestendiger te zijn tegen de politieke conjunctuur. Het
begrotingsfonds voor materieel is hierin essentieel. Herstellen en versterken is het credo
van het Kabinet-Rutte III. Wat het CDJA betreft kan hier nog een derde zinsnede bij;
uitbreiden. Wij zien veel heil in het aanzienlijk vergroten en blijvend moderniseren van
de marinevloot, met als inzet een vliegkampschip met bijpassend eskader. In een
instabiele wereld kan de marine een essentiële rol spelen in het dienen van Nederlandse
en Europese handelsbelangen, zoals dat voor de kust van Somalië al gebeurt. Daarnaast
is het belangrijk onderdelen weer in eigen opslag te beheren. Dit vergroot de
inzetbaarheid, vermindert de afhankelijkheid van levertijden van leveranciers en gaat het
kannibaliseren van eigen materieel tegen.
Cyber
In een snel veranderende wereld wordt cyber een steeds groter onderwerp in meerdere
domeinen, waaronder Defensie. Het CDJA pleit voor een defensieorganisatie met
slagkracht die cyberveiligheid kan waarborgen. Volgens de AIVD vormen China, Rusland
en Iran de voorhoede in politieke en economische cyberspionage. De Nederlandse
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Defensie loopt voorop in de wereld met haar cyberkracht- en kennis, maar cyber kent
geen grenzen. Daarom dient Nederland actief de Europese- en NAVO-samenwerking
op te zoeken in cyberwarfare.
JSF
De slagkracht van de Nederlandse Luchtmacht wordt versterkt door de aanschaf van de
Joint Strike Fighters (JSF). De aanschaf mag niet beperkt blijven tot het aantal vliegtuigen
dat tot op heden besteld is; 37. Om de veiligheid van het Nederlandse luchtruim te
garanderen dient dat aantal omhoog te gaan, met erkenning van hogere
onderhoudskosten op lange termijn.
Drones
Drones maken steeds meer deel uit van hedendaagse gevechtsmissies. Het CDJA heeft
zich uitgesproken voor de aanschaf van drones (onbemande vliegtuigjes) voor het
uitvoeren van precisieaanvallen en om gevaren voor vitale infrastructuur te weren. Ten
slotte blijven we nadenken over de inzet van Lethal Autonomous Vehicles en hun
inbedding in het internationale recht.
Samenwerking in Europees verband
Zoals gezegd blijft de NAVO de hoeksteen onder onze veiligheidsstrategie. Toch zoeken
we ook binnen de EU naar samenwerking. Niet alleen vanwege de veranderende
geopolitieke omstandigheden, maar ook vanuit het principe dat Europa voor haar
veiligheid op eigen benen moet kunnen staan..
Het CDJA ziet weinig heil in een Europees leger, maar zal altijd gaan voor samenwerking
en waar nodig praktische uniformering; gezamenlijk maar soeverein. Europese
defensiesamenwerking en samenwerking binnen de NAVO klinken vaak als een
tegenstelling. Dat is schijn. Europese defensiesamenwerking is een goed verlengde om
onze veiligheid als continent te garanderen. De samenwerking zoals het CDJA die voor
zich ziet kent een scala aan onderwerpen. Ten eerste Europese wapenontwikkeling om
dezelfde typen wapens te kunnen hanteren . Ten tweede PESCO, waarbij Europese
infrastructuur wordt verbeterd en bureaucratie verminderd zodat troepen in Europa
mobieler worden. Aanbestedingen mogen zeker internationaal, maar kennis dient wel in
Nederland te blijven, over bijvoorbeeld het bouwen van hoge kwaliteit schepen.
Daarnaast zal, net als bij de NAVO, Europese defensiesamenwerking altijd haar
legitimiteit moeten kennen uit nationale democratische besluitvorming.
Zo wijd de wereld strekt
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Met een klein defensieapparaat kunnen niet alle verzoeken van bondgenoten ingewilligd
worden. Overbelasting moet worden voorkomen tijdens de wederopbouw van Defensie.
Het is dan ook zaak dat er verstandige keuzes gemaakt worden op basis van
langetermijndenken en belangen van veiligheid, handel en humaniteit. Focus ligt volgens
het CDJA t op het koninkrijk, NAVO-belangen en de Indo-Pacifische regio.
Kortom:
● Hoewel Defensie weer meer te besteden heeft, is dat nog niet genoeg. De
afgesproken NAVO 2 procentnorm blijft het doel.
● Met het toegenomen budget kan onze krijgsmacht weer vooruitkijken en de
nodige investeringen doen. Het Defensiefonds, goed voor financiële stabiliteit op
de lange termijn, is daar een belangrijk hulpmiddel bij.
● Het CDJA ziet in dat er stevig geïnvesteerd moet worden in cyber verdediging.
Zo kunnen de uitdagingen van morgen het hoofd geboden worden.
● De JSF is een belangrijk middel om ons luchtvermogen in de toekomst robuust
en op een hoog niveau te houden.
● Drones spelen een belangrijke rol in de toekomst. Nederland dient te investeren
in kennis en ervaring.
● Europese samenwerking is voor het CDJA een essentieel element van onze
veiligheid. Efficiëntie, effectiviteit, en soevereiniteit staan hierbij centraal.
● De krijgsmacht van de toekomst denkt strategisch en denkt vooruit.
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Digitalisering en infrastructuur.
Digitalisering grijpt in rap tempo om zich heen. Zoals in het vorige hoofdstuk al
duidelijk bleek, is de wereld enorm aan het veranderen. Dat komt mede door de impact
van de snelle ontwikkeling van moderne technologie. Digitalisering verandert onze
manier van leven. De meeste jongeren kunnen tegenwoordig geen dag meer zonder
mobiel internet en ook veel ouderen zitten tegenwoordig op Facebook of Instagram.
Tegelijkertijd willen wij digitalisering niet als een probleem zien. Als CDJA’ers stellen wij
onszelf daarom twee vragen. Wat is de precieze impact van digitalisering? Hoe kunnen
wij ervoor zorgen dat de technologische ontwikkelingen van deze tijd begrijpelijk en
vatbaar blijven?

De invloed van digitalisering.
Filterbubbels
Digitalisering zorgt ervoor dat veel verandert voor kiezers en voor partijen. Dat gaat
zelfs zo ver dat de democratie zélf aan het veranderen is. Belangrijke pijlers van een
democratie als een open publiek discours, actieve burgerschap, een gedeelde cultuur,
en decentrale informatieopslag worden allemaal geraakt door de groeiende invloed van
algoritmes en het toenemend gebruik van sociale media.
De manier waarop kiezers hun politieke voorkeur bepalen verandert ook enorm.
Emoties worden belangrijker en kiezers informeren zich steeds meer via sociale media
in plaats van via traditionele middelen. Op deze platforms is objectief blijven lastiger
dan ooit. Verschillende online waarheidsbeelden ontstaan doordat campagneberichten
door middel van microtargeting aan individuen worden aangepast. Op basis van veel
data ziet een algoritme wat voor type berichten prikkelend zijn. Daarna zorgt het
ervoor dat deze berichten steeds terugkomen in de tijdlijn van dit individu. Zo worden
meningen continu bevestigd en verdwijnt tegengeluid. Het CDJA ziet dit als een
belangenconflictvoor partijen. Vanuit een bestuurlijke rol willen zij burgers
beschermen tegen misbruik van data, terwijl tijdens campagnes deze technologieën
gebruikt worden om zoveel mogelijk kiezers te binden.
Het politieke debat online verschilt behoorlijk van de werkelijkheid. Burgers verenigen
zich in online groepen van kiezers met een vergelijkbare visie. Het gevolg van deze
subgroepen is dat de politieke discussie binnen deze groepen eenzijdig wordt en
mensen niet meer horen wat het standpunt van de tegenpartij is. Buiten deze
subgroepen is de toon heel anders dan in het publieke debat. Het open debat wordt
minder toegankelijk, met minder respect voor andere meningen als resultaat.
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Wij zien in dat de verschillen in politieke kijk van mensen groeien en dat deze trends
een negatieve invloed kunnen hebben op de cohesie van de samenleving. Als
christendemocraten vinden wij het belangrijk dat er een open debat gevoerd wordt
waarin mensen de verbinding zoeken en de democratie functioneert in een systeem
met een gedeelde cultuur. De overheid moet volgens het CDJA het voortouw nemen
om bewustzijn te creëren bij het volk over wat de impact van sociale media en
algoritmes zijn op de democratie.
Het CDJA wil voorkomen dat men in een vooroordeel terechtkomt dat door
ondoorzichtige algoritmes is bepaald. Kiezers moeten worden aangemoedigd om hun
informatie van verschillende plekken te verzamelen. Dit kan door de positie in te
nemen van iemand met een andere politieke mening door daadwerkelijk te luisteren
naar wat zij zegt, door bijvoorbeeld debatten te bezoeken. Zo wordt men gestimuleerd
om zelf na te denken en bepaalt de kiezer zijn of haar politieke voorkeur, niet het
algoritme. Volgens ons moet de verantwoordelijkheid hiervoor worden gespreid over
de verschillende betrokken groepen. De overheid moet samenwerking zoeken met
mediapartners, zoals de NPO, maar ook met commerciële zenders, grote kranten en
internetplatforms om meer bewustwording onder burgers over de impact van
technologische ontwikkelingen te faciliteren en filterbubbels tegen te gaan. Omdat de
impact over landsgrenzen gaat, roepen wij het CDA op om op Europees niveau meer
onderzoek te laten doen naar de impact van digitalisering op de democratie.
Een gezonde relatie tussen burgers en algoritmes
De verhouding tussen burgers en algoritmes is nieuw, complex, verandert continu en is
bijna overal van toepassing. De algoritmes die door bedrijven worden gemaakt moeten
belangrijke processen in de samenleving begeleiden. Het gevaar is dat er in algoritmes
van nature vooroordelen zitten die ertoe kunnen leiden dat verkeerde beslissingen met
grote persoonlijke of maatschappelijke impact worden genomen. Denk hierbij aan
verkeerde indicaties bij patrouilleren of bevooroordeelde selecties bij sollicitaties.
Het CDJA vindt dat, om een gezonde relatie tussen burger en algoritme te verzekeren,
het noodzakelijk is om algoritmes te controleren en hier regels aan te binden. De meest
aanwezige algoritmes zijn buiten Europese grenzen ontwikkeld. Regulering op nationaal
niveau zorgt ervoor dat innovatie niet gestimuleerd wordt. Toezicht en onderzoek is
iets wat nu al wel mogelijk is. Om datagedreven vooroordelen te voorkomen is passend
beleid urgent. Wij streven naar regulering. De eerste stap om tot passende regelgeving
te komen is volgens het CDJA het formuleren van verplichte strenge ethische
standaarden door de Nederlandse overheid voor algoritmes. Dit moet algoritmes voor
commerciële doeleinden kanaliseren en reguleren. De nieuwsvoorziening is nu niet
meer in handen van overheidsinstanties die aan regels gebonden zitten, maar van
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enkele techgiganten waarvoor adequate regelgeving ontbreekt. Om deze reden moet
de Nederlandse overheid extra geld, experts en kennis beschikbaar stellen om nieuwe
samenwerkingsverbanden aan te gaan met universiteiten en kenniscentra.
Digitalisering en privacy
De liberale democratie waarin wij leven is in essentie een systeem waarin informatie en
macht verdeeld is over partijen en individuen. Verspreiding van informatie zien wij als
een noodzakelijke en vitale eigenschap van een democratie. Op dit moment is de
informatiedistributie ongelijk in handen van een klein aantal partijen zoals Facebook en
Google. Dit vormt een bedreiging voor de democratie. Het CDJA vindt daarom dat
data gedecentraliseerd moet worden en meer eigendom kan worden van burgers.
Bedrijven mogen data gebruiken, maar zonder dat zij eigenaar worden. Om dit te
realiseren zijn geld, kennis, experts nodig om samenwerkingsverbanden aan te gaan
met digitale projecten en initiatieven. Wij vinden dat de Nederlandse overheid het
voortouw moet nemen en de middelen beschikbaar moet stellen om projecten tot
uitvoering te brengen waarmee we digitale data decentraliseren.
Digitalisering en de rijksoverheid
IT en de Nederlandse overheid gaan tot op heden niet goed samen. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat de kosten voor IT-projecten vaak te hoog oplopen en de grip en
interne kennis ontbreekt. ICT’ers kiezen over het algemeen een baan op basis van
salaris en sturing op innovatie bij een organisatie. De Rijksoverheid stuurt voornamelijk
op budget, waardoor vrijheid en loon voor ICT’ers ontbreekt. Daarom trekken
talentvolle ICT’ers voor het grootste deel naar de beter passende private sector.
Als CDJA zijn wij ons bewust dat het nodig is om externe kennis in huis te halen. Door
expertise van buiten kunnen efficiëntie en kwaliteit soms groeien. Wij streven echter
eerst naar een overheid die een goede digitale basis heeft met inhouse professionele
IT’ers.
Digitalisering is één van de belangrijkste onderwerpen voor Nederland. Dit moet
volgens het CDJA ook duidelijk naar voren komen in de verdeling van de portefeuilles.
Nu valt “digitale overheid” onder de staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Het CDJA pleit voor een eigen Ministerie van Digitalisering om tot
een integrale aanpak te komen, met een focus op de impact van digitalisering op
verschillende beleidsterreinen. Één minister is zoverantwoordelijk voor de voortgang
van alle ICT-projecten, wat zorgt voor duidelijkere verdeling van
verantwoordelijkheden en grip. Dit ministerie helpt ook bij het verder vormgeven van
de digitaliseringsstrategie van ons land. Nederland laat zo zien zich bewust te zijn van
de wereldwijde impact van digitalisering.
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Digitalisering en nepnieuws
Nepnieuws is een onderwerp wat een steeds grotere rol in de samenleving speelt. De
impact hiervan moet niet worden onderschat. Zowel tijdens de verkiezingscampagne
van president Trump, de periode van het Oekraïne-referendum, en de discussie over
Zwarte Piet hebben bots nepnieuws verspreid om het publiek te beïnvloeden. Wij zien
dat het vertrouwen in traditionele media daalt. Dit is een aannemelijke oorzaak
waardoormensen social media, waar nepnieuws een grotere rol speelt, als alternatieve
informatiebron gebruiken.
Aangezien nepnieuws een ontwrichtende rol speelt in de samenleving lijkt een
overheidsrol in het beoordelings- en opsporingsproces een logische stap. Maar volgens
ons moet de overheid geen actieve rol spelen in de bestrijding van nepnieuws.
Volgens het CDJA moeten de grondbeginselen solidariteit en gespreide
verantwoordelijkheid een rol spelen bij de bestrijding van nepnieuws. De schadelijke
effecten zijn een zaak voor de hele samenleving. Daarom moeten alle relevante
groepen in de maatschappij een rol krijgen in de herkenning en bestrijding van
nepnieuws. Samenwerking, ruimte voor maatschappelijk initiatief en onderling
vertrouwen zijn hierbij essentieel. Een voorwaarde voor een functionerende
democratische rechtsstaat is een onafhankelijke pers, waarin een overheid niet van
bovenaf bepaalt wat de waarheid is.
Maatschappelijk initiatief voor de bestrijding van nepnieuws is al aanwezig op beperkte
schaal. Voorbeelden zijn NUcheckt en de website Hoax-Wijzer, die bewustzijn omtrent
nepnieuws proberen te creëren en berichten op juistheid controleert.
Om subtielere vormen van nepnieuws tegen te gaan is veel meer werk nodig vanuit
alle lagen van de bevolking. Wij roepen op tot een nieuw breed platform waarbij
burgers in gesprek kunnen met wetenschappers en journalisten over berichtgeving,
niet zodat de waan van de dag gaat regeren maar zodat burgers inzicht krijgen in hoe
nieuws op basis van feiten werkt. Dit platform kan vervolgens dienen als waakhond
tegen nepnieuws en als bestrijding tegen het waanbeeld dat traditioneel nieuws wordt
bepaald door een ‘elite.’
Digitalisering en een inclusief Nederland
Digitalisering is een enorme drijfveer voor de wereldwijde veranderingen van de
afgelopen decennia. Met de invoering van het internet en de mobiele telefoon zijn
onze mogelijkheden in het dagelijks leven ontzettend uitgebreid.
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In de overgang naar een (meer) digitale oplossing wordt deze digitale oplossing vaak
eerst als alternatief geïntroduceerd naast de traditionele niet- of minder digitale
oplossing. Inmiddels zien we dat in veel gevallen de nieuwe oplossing de norm wordt
en van de voorheen meest gangbare oplossingen steeds minder gebruik wordt
gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn het internetbankieren tegenover cash geld,
WhatsAppen tegenover brieven schrijven of het online opzoeken van informatie
tegenover encyclopedieën. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat de traditionele
oplossing op een bepaald moment niet meer wordt ondersteund.
Hoewel de technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is het niet voor
iedereen in de maatschappij mogelijk om al deze ontwikkelingen bij te houden.
Sommige groepen in onze maatschappij blijven vasthouden aan de traditionele
methoden omdat zij niet met de digitale oplossingen zijn opgegroeid. Het kan zijn dat
zij zich meer vertrouwd voelen met datgene waarmee ze al bekend zijn. Een andere
reden kan zijn dat zij de overstap naar nieuwere digitale oplossingen niet kunnen
maken omdat de ontwikkelingen sneller gaan dan deze mensen zich kunnen aanpassen.
Zodra een nieuwe digitale oplossing de norm wordt en de oude oplossing onvoldoende
ondersteund wordt, kunnen er groepen achterblijven die niet met de digitale transitie
zijn meegegaan. In een snelle transitie is solidariteit zeer relevant. Mensen zijn geneigd
elkaar te helpen en zijn op elkaar aangewezen. In de huidige omslag hebben wij elkaar
nodig om in de juiste richting mee te bewegen. Het CDJA staat voor een inclusieve
samenleving en vindt daarom dat de overheid vanuit publieke gerechtigheid moet
toezien dat alle groepen in de samenleving mee kunnen blijven doen ondanks
veranderingen door digitalisering in ons dagelijks leven. Volgens ons moet de
Nederlandse overheid borgen dat bij introductie van digitale oplossingen voor cruciale
processen in het dagelijks leven, vanuit zowel de publieke- als de private sector, de
traditionele oplossing nog lang genoeg ondersteund blijft. Bovendien moeten er
volgens ons initiatieven worden opgezet om de meest kwetsbare groepen met
betrekking tot digitalisering te identificeren en zorg te dragen dat deze groepen hulp
krijgen om de aansluiting bij de digitale maatschappij niet te verliezen.
Digitalisering in het onderwijs
De positie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt verbeterd als zijn beschikken over
het pakket aan vaardigheden dat aansluit bij het werk van de toekomst. De basis voor
deze vaardigheden en kennis hiervoor moet worden gelegd in het basis- en middelbaar
onderwijs, om dit in het vervolgonderwijs verder aan te vullen met relevante kennis ter
voorbereiding van een specifiek beroep. Op dit moment zijn onderwerpen als
Kunstmatige Intelligente (KI) geen onderdeel van het standaard curriculum.
Onderwijspersoneel beschikt over onvoldoende kennis over deze onderwerpen.
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Bovendien investeert Europa al vijftien jaar lang significant minder in innovatie en
onderzoek dan de VS en China.
Volgens het CDJA moet er meer tijd en budget vrijkomen in het nieuwe
onderwijscurriculum om KI en digitalisering een prominentere rol te geven. Op dit
moment wordt er een nieuw curriculum ontwikkeld, waarin digitale geletterdheid een
van de negen domeinen is.
Volgens het CDJA moet binnen dit nieuwe curriculum KI integraal verweven zijn met
die domeinen waar dit van toegevoegde waarde is. Bovendien moeten opleidingen die
studenten opleiden tot functies die zullen worden beïnvloed door de ontwikkelingen
van ICT en KI hierop worden voorbereid en herrijkt.
Bedrijven hebben meer zicht op de vaardigheden die in de toekomst gevraagd worden
van hun medewerkers dan alleen leraren. De overheid moet volgens het CDJA
bedrijven die aan kennisoverdracht willen bijdragen faciliteren. Dit kan bijvoorbeeld
door participatie in een pool met bedrijven met werknemers en/of gastlessen op
scholen.
Digitalisering en de arbeidsmarkt
Het is van belang dat werknemers op de huidige arbeidsmarkt anticiperen op de
huidige ontwikkelingen. Zowel de samenleving als de overheid heeft baat bij lage
werkloosheid. Uitkeringen zijn vangnetten voor werknemers, niet voor banen. Het is
doorgaans effectiever werknemers bij te scholen in plaats van hen op te vangen met
uitkeringen.
Functies veranderen en nieuwe vaardigheden zijn vereist zijnNa de nodige omscholing
kunnen deze veranderde plekken toch bezet worden door dezelfde groep werknemers.
Allereerst is het hiervoor nodig dat werknemers de noodzaak van omscholing inzien.
Een concrete maatstaf over kunstmatige intelligentie en automatisering en de gevolgen
hiervan is een middel om bewustzijn over deze ontwikkelingen en de impact te
creëren.
Het CDJA vindt dat de overheid ernaar moet streven om het bewustzijn over de
ontwikkelingen in en de mogelijke gevolgen van KI en automatisering onder
werknemers te verhogen. De overheid zou onderzoek moeten laten doen door het
CBS naar het maken van een uniforme maatstaf over de mate van digitalisering en
automatisering op de arbeidsmarkt. Bovendien moet er een appèl worden gedaan aan
bedrijven om omscholing aan te bieden voor de werknemers waarvan de functie
verandert. Dit moet gestimuleerd worden.
Kortom:
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● Er moet meer bewustwording komen over de impact van digitalisering en
algoritmes op de democratie. De overheid heeft daarin een faciliterende
voortrekkersrol.
● Wij roepen het CDA ertoe op om op Europees niveau onderzoek te laten doen
naar de impact van digitalisering op de democratie.
● Om algoritmes die gebruikt worden voor commerciële doeleinden te reguleren
moet de Nederlandse overheid strenge ethische voorwaarden opstellen.
● Data moet meer worden gedecentraliseerd om de toegankelijkheid voor burgers
te vergroten.
● Het CDJA pleit voor een Ministerie van Digitalisering.
● Het erkennen en herkennen van nepnieuws is een taak die niet alleen bij de
overheid ligt, maar bij de hele samenleving. De wetenschap en de journalistieke
wereld hebben hier een speciale verantwoordelijkheid.
● De overheid moet erop toezien dat iedereen mee kan blijven doen in de
samenleving tijdens de ontwikkeling naar digitalisering.
● Er moet meer ruimte komen voor digitalisering en kunstmatige intelligentie in
het onderwijscurriculum.
● De overheid moet onderzoek laten doen door het CBS om tot een uniforme
toetsingsmaatstaf te komen voor digitalisering en automatisering op de
arbeidsmarkt.

Infrastructuur en wonen in The New 20’s.
Infrastructuur
Een goede bereikbaarheid en een goed functionerende mobiliteitssector zijn van groot
belang voor de Nederlandse inwoners en voor onze economie. De huidige
verkeersinfrastructuur in Nederland staat onder druk door de alsmaar stijgende vraag
naar personenvervoer en de groeiende transportsector. Daarbovenop komt dat de
mobiliteitssector aanzienlijk bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen waardoor
grote aanpassingen nodig zijn. Het overschakelen op elektrisch rijden of andere
energiedragers vraagt om passende regelgeving, om bijvoorbeeld de
brandstofaccijnzen te vervangen en aangepaste laadopties grootschalig beschikbaar te
maken.
Uitbreiding van het OV-netwerk ontlast het wegennetwerk en verduurzaamt de
mobiliteitssector. Nieuwe treinverbindingen zoals de Zuiderzee- en Hondsruglijn en
betere, snellere verbindingen met het buitenland zijn van groot belang. Een gelijk
speelveld voor reisopties op middellange afstand is gewenst, maar tot nu toe
onmogelijk door de grote belastingvoordelen voor de luchtvaart. Een heffing op
vliegen, gebaseerd op de milieudruk, maakt aan dit voordeel een eind. Het zal nooit het
doel zijn om internationale vluchten te laten uitwijken naar omringende landen.
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Daarom zijn afspraken op Europees niveau noodzakelijk. We moeten ook kijken naar
het energiegebruik van de binnenvaartsector, die nu nog vaak buiten schot blijft.Dat
vraagt om realistisch en oprecht onderzoek naar de mogelijkheden.
Wonen
Voor een gezonde en goed functionerende samenleving is het van groot belang dat
mensen in de juiste omgeving kunnen wonen, in het type huis dat past bij hun
levensfase. Het huis is de basis voor opvoeding en rust. Hierdoor is goede huisvesting
voor alle groepen in Nederland een belangrijke taak van de overheid. Wanneer mensen
niet meer terechtkomen in het huis dat zij nodig hebben, moet ingegrepen worden op
de woningmarkt. Een geschikte huisvesting die goed aansluit bij de situatie van een
persoon is geen luxeproduct, maar een basisbehoefte voor levenskeuzes voor gezin of
loopbaan.
De positie van starters op de woningmarkt
Door de krapte op de woningmarkt van de afgelopen jaren en de daardoor sterk
gestegen huizenprijzen is het voor starters erg moeilijk om een geschikt huis te vinden.
Dit betekent slechte doorstroming en jongeren die gedwongen langer thuis wonen.
Mensen aan het begin van hun carrière zijn extra kwetsbaar doordat vaste
arbeidscontracten niet meer vanzelfsprekend zijn, wat het afsluiten van een hypotheek
bemoeilijkt.
Het CDJA wil zoeken naar creatieve oplossingen. Vanuit het maatschappelijk
middenveld/bedrijfsleven ontstaan verschillende initiatieven om aan te pakken.
Volgens het CDJA is woningnood een probleem wat de hele samenleving raakt. Dat
vraagt om een aanpak waarin de verantwoordelijkheid gespreid wordt.
Maatschappelijke initiatieven worden te vaak nog enkel vanuit de bestaande
beleidskaders beschouwd. De overheid, voornamelijk lokaal en regionaal, dient actief
de samenwerking op te zoeken met het maatschappelijk middenveld, en haar te
faciliteren in het zoeken naar oplossingen. Uitbreiding kan ruimte geven op de korte
termijn, maar op lange termijn zal inbreiding effectiever zijn.
Huurmarkt
Flexibiliteit is belangrijk voor mensen aan het begin van hun wooncarrière, omdat
binnen een aantal jaar grote veranderingen kunnen plaatsvinden qua loopbaan of
gezinssamenstelling. Het kiezen voor een huurhuis in plaats van voor een koophuis met
langdurige hypotheek kan hierdoor een aantrekkelijke optie zijn. Die keuze is op het
moment beperkt, omdat het aanbod van huurwoningen erg laag is, maar de prijzen van
huurwoningen in de vrije sector vaak al hoger liggen dan de kosten van een hypotheek.
Het CDJA wil daarom dat gemeenten, provincies en het Rijk zich inzetten voor aanbod
van huurwoningen dat tegemoet blijft komen aan de vraag onder jong en oud.
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Kortom:
● Een goede verkeersinfrastructuur in Nederland is van groot belang.
Aanpassingen aan de infrastructuur moeten op korte termijn worden gedaan om
problemen in transport, bereikbaarheid en wonen te vermijden, vooral nu zij
gevolgen van de energietransitie gaan voelen.
● Het Nederlandse OV-netwerk verdient een impuls. Daarom pleiten wij voor een
snelle start met het aanleggen van de Zuiderzeelijn en de Hondsruglijn.
● Wij pleiten voor een heffing op vliegen gebaseerd op de milieudruk van
vluchten.
● Er moet geschikte huisvesting zijn voor personen in alle mogelijke leefsituaties.
Om starters en mensen die willen huren tegemoet te komen moet er daarom op
lokaal, regionaal en landelijk niveau worden ingezet op het op grote schaal
vergroten van het aanbod van (huur-)woningen.
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Duurzaamheid, natuur en landbouw.
Bij de christendemocratische overtuiging hoort dat wij onze verantwoordelijkheid
nemen voor de wereld zoals wij deze geërfd hebben en door zullen geven aan de
generaties na ons. Deze wereld heeft een onschatbare waarde en staat niet slechts ten
dienste van het individu of de mens. We gebruiken de aarde om te leven, maar streven
als samenleving naar een goed rentmeesterschap waarin we zorg voor haar dragen. De
overheid dient mensen en bedrijven te stimuleren om hierin de juiste keuzes te maken
en negatieve effecten tot een minimum te beperken.

Realistisch en effectief klimaat- en energiebeleid.
Nederland heeft nog grote stappen te nemen om te voldoen aan de doelstellingen van
het VN-Klimaatakkoord van Parijs. In plaats van een voortrekkersrol te hebben,
constateren we dat Nederland achterloopt op de energiedoelen. Daarbovenop komt
de afspraak om het oppompen van laagcalorisch gas uit de Groningse bodem drastisch
te verminderen en op termijn stop te zetten. De transitie naar deze duurzamere
samenleving vraagt om grote inspanningen van de overheid, de markt en de
samenleving en zal niet altijd pijnloos kunnen verlopen. Het CDJA ziet de urgentie voor
realistisch en effectief beleid, waarbij altijd rekening gehouden wordt met de grote
gevolgen die ondoordachte stappen kunnen hebben voor onze economie en de
zwakkeren in de samenleving, maar waar tegelijkertijd gebruik gemaakt wordt van onze
sterke punten.
Energietransitie
Nederland is door haar geografische situering zowel kwetsbaar voor de gevolgen van
een klimaatverandering als beperkt in de oplossingen om doelstellingen te halen. Ons
land heeft tekort aan ruimte en biedt geen mogelijkheden voor opwekking van energie
door middel van waterkrachtcentrales. Dit betekent dat Nederland hoofdzakelijk zal
moeten investeren in het opwekken van elektriciteit door middel van windmolenparken
op zee. Een realistische blik leert dat dit niet voldoende capaciteit zal bieden om aan
onze energievraag te voldoen, waardoor gezocht moet worden naar verdere aanvulling
van de duurzame productie. Potentiële energieopwekking door zonnepanelen op daken
en op braakliggende grond moet zoveel mogelijk gerealiseerd worden, maar het
volleggen van Nederland met zonneparken is niet gewenst. De voornaamste reden
hiervoor is de enorme oppervlakte die hiervoor opgeofferd moeten worden door de
lage opbrengst per oppervlakte. Het aantal windmolens op land zal uitgebreid moeten
worden, maar daarbij moet wel rekening gehouden worden met de invloed op de
directe omgeving. Biomassa voor elektriciteitsopwekking en biogas blijft komende jaren
onderdeel van de verduurzaming. Deze bronnen moeten uitsluitend afvalstromen dan
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wel hernieuwbare geïmporteerde biomassa zijn, liefst uit de (Europese) regio. Het
CDJA vindt dat andere opwekkingsmethoden, voornamelijk geothermie, het afvangen
van CO2 (vooralsnog als tussenoplossing) en verlenging of uitbreiding van nucleair
opgewekte elektriciteit goed onderzocht dienen te worden en dat het investeren in de
(door)ontwikkeling van deze alternatieven voor hernieuwbare energie van groot belang
is. Voor deze vormen van opwekking geldt dat het in gebruik nemen behoorlijk wat tijd
in beslag neemt, waardoor snelle besluitvorming van groot belang is om de
doelstellingen te kunnen halen.
De energietransitie moet met urgentie plaatsvinden en dwingt ons tot nieuwe
aanpakken. Voor de politiek en voor de samenleving kan dit behoorlijk angstaanjagend
zijn. Toch ziet het CDJA dat een goed doordachte aanpak mogelijkheden biedt voor
Nederland en haar inwoners. Innovatie is een van de sterkste punten van Nederland,
het verkopen van onze kennis aan het buitenland is een van onze grootste kwaliteiten.
De overheid moet faciliteren en investeren in opkomende technologieën, omdat zij met
haar onderzoeksfaciliteiten mondiaal koploper kan worden. Het CDJA ziet hier kansen
voor een innovatiefonds, zowel voor de private sector als voor onze
onderzoeksinstituten. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van technologie voor het
afvangen en hergebruiken van CO2 als grondstof voor de chemie en voor duurzame
productieen toepassing van waterstof.
Energie-infrastructuur
De enorme transitie uit een economie en samenleving die grotendeels gebaseerd zijn
op fossiele brandstoffen en constante energieproductie vraagt om aanpassingen aan
onze energie-infrastructuur. Dit systeem krijgt te maken metaan de ene kant
piekproductie door windmolens en zonnepanelen, aan de andere kant met elektrificatie
van industrie, wagenpark en verwarming van huishoudens. De infrastructuur voor
elektriciteit en alternatieve energiedragers moet versterkt worden, waarbij gekeken
moet worden naar de mogelijkheden voor het hergebruiken van de al aanwezige
gasinfrastructuur. Om over een aantal jaar niet een enorm knelpunt te hebben in het
transport en de opslag van energie, moeten deze investeringen op korte termijn
uitgevoerd worden, omdat het een tijdrovende operatie gaat worden die het opleiden
van veel vakmensen en het vergaren van kennis vraagt.
Impact op de samenleving
Beleid moet altijd zorgvuldig rekening houden met kwetsbare groepen in onze
samenleving. Het eerste doel is een rechtvaardige verdeling in de kosten van de
energietransitie, waarin burgers niet een onevenredig groot deel van de rekening
betalen ten opzichte van de grote industrie. Daar kan een Europese CO2-heffing voor
de industrie een verstandige stap in zijn. Daarnaast moeten we voorkomen dat mensen
met een economisch zwakke positie extra geraakt worden door het verbieden van
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betaalbare tweedehandsauto’s, dure prijzen door een ondoordachte CO2-heffing, of
sociaal isolement doordat hun mobiliteit wordt afgenomen. Het openbaar vervoer
moet in krimpgebieden op peil blijven.
De energietransitie vraagt volledige inzet van de overheid, maar kan slechts slagen met
steun van onderaf. Volgens het CDJA betekent dit het stimuleren van samenwerking
en coöperaties op lokaal niveau, een transparante beleidsvoering door de overheid, en
voorlichting over de mogelijkheden die burgers hebben om zelf bij te dragen. Het
opzetten van lokale verbanden om het initiatief vanuit de samenleving concreet te
maken en het delen van kennis en expertise tussen deze verbanden moet sterk
gestimuleerd worden. Waar de huidige regelgeving beperkend werkt doordat zij niet
ingesteld is op deze grote veranderingen door de hele samenleving heen, moet dit
tegenwerken zo snel mogelijk verholpen worden. Juist om de inzet van onderaf niet te
ontmoedigen en een halt toe te roepen, want alleen een breed gedragen en
gezamenlijke aanpak zal effectief zijn.
Kortom:
● De uitvoering van beleid om aan de doelstellingen van het VN-Klimaatakkoord
te voldoen moet met urgentie en zo efficiënt mogelijk plaatsvinden.
● Beslissingen over de opwekking van energie en versterking van onze energieinfrastructuur moeten op korte termijn genomen worden om op tijd gereed te
zijn.
● Nederland moet inzetten op innovatie op het gebied van de energietransitie, om
zo de kansen te benutten die onze innovatiekracht biedt.
● Beleid mag nooit grote negatieve gevolgen hebben voor de zwakkeren in onze
samenleving. De kosten van de energietransitie moeten rechtvaardig verdeeld
worden.
● De energietransitie vraagt naar steun en inzet van onderaf, door middel van
coöperaties en burgers die willen bijdragen. Dit vraagt om soepele regelgeving
en transparantie van de overheid.

Opbouwen naar een circulaire economie en verantwoord grondstofgebruik.
Wij staan als samenleving niet voldoende stil bij de gevolgen van ons productie- en
consumptiegedrag. Vaak laat dit zware sporen achter in binnen- of buitenland, of zijn
we afhankelijk van eindige grondstoffen. Het is van groot belang voor onze toekomst
en die van de generaties na ons dat we naar een circulaire economie toewerken. Wij
steunen dan ook het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.
Afvalverwerking
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Het CDJA vindt dat onze enorme afvalproductie en gebrek aan succesvolle
verwerkingsmogelijkheden van gescheiden stromen meer erkenning moet krijgen dan
dat op dit moment het geval is. Zowel in de productie als bij de verwerking moeten
grote stappen gezet worden om te zorgen dat we minder plastics gebruikenen hen zo
veel mogelijk op een circulaire manier verwerken. Op Europees niveau moeten we
minder soorten plastic produceren en verantwoording afleggen over de verwerking.
Binnen de EU bestrijden we het eenvoudigweg op een afvalberg dumpen of
verbranden van plastic afval.
De overgang naar een volledig circulaire economie is aanzienlijk, ook in ons dagelijks
gedrag. Om deze ontwikkeling behapbaar maar concreet in gang te zetten, willen we
initiatieven die minder of liefst geen verpakkingsmateriaal gebruiken stimuleren, zoals
het gebruik maken van hervulbare of herbruikbare verpakkingen. Kleine stappen
hebben niet direct een groot effect, maar maken de weg gereed voor de toekomst.
Levensduur
Bij het bouwen en opzetten van vastgoed moet meer rekening gehouden worden met
de levensduur en verwerkbaarheid. Dat betekent rekening houden met de
veranderende markt en dat transformatie in een later stadium mogelijk is, wanneer de
vraag naar een ander type huisvesting groot is. Voor beleidsvorming betekent dit
rekening houden met verwerkingsmogelijkheden van nieuwe technologieën zoals
zonnepanelen en accu’s. Tegelijkertijd betekent een visie met circulair en
energieneutraal bouwen rekening houden met de voorspelde veranderende
weersomstandigheden, om zo natte voeten bij extreem weer en zomers vol met
energieslurpende airco’s te voorkomen.
Industrie en handel
Het uiteindelijke doel is om een Nederlandse industrie te hebben die
verantwoordelijkheid durft te nemen voor haar productieproces en
grondstoffengebruik en rekening houdt met waar haar producten na gebruik terecht
kunnen voor hergebruik of verwerking. Het CDJA roept de industrie en handel op zich
te verantwoorden bij de juiste overheidsinstanties om hier goed zicht op te krijgen. Net
als zij willen wij vermindering van verpakkingsmateriaal, herbruikbare grondstoffen en
modulaire of repareerbare producten. Tegelijkertijd zullen zelfs in een vergevorderde
circulaire economie ongewenste effecten buiten de kringloop vallen. De negatieve
effecten zullen gecompenseerd moeten worden, bijvoorbeeld door investering in
verduurzaming van andere processen. Op deze manier zullen alle kosten voor zowel
circulaire productie als compensatiekosten van externe effecten leiden tot een
werkelijke prijs voor producten.
Kortom:
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● De overgang naar een circulaire economie is een complex en langdurig project,
waardoor vooral een duidelijke visie van de overheid en veel kleine stappen
nodig zijn.
● De afvalverwerking van herbruikbare stoffen moet nog veel verder groeien
omdat zij bij lange na niet de gewenste capaciteit en hergebruikmogelijkheden
heeft.
● De stap naar een circulaire economie ligt ook vooral bij onze denkwijze als
consumenten, waardoor het stimuleren van kleine initiatieven zeer nuttig is om
momentum te creëren.
● Een circulaire economie vraagt om meer langetermijnvisie op het gebied van
bouwen en het toepassen van nieuwe technologieën, zodat ook hier nagedacht
wordt over hergebruik.
● We vragen Nederlandse industrie en handel om verantwoordelijkheid te nemen
voor de mogelijkheden van hergebruik en verwerking van hun producten.

Toekomstbestendige agrarische sector in een gezond cultuurlandschap.
Nederland heeft alle reden om trots te zijn op haar agrarische sector. Niet alleen is de
sector verantwoordelijk voor miljarden aan export, de afgelopen decennia zijn grote
stappen gemaakt om de productieprocessen te verduurzamen en haar milieudruk te
verminderen. De voornaamste reden dat deze positieve ontwikkeling momenteel onder
druk staat is door onvoldoende stimulering vanuit de markt om te investeren in verdere
verduurzaming en de verbetering van het dierenwelzijn. De agrariër is bereid om
verder te verbeteren, maar krijgt onvoldoende marge op de producten om dit te
kunnen realiseren. Het CDJA wil dat de overheid juridische, economische en
communicatieve middelen inzet om innovaties en initiatieven die de sector duurzamer
maken te ondersteunen.
Innovatieve landbouw
Nederland heeft een unieke en vooraanstaande positie in de wereld op agrarische
productie, en moet streven voorop te blijven lopen door innovatie en kennisvergaring.
Juist nu de landbouw wereldwijd aan strengere eisen moet voldoen, is onze kwaliteit
van enorme waarde. Om deze innovatie door te laten gaan is een gezonde
binnenlandse sector als proeftuin van groot belang, met genoeg ruimte voor
innovatieve projecten. Het CDJA vindt dat de sector gestimuleerd moet blijven worden
om zichzelf te verbeteren. Voor onrealistische doelen is hier geen plaats. De hoge
eisen die aan de landbouwproducten in Nederland gesteld worden zouden
logischerwijs voor consumptie ook gelden. Dit is niet het geval voor sommige
importproducten in de supermarkt, die hierdoor een goedkoop alternatief vormen voor
betere producten. Het inkrimpen van de Nederlandse productie met het doel om de
wereldwijde milieudruk te verminderen is dan ook contraproductief. De overheid kan
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beter samenwerking en overleg in de voedselketen weer faciliteren. Zo kunnen we de
verdere verduurzaming per deelsector gerichter en met kennis van binnenuit aan
pakken. Zo kan elke sector zich beter verweren tegen het voortdurende probleem van
een slechte positie binnen de ketenZo vormen we een effectieve toekomstvisie om
onduidelijke en wispelturige regelgeving te voorkomen.
Naar een circulaire landbouw
Voor de landbouw geldt uiteraard hetzelfde als voor de gehele economie, het doel is
om circulair te worden met een kwalitatief hoogwaardig eindproduct, met een hoge
voedselzekerheid en voedselveiligheid. Een belangrijke kringloop die daarvoor gesloten
moet worden is die van voedingsstoffen, of nutriënten. Huidige regelgeving ziet
reststromen uit de sector eerst als afval, terwijl zij meerwaarde hebben en gebruikt
kunnen worden in een circulair systeem. Het mestbeleid zal op de schop moeten, eerst
om ruimte te bieden voor het hergebruik van dierlijke meststoffen, daarnaast om de
bodemkwaliteit in de toekomst te kunnen garanderen. De import van
voedingsgewassen uit andere werelddelen zal verminderen wanneer de sector zich
echt wil toeleggen op circulariteit en wanneer blijkt dat deze ook op ons continent of
zelfs in Nederland te verbouwen zijn. Voor het verbouwen en gebruik van eiwitrijke
bronnen is nog veel onderzoek nodig, maar vast staat al dat ook hier beperkende
regelgeving ruimte moet maken voor mogelijkheden tot innovatie. Verder heeft
Nederland de potentie om met de veredeling van gewassen aanzienlijk bij te dragen
aan het verminderen van de milieudruk bij de productie. We willen aanpassing van
regelgeving die dit onnodigtegenhoudt en daarnaast bedrijven aantrekken die hier
succesvol in zijn.
Omgaan met cultuurgrond
Het areaal cultuurgrond in Nederland krimpt al lange tijd. Door de beperkte
beschikbare ruimte zal goed gekeken moeten worden naar wat Nederland doet met
haar landbouwgrond, vooral met de huidige wens naar extensivering van de landbouw
en het gebruik van landbouwgrond voor de productie van energie. Het CDJA is van
mening dat de grootschalige productie van biomassa voor verbranding en het plaatsen
van grote zonneparken op vruchtbare grond ongewenst zijn. Daartegenover staat dat
de energieproductie die al plaatsvindt binnen de agrarische sector duidelijker aan de
sector toegeschreven moet worden.
Een brede aanpak bij natuurbescherming
De natuur in Nederland heeft bescherming nodig om te kunnen overleven naast onze
huidige manier van leven. Dit betekent dat natuurgebieden extra aandacht verdienen.
Ons streven is om dit hand in hand te doen met de agrarische sector, die afhankelijk is
van een gezonde natuur en watervoorziening. Het CDJA is dan ook voor een brede
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integrale aanpak, waar tegenover een positieve bijdrage aan het landschap een
beloning staat. Het doel is om ook de komende generaties een gezonde natuur te
bieden in Nederland, door bijvoorbeeld de biodiversiteit in stand te houden in
natuurgebieden. Het investeren in bestaande natuur om haar te versterken en aan te
vullen, zorgt ook voor een hogere capaciteit van CO2-opname en is hierdoor dubbel
winst. Dit geldt uiteraard zowel voor grootschalige natuurgebieden, als op kleine schaal
in parken en tuinen.
Gezonde agrarische sectoren, zichtbaar voor de consument
Binnen de sector is het vaak nog erg lastig om een bedrijf in stand te houden en al
helemaal om er een op te zetten. We willen de mogelijkheden om als jonge agrariër
aan de gang te gaan of om een bedrijf over te nemen stimuleren, wanneer
gecombineerd met verdere verbetering van het bedrijf. Naast efficiënter produceren,
verduurzaming en verbetering van dierenwelzijn kan deze vooruitgang ook terugkomen
als multifunctionele landbouw. Multifunctionele landbouw is een schitterende
verbinding tussen platteland en burger en draagt bij aan de broodnodige imagoondersteuning van de sector. Tegelijkertijd ligt er een taak bij de overheid en de sector
om te werken aan het creëren van bewustzijn bij de consument, zodat deze de hoge
kwaliteit en hoge toegevoegde waarde van het Nederlandse product beter leert
kennen. Transparantie is hierbij belangrijk, zodat de sector kan tonen op welke
prestaties zij trots is en tegelijkertijd om de sector inspireren om de bedrijfsvoering nog
verder te verbeteren. Wanneer blijkt dat het onoverkomelijk is dat door strenge
regelgeving of door de hoge kosten van de verduurzaming de sector iets zal inkrimpen,
dan moet er vanuit de overheid ondersteuning geboden worden aan sluitende
bedrijven in financiële nood.
Visserij
De Nederlandse visserijsector heeft een zeer beperkte omvang, maar heeft te lijden
onder een zware regeldruk. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe regels rondom
bijvangst en pulsvisserij, met daarnaast de onduidelijkheid over de toekomst van de
visgronden door het bouwen van windmolenparken op zee en huidige Europese
ontwikkelingen. De sector verdient de ondersteuning van de overheid om ook
toekomstbestendig te worden, bijvoorbeeld door het stimuleren van nieuwe
technologieën om de pulsvisserij te vervangen.

Kortom:
● Nederland zal haar agrarische sector in stand houden, omdat zij zowel waarde
heeft als producent van duurzame en veilige producten als bijdraagt bij de
kennisexport voor verduurzaming van de wereldwijde voedselproductie.
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● Meer samenwerking binnen de voedselketen is gewenst om de slechte positie
van primaire producenten in de keten te verbeteren en de verduurzaming
gezamenlijk aan te pakken.
● De landbouw moet werken aan het verder sluiten van kringlopen, zowel aan de
kant van reststromen als aan de kant van voedingsstoffen. De landbouwheeft
ruimte nodig om te innoveren, ruimte van regeldruk en bij ontwikkelen als
proeftuin.
● Natuur in Nederland gaat samen met de landbouw, waardoor een integrale
aanpak nodig is.
● Jonge agrariërs moeteneen bedrijf over kunnen blijven nemen of er een
beginnen. Hun kennis en inzichten zijn van groot belang voor verdere
verduurzaming.
● De sector moet gestimuleerd blijven worden om samen te werken met burgers,
transparant te zijn en een belangrijke maatschappelijke positie in te nemen.
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Europa.
Elk hoofdstuk in dit politiek programma heeft eigen Europese uitdagingen, van migratie
tot begrotingsdiscipline tot energietransitie. Het is niet uit luxe dat wij Europese
bijdragen aan de oplossingen voor deze problemen zoeken. Deze bijdragen zijn keihard
nodig omdat die uitdagingen Nederlandse vermogens te boven gaan. Europa is geen
vanzelfsprekendheid: over provincie of gemeente hoeven wij geen apart hoofdstuk,
intuïtief zijn dat andere soorten overheden. Tegelijkertijd is Europa meer dan alleen
buitenlands beleid en internationale samenwerking, een VN 2.0: Nederland is met de
Europese Unie verbonden zoals ze met geen andere organisatie is. Wat is ze dan wel?
Waar gaat het heen?
Het CDJA zag wat er gebeurt als we Europa te simpel bezien, in “Leave/Remain”.
Europa kan landen niet vervangen. Ze is vaak beter te bespreken door te zeggen wat
ze doet, in plaats van wat ze ís of wil worden. Dit hoofdstuk probeert principes uiteen
te zetten waarmee elk thematisch hoofdstuk eigen Europese uitspraken kan doen over
de terreinen waarop zij het relevantst of meest inzichtelijk zijn.
Verscheiden waar het kan, één waar het moet
Christendemocratisch denken begint bij de mens en menselijke relaties. Centrale
systemen kunnen helpen om mensen in hun kracht te zetten. De Europese Unie erkent
deze subsidiariteit in haar motto, “eenheid in verscheidenheid”. Wel zien we deze
logica vaak omgekeerd terug: lokaal kunnen zaken prima, maar Europese burgers en
bedrijven kunnen miljarden meer verdienen door het centraal te regelen. Deze cost of
non-Europe kan een legitiem politiek argument zijn, maar gespreide
verantwoordelijkheid is het niet. Daarom willen wij een Unie die regio’s en lidstaten
helpt om hun eigen taken op te nemen. Een Europees spoorstelsel of Europese 5Gfrequenties mogen verenigd, maar treindiensten of 5G-beveiliging kunnen nationaal.
Supranationaal in je recht staan
Publieke gerechtigheid als waarde maakt de Europese rechtsorde tot kern van de Unie,
en daarom ook de supranationale afdwingbaarheid van bepaalde afspraken. Belofte
maakt schuld, ook in de Unie. Staten die lid van de Unie worden, accepteren dat juist
de rechten en plichten van het Europese acquis kern zijn, niet de materiële steun. Dat
betekent wel dat alle lidstaten eenzelfde rechter moeten accepteren, het Europees Hof
van Justitie in Luxemburg. Onze Unie is afhankelijk van de naleving van dit recht, en
daar hoort controle bij. Juist dat maakt het de meest succesvolle internationale
samenwerking in de wereldgeschiedenis. Wij staan dan ook voor een Hof wat effectief
en rechtmatig werkt, met kortere wachttijden.
Waar voor je geld: interne conditionaliteit
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Het CDJA wil een Unie die solidair investeert en conditionaliteit tussen aparte
programma’s mijdt. De Europese Unie betaalt al haar activiteiten uit nationale
bijdragen. Op de Europese schaal zijn grote bedragen gemoeid, maar in verhouding
slechts één procent van de Europese economie. Bij die verantwoordelijkheid hoort
soberheid en doelmatigheid, vaak lukt dat ook. Cijfers alleen maken nog geen doelen,
en scorekaartjes over wat elke lidstaat netto inlegt of terugkrijgt vertellen een
onvolledig verhaal vergeleken met hoeveel bedrijven en burgers daarvan profiteren.
Europese solidariteit gaat om het gunnen van eerlijke kansen en het helpen scheppen
van zelfredzame gemeenschappen. Opnieuw: Europese uitgaven kunnen geen
nationale uitgaven vervangen, alleen lidstaten helpen hun samenlevingen te dienen.
Het CDJA wil niet simpel praten over meer of minder Europees geld, maar
structuurfondsen, onderzoeksbeurzen, of landbouwfondsen structureel onze
economieën zien versterken. Controle op die versterkende functie is effectiever dan
landen met kleinere overheidsapparaten van deelname uitsluiten om grotere
rechtstatelijke zorgen. Als er rechtmatige conditionaliteit nodig is, dan intern in het
programma, niet door andere programma’s af te knijpen. De afwezigheid van
functionele instellingen of de aanwezigheid van fraude kan opgelost worden met de
Europees openbaar aanklager of op bestuurlijk niveau.
Een meetbaar Europa: depolitisering en onafhankelijkheid met politieke taken
Het CDJA wil een Unie die levert, niet een Unie die verkoopt. Een Unie van cijfers en
getuigen, niet van factsheets, twitterthreads, en infographics. Europa heeft
onafhankelijke instellingen met politieke taken, wat kan knellen. Politieke controle
daarop is niet altijd het antwoord, want zoveel goed als een gedreven
volksvertegenwoordiger kan doen, zoveel kwaad kan politieke druk of gemakzucht
teweegbrengen. Ook eigen politisering door de Commissie, met té hoge verwachtingen
en beloftes, zien wij nietpassen bij haar politieke verantwoordelijkheid. Wij willen
daarom toegankelijke en leesbare databases, impact assessments, en evaluaties
behouden. Wij willen een Unie houden die beloftes na kan komen en zowel skeptici als
ideologen de cijfers kan laten controleren, waarmee onze Europarlementariërs kunnen
werken. Voor onafhankelijke externe controle hierop willen wij onderzoeksmethodes
voor de Europese Rekenkamer die niet afhankelijk zijn van een minieme steekproef.
Altijd stemmen, niet altijd winnen: de Raad van Ministers en Europese procedures
Het CDJA wil dat Nederland minder bang is om de lidstaten openbaar te laten
stemmen in de Raad van Ministers, de Europese Raad, of de Eurogroep. Lidstaten
hebben terecht een grote rol in Europese besluitvorming. Europa kan landen niet
vervangen, wel verrijken. Die rol mag zichtbaarder, en lidstaten mogen wel eens een
stemming verliezen, Nederland ook. Te vaak nog verschuilen nationale regeringen zich
achter hun compromis in Brussel: “het moet van Europa” doet geen recht aan de
invloed en de stem die we als landen hadden. Unanimiteit heeft een plaats in Europa
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voor de allerbelangrijkste beslissingen. Die unanimiteit is alleen lastiger te verdedigen
als landen elkaar de hand boven het hoofd houden, zoals bij de rechtstaatscontroles in
Hongarije en Polen. Daarom wil het CDJA discussie over een fundamentele
meerderheid, driekwart, voor deze beslissingen. De gekwalificeerde meerderheid zoals
hij nu bestaat, waarin 55% van de lidstaten met 65% van de bevolking mogen kiezen,
werkt bij routinebeslissingen waarin 50% +1 onvoldoende is, maar is te kunstmatig
voor vragen over rechtstaat en geopolitiek.
Lokale middelen voor vertrouwen: relaties tussen de EU en andere overheden
Nationale parlementen, regio’s, en gemeenten hebben elk invloed in Europa, van
formele processen als de “gele kaart” tot informele lobby’s. Het CDJA wil dat elk van
deze volksvertegenwoordigingen de ruimte pakt haar stem te laten horen en controle
te kunnen plegen. Wij willen versterking van de griffies van de Eerste en Tweede
Kamer voor beoordeling van Europese wetten, zodat zij minder afhankelijk worden van
de (informatie)positie van de Nederlandse ministeries. Wij willen helderheid in de
uitgaven voor lobby van regionale en lokale overheden in Brussel, en uitvragen of dat
voldoende is. Wij willen een Comité van de Regio’s dat zijn relevantie terugverovert.
Ten slotte willen wij bredere media-aandacht voor Europese politici dan alleen voor de
Nederlanders op topposities.
Voorkomen én genezen: de EU in geopolitieke en economische crisis
Het CDJA wil dat de Europese Unie klaar is voor de volgende crisis, economisch of
geopolitiek. Europa spreekt niet met één stem naar de rest van de wereld. Landen
hebben de ruimte hun eigen plan te trekken en hun eigen fouten te maken. Dat
betekent dat China, Rusland, de Verenigde Staten in bepaalde Europese landen betere
toegang voor hun belangen vinden. Juist in crisistijd komt de aard van problemen
boven onze macht naar voren, en historisch heeft Europa altijd een rol gepakt, soms
tegen wil en dank. Onze solidariteit voor elkaars kwetsbaarheid heeft twee kanten.
Enerzijds kunnen wij elkaar aanspreken en fouten voorkomen. Anderzijds moeten we
wel elkaar terzijde staan zodra onvoorziene problemen zich voordoen. Misschien is het
niet onze gezamenlijke fout, het is wel onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij
pleiten dus voor een meer eendrachtig geluid van de Europese Unie als het gaat om
internationaal beleid, én meer begrip en steun voor soms minder sterke instituties van
jongere lidstaten.
Kortom:
● Voor het CDJA geldt in Europa: verscheiden waar het kan, één waar het moet.
Wij willen een Unie die regio’s en lidstaten helpt om hun eigen taken op te
nemen binnen heldere kaders, bijvoorbeeld als het gaat om spoor-of 5Gnetwerk.
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● Bepaalde afspraken die wij in de Europese Unie maken zijn supranationaal
afdwingbaar. Dat helpt landen en burgers om in hun recht te staan. Nieuwe én
oude lidstaten moeten zich dan ook blijvend binden als er op supranationaal
niveau afspraken zijn gemaakt, zonder automatische uitzonderingsposities.
● Europese solidariteit gaat om het gunnen van eerlijke kansen en het helpen
scheppen van zelfredzame gemeenschappen. Dat betekent zowel solidariteit in
investeringen als scherpe en duidelijke voorwaarden daarbij. Wij willen geen
programma’s tegen elkaar uitspelen of afstrepen.
● Het CDJA wil een Europese Unie die levert en transparante instituties heeft.
Politieke verantwoordelijkheid moet niet door politisering worden ingevuld maar
door heldere informatie en haalbare beloftes.
● Nationale regeringen, ook de Nederlandse, verschuilen zich te vaak achter het
argument: ‘’het moet van Brussel.’’ Het CDJA roept regeringen op te durven
stemmen en soms hun verlies te nemen. Wij willen discussie over het nemen
van rechtstatelijke beslissingen op basis van een fundamentele meerderheid van
75 procent tussen ingewikkelde meerderheden en unanimiteit.
● Zowel centrale als decentrale overheden hebben invloed in Europa, maar niet
even inzichtelijk of gelijkmatig. Het CDJA is voor het verruimen van de steun
voor volksvertegenwoordigingen voor hun controle op Europees recht en
implementatie. Daarnaast willen wij dat kosten voor lobbywerk in Brussel door
lokale en regionale overheden worden geaccepteerd en uitgedragen.
● Europa moet klaar zijn voor de volgende crisis, of die nou economisch of
geopolitiek van aard is. Het wordt steeds meer nodig Europa een eendrachtig
geluid te laten horen op het internationale niveau, en op de gevaarlijkste
momenten elkaar te steunen. Lidstaten hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid in het internationale bestel om dit te bewerkstelligen.
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Justitie en binnenlands bestuur.
Het CDA staat terecht bekend als een partij van law en order. De christendemocratie
heeft flink bijgedragen aan de totstandkoming van onze moderne democratische
rechtsstaat. Tegelijkertijd zien wij als CDJA uitdagingen voor die rechtsstaat. In de
huidige politieke discussie zien wij dat er om de haverklap voorstellen worden gedaan
voor democratische vernieuwing en strafvermindering en zien wij dat uitdagingen als
immigratie een grote impact hebben op de samenleving. Voor het CDJA geldt dat wij
willen behouden wat werkt en vernieuwen waar dat nodig is. Alleen vanuit dat principe
is een goed en gedegen bestuur van ons land mogelijk.

Een efficiënte, activerende en daadkrachtige overheid.
Sinds de jaren zestig zien we in Nederland een overheid opkomen die op alle terreinen
van de maatschappij zeggenschap wil uitoefenen en daarmee steeds meer invloed
verwerft in ons dagelijks leven. Dit proces zorgt voor het verzwakken van het
maatschappelijk middenveld en ondermijnt particuliere en spontane actie. Mensen
gaan er als vanzelfsprekend van uit dat de overheid een bepaald probleem wel aanpakt.
Hierdoor zijn steeds meer mensen gericht op de overheid, die bij ieder probleem of
verlangen in actie moet komen en een oplossing dient te vinden die iedereen
tevredenstelt, zonder al te veel kosten en inspanning. Dat is een droombeeld.
Het CDJA is zowel tegen een grote overheid als een overheid die te versplinterd is.
Het gevaar bestaat dat de overheid zó machtig en ongrijpbaar wordt dat
maatschappelijke initiatieven nauwelijks meer de mogelijkheid hebben om daar tegenin
te gaan en een eigen weg te kiezen. Een overheid die te versplinterd is, krijgt
onderlinge belangenverschillen en zal daarom geen coherent apparaat meer kunnen
vormen. Het CDJA is om deze redenen voor een kleine, activerende en krachtige
overheid waarbij het subsidiariteitsbeginsel en de soevereiniteit in eigen kring centraal
staan in ons politieke handelen. Vanuit deze principes heeft de kring van de overheid
haar absolute grenzen en beperkingen en dient ze zoveel mogelijk aan lagere
maatschappelijke niveaus over te laten zonder daarmee te veel slag- en daadkracht te
moeten inleveren. Een overheid die over deze grenzen heen probeert te regeren, is
gedoemd te mislukken. Problemen en onvolkomenheden in de maatschappij moeten
zoveel mogelijk worden aangepakt door praktische, persoonlijke en lokale inzet en
kennis. Pas wanneer deze ontoereikend blijken, dient de overheid in actie te komen.
Subsidiariteit moet je doen
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Het CDJA ziet niet alleen een rol weggelegd voor de landelijke overheid, maar ook
voor andere bestuurslagen zoals provincies, waterschappen en gemeenten. Deze
bestuurslagen staan dichter bij de burger en kunnen daarmee oplossingen bieden voor
regionale of specialistische problematiek. Het CDJA is tegen het oneindige opschalen
en afbreken van deze bestuurslagen. Om deze reden is het CDJA tegen het fuseren of
afschaffen van de provincies, tegen het afschaffen van de waterschappen en tegen het
opleggen van gemeentelijke herindelingen door de landelijke overheid. Wel is het
CDJA een groot voorstander van gemeentelijke samenwerking; dit is het middel om op
te schalen zonder tekort te doen aan de lokale of regionale problematiek.
Voor integere en eerlijke politici
De afgelopen jaren is de onderwereld zich steeds meer gaan vermengen met de
bovenwereld. Het CDJA is van mening dat personen met een publieke functie integer
moeten zijn. Het CDJA is daarom voorstander van maatregelen die de banden tussen
boven- en onderwereld bemoeilijken. Tevens roept het CDJA politici op om beter na te
denken over de inbezitneming van een Kamerzetel. Het CDJA is geen voorstander van
het blokkeren van politici die hun partij willen verlaten. Wel vragen we aan politici om
twee keer na te denken voordat ze een zetel meenemen naar een nieuwe of andere
partij.
Een democratie van de lange termijn
Ondanks de grote waardering die het CDJA heeft voor de democratie en de
rechtsstaat mogen we niet onze ogen sluiten voor het feit dat ook democratie de
neiging heeft tot enkele ‘fouten’, zoals dat met ieder systeem het geval is. Zo neigen
democratieën vaak naar kortetermijnbeleid omdat er na enkele jaren opnieuw
verkiezingen zijn. Gekozen volksvertegenwoordigers willen dan graag wat ‘overleggen’
met de kiezers. Hierdoor is het moeilijk om tot goed en consistent beleid te komen, ook
omdat kortetermijnbeleid grote schade kan aanrichten in de maatschappij, economie en
jurisdictie. Mede hierdoor ontstaat er in een democratie de neiging kwantiteit boven
kwaliteit te verkiezen. Dat levert een potentieel gevaar tot verplatting en verlaging van
de kwaliteit van het bestuur en de politiek op.
De positie van de Eerste Kamer
Vanuit het perspectief van zorgvuldigheid is het CDJA tegen verkleining van de
Kamers. Het afschaffen van de Eerste Kamer lijkt het CDJA niet wenselijk, juist omdat
de Eerste Kamer een staatsrechtelijk hoeder van consistent beleid is. Het CDJA zou
wel graag zien dat de Eerste Kamer wordt hervormd naar een modern apparaat dat
onder andere een terugzendrecht heeft wanneer er bezwaren zijn over
uitvoerbaarheid, doelmatigheid, grondwetsconformiteit of gevolgen voor decentrale
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overheden. Verder wil het CDJA de zittingstermijn naar zes jaar verlengen, waarbij
iedere drie jaar de helft van de leden worden verkozen door Provinciale Staten.
Referenda, de kiesdrempel en de gekozen burgemeester
Het CDJA blijft tegen alle vormen van referenda, de kiesdrempel en de gekozen
burgemeester. Volgens het CDJA zou het beter zijn als het parlement, de Provinciale
Staten en de gemeenteraden beter proberen de vertegenwoordigende functie te
vervullen met een eigen en objectieve oordeelsbevoegdheid. Politici moeten soms, om
het algemeen belang te dienen en datgene te doen dat goed is, tegen de meerderheid
van de bevolking in kunnen gaan.
Kortom:
● Het CDJA stelt dat subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring centraal moeten
staan. Wij streven daarom naar een efficiënte, activerende en daadkrachtige
centrale overheid die ruimte biedt aan maatschappelijke initiatieven.
● Het CDJA ziet niet alleen een rol weggelegd voor de landelijke overheid, maar
ook voor andere bestuurslagen zoals provincies, waterschappen en gemeenten.
Deze organen kunnen praktische, persoonlijke en lokale inzet en kennis centraal
stellen bij het uit te voeren beleid.
● Het CDJA is voor een democratie van de lange termijn. Het CDJA wil dat de
Eerste Kamer wordt hervormd, dat er geen gekozen burgemeester komt, dat
referenda afgeschaft blijven en dat het staatshoofd een actieve rol behoudt
tijdens een formatie en in de regering.
● Het CDJA staat voor een eerlijke integere politiek. Wij verwekomen
maatregelen die vermenging van onder- en bovenwereld tegengaan.
● Het CDJA is van mening dat vele nevenfuncties in de richting van grote
maatschappelijke organisaties en (grote) belanghebbende bedrijven de
onafhankelijkheid van de Eerste Kamer aantasten. Daarom wil het CDJA dat de
Eerste Kamer een gedragscode aanneemt.
● Het CDJA is tegen wettelijke maatregelen die zetelroof tegen gaan en tegen
een kiesdrempel.

Justitie en veiligheid.
Het beschermen van lijf en goederen van de burgers is een kerntaak van de overheid.
Op deze kerntaak wordt de afgelopen jaren door de politiek steeds forser ingezet, wat
onder andere tot uitdrukking komt in een Minister voor Justitie én Veiligheid. Daarbij
valt op dat feitelijk vastgestelde criminaliteit en het zogenaamde ‘veiligheidsgevoel’
uiteenlopen. Het is een onmiskenbare maatschappelijke tendens dat burgers zich
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steeds minder veilig en op hun gemak voelen in de Nederlandse samenleving. Het
gevoel van onbehagen neemt toe.
Voor een krachtig en goed functionerend politieapparaat
Nu de centralisatie van de politie is afgerond hoopt het CDJA dat de communicatie
tussen de diverse politieregio’s in Nederland wordt versterkt en de inzet van de politie
meer op elkaar wordt afgestemd. Ook in de ICT, organisatiestructuur en
bedrijfsvoering van de politie kan met deze beleidslijn meer winst worden gehaald. Op
deze manier kunnen meer middelen worden vrijgemaakt agenten op straat.
Ondanks deze centralisatie hoopt het CDJA wel dat er voor de burgemeester en
gemeenteraad op lokaal niveau voldoende mogelijkheden blijven bestaan om
prioriteiten te stellen die zijn afgestemd op de eigen omgeving en door de burgers in
dorpen en steden wordt beleefd. Vaak is er zoveel aandacht voor de overstijgende
problematiek dat de lokale politiek te weinig invloed kan uitoefenen op prioriteiten en
specifieke problemen per stad of gemeente. Denk aan een gerichte lokale aanpak
richting winkeldiefstal, zuipketen, hangjongeren, verkeersproblematiek en andere lokale
problemen zoals ze in diverse Nederlandse gemeenten voorkomen.
Gezien de vele prioriteiten die de politie heeft, moetde politiek ook een discussie
durven voeren over de omvang van het takenpakket van de politie in verhouding met
de financiële middelen en het personeelsbestand. Te veel taken worden nu op het
bordje van de politie neergelegd zonder bijbehorende middelen. Er wordt ten onrechte
verwacht dat de politie alles kan aanpakken. Onrealistisch. We willen dat de politiek
meer adequate prioriteiten stelt. Tenslotte is het CDJA voorstander van meer
intensieve internationale samenwerking richting grensoverstijgende problematiek zoals
diefstal door crimineel geworden arbeidsmigranten uit Oost-Europa, drugsrunners in
Limburg en andere vormen van criminaliteit over de grenzen heen.
Een rechtvaardig justitieapparaat
Ondanks dat er in de samenleving vaak een ander beeld over bestaat, blijkt Nederland
een van de strengst straffende landen van Europa. De wetenschap geeft geen
uitsluitsel over de relatie tussen de strafmaat en recidive. Juist de pakkans en snelheid
van berechting lijkenafschrikwekkender voor (aanstaande) criminelen. Vanuit deze visie,
maar zeker ook omdat de rechter vrij moet zijn in de beoordeling van iedere zaak, is
het CDJA tegen minimumstraffen.
Verder vindt het CDJA dat taakstraffen voor lichtere misdrijven en zeker ook voor
jeugdigen gehandhaafd dienen te blijven als gepaste straf. Hetzelfde geldt voor de
Terbeschikkingstelling (TBS), een effectief instrument om daders met een gebrekkige
ontwikkeling en ziekelijke stoornis van geestvermogen te behandelen en perspectief te
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bieden op genezing en terugkeer. Daarbij moeten behandelaars absoluut voorzichtig
blijven om de maatschappij te beschermen. Het is onaanvaardbaar dat de samenleving
aan grote risico’s wordt blootgesteld. Voor zogenaamde ‘draaideurcriminelen’ steunt
het CDJA speciale behandelprogramma’s. In dergelijke programma’s wordt strenger
straffen en effectieve behandelingen gecombineerd om de maatschappij te
beschermen en verdere herhaling te voorkomen.
De afgelopen jaren is, onder andere door Europese regelgeving, de positie van
slachtoffers in het strafproces aanzienlijk versterkt. Het CDJA is van mening dat
slachtofferemancipatie nooit ten koste mag gaan van een eerlijk proces voor de
verdachte. Ze dient op geen enkele wijze afbreuk te doen aan een zorgvuldige
beoordeling van de strafzaak. Het CDJA steunt daarom de poging van het kabinet
Rutte om de positie van slachtoffers verder te versterken niet. De positie van het
slachtoffer lijkt afdoende verankerd en een verdere versterking doet mogelijk afbreuk
aan een zorgvuldig en objectief strafproces voor de verdachte. Het CDJA pleit wel
voor meer intensieve slachtofferhulp in rechtszaken.
Tot slot vindt het CDJA dat er meer aandacht moet komen voor misdaden met een
racistisch, religieus of discriminerend motief. Het CDJA wil niet alleen dat de overheid
meer doet om dit soort misdaden te voorkomen, maar ook dat een zero tolerancebeleid wordt gevoerd op soort haatcriminaliteit.
Voor het behoud van privacy voor burgers
Het CDJA vraagt aandacht voor het beschermen van de privacy van burgers in de
Nederlandse samenleving. Deze immateriële waarde staat steeds meer onder druk.
Ook het CDA steunt vaak wetgeving die de privacy van burgers fors inperkt en te
weinig waarborgen biedt tegen de vele ingrepen in het persoonlijke leven van de
burger. Het CDJA is van mening dat alleen bij een redelijk vermoeden van een
strafbaar feit inbreuk mag worden gemaakt op de privacy van burgers. Proportionaliteit
is het kernwoord wanneer het gaat over privacy en de vraag of daar inbreuk op mag
worden gemaakt.
Kortom:
● Nu de Nederlandse politie is gecentraliseerd moet er voldoende aandacht
blijven voor een lokale aanpak. Lokale politiek heeft immers het beste inzicht in
lokale problemen
● Samenwerking met andere landen in de bestrijding van grensoverschrijdende
criminaliteit is van groot belang en dient krachtig ondersteund te worden.
● Het CDJA is tegenstander van het invoeren van minimumstraffen.
● Het CDJA vindt dat de TBS gehandhaafd dient te blijven om daders met een
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van geestvermogen te behandelen
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●
●
●
●

en een perspectief op genezing en terugkeer te bieden. Risico’s voor de
samenleving moeten worden beperkt en onderzocht.
Het CDJA steunt speciale programma’s voor draaideurcriminelen, gericht op
zowel stevig straffen als effectieve behandeling.
Het CDJA is voorstander van een zero tolerance-beleid voor misdaden met
racistisch, religieus of discriminerend motief.
Het CDJA is van mening dat slachtofferemancipatie nooit ten koste mag gaan
van een eerlijk proces voor de verdachte.
Het CDJA vindt de privacy van burgers een kernpunt. Wetgeving die privacy wil
beperken moet zorgvuldig zijn. Proportionaliteit en subsidiariteit staan centraal.

De positie van de Grondwet.
Het CDJA staat kritisch tegenover recente gerechtelijke uitspraken waarin het lijkt
alsof er een ordening wordt aangebracht in de diversie grondrechten die iedere
Nederlander heeft. Dit is misleidend omdat de wetgevende macht over deze ordening
geen uitspraak heeft gedaan. Alle bepalingen in de grondwet zijn even kostbaar en
waardevol.
Voor het CDJA zijn de vrijheden van godsdienst, onderwijs, vereniging en
meningsuiting gelijkwaardig, maar niet gelijk. Het CDJA vindt dat het aanhangen van
een bepaalde religie of gedachtegoed voorwaarde mag zijn voor lidmaatschap van een
school of vereniging.
Voor een doordacht recht op vereniging en betoging
Het CDJA is van mening dat zowel de rechter als de wetgever bepaalt wat wel en niet
mag worden gedaan. Wij vinden dat het recht van vergadering en betoging van de één
het recht van vergadering en betoging van de ander niet mag beperken. Ook mag het
recht van vergadering en betoging niet worden misbruikt om bijeenkomsten te
organiseren die als doel hebben om draagvlak te creëren voor het omwerpen van de
Nederlandse (recht)staat. Om deze reden roept het CDJA op om doordacht om te gaan
met het recht op vereniging en betoging.
Vrijheid van meningsuiting
Het CDJA is van mening dat uiteindelijk alleen de rechter en de wetgever bepalen wat
niet meer mag worden gezegd. Het CDJA maakt zich om deze reden zorgen over
misbruik van de vrijheid van meningsuiting. Links en rechts wordt de vrijheid van
meningsuiting ingezet om die van anderen in te perken. Het CDJA is van mening dat
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het monddood maken van bepaalde individuen door volksmassa’s volstrekt
onacceptabel is. Eenieder die vindt dat een ander iets doet of zegt wat niet mag, moet
daarvoor aangifte doen in plaats van het recht in eigen handen te nemen.
Het CDJA maakt zich ook zorgen om de vrijheid van meningsuiting die wordt gebruikt
als vrijbrief om anderen te discrimineren. Het CDJA is van mening dat onze wetgeving
deze vrijheid zo nooit bedoeld heeft. Daarom is het CDJA van mening dat discriminatie
niet kan worden goedgepraat door dit te scharen onder de vrijheid van meningsuiting.
Het CDJA is tegen het uitschakelen van het internet om zodoende de vrijheid van
meningsuiting, dan wel het online uitoefenen van andere grondrechten onmogelijk te
maken. Hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt indien dit wordt gelegitimeerd
door een uitspraak van een rechter.
Een transparante procedure van Grondwetswijzigingen
Het CDJA is van mening dat onze Grondwet de fundering van onze rechtsstaat is en
dat ook zo moet blijven. Het CDJA is daarom geen voorstander van het schrappen van
grondrechten. Het CDJA vindt dat, als de Grondwet zou worden veranderd, de
behandeltermijn in tweede lezing moet worden beperkt tot de zittingsperiode van de
eerstvolgende Tweede Kamer na de behandeling van het voorstel in de eerste lezing.
Indien een Kamer is ontbonden door Grondwetswijzigingen, dan moet dit duidelijk
worden gemaakt bij de verkiezingen.
Voor een constitutionele begrotingsbalans
Het CDJA is van mening dat een artikel voor de begrotingsbalans mag worden
toegevoegd aan onze Grondwet, geldig voor alle overheden. Het CDJA is van mening
dat hier alleen van mag worden afgeweken ten tijde van oorlog, ernstige depressie en
een noodtoestand, en bij tijdelijke opschorting door een meerderheid van de Tweede
Kamer.
Kortom:
● Het CDJA vindt dat het niet aan de politiek is om een ordening aan te brengen
in grondrechten. Het is aan de rechter om in individuele gevallen een
belangenafweging te maken.
● Het CDJA stelt dat de vrijheden van godsdienst, onderwijs, vereniging en
meningsuiting gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk.
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De uitdagingen rond immigratie en integratie.
Asiel en integratie zijn grote maatschappelijke opgaven voor Nederland. Asielbeleid
gaat vooral over de vraag wie er in onze samenleving een plek krijgt om een toekomst
op te bouwen. Van hen die hiervoor in aanmerking komen wordt verwacht actief
inspanning te leveren om te integreren in onze maatschappij. Dit bereiken zij het beste
door deelname aan verenigingen, het arbeidsleven en onderwijs. Meedoen vergt
aanpassing, inspanning en wederzijds begrip. De afgelopen jaren is gebleken dat een
succesvolle integratie richting een inclusieve samenleving mislukt is. Er is sprake van
versplintering, waarbij groepen zich afsluiten voor contact buiten hun eigen omgeving
en niet openstaan voor nadere ontmoeting. Hierdoor ontstaat er vervreemding en
wantrouwen richting elkaar. De oplossing voor dit probleem ligt niet bij het
benadrukken van onze verschillendoor met de beschuldigende vinger te gaan wijzen,
maar in het (h)erkennen van onze overeenkomsten en het aangaan van dialoog.
Een eerlijke, transparante en vlugge asielprocedure
Het is voor de toekomst van Nederland belangrijk kenniswerkers te verwelkomen die
een bijdrage kunnen leveren aan onze economie en samenleving. Hiervoor is het
belangrijk dat er duidelijkheid is over regels voor kenniswerkers. Naast een goede
procedure voor kenniswerkers is het ook belangrijk om onze humanitaire
verantwoordelijkheid te nemen voor hen die toevlucht zoeken in Nederland.
Binnengekomen asielzoekers dienen een eerlijke, transparante en vlugge
asielprocedure te kunnen doorlopen. Hier ligt een belangrijke taak voor de IND. Het is
onwenselijk dat minderjarige asielzoekers onderworpen worden aan urenlange
ondervragingenWel heeft IND de taak gedegen onderzoek te doen. Wanneer een
asielzoeker niet in aanmerking komt voor verblijf in Nederland dient de uitzetting
fatsoenlijk en snel te verlopen.
Daarnaast is het van belang aandacht te besteden aan de opvang van politieke/humanitaire vluchtelingen wereldwijd. Deze opvang vindt vooral plaats in de regio waar
het betreffende conflict heerst. Rijkere landen dienen hierbij hun verantwoordelijkheid
te nemen door opvang financieel mogelijk te maken. Nederland zou een deel van haar
asiel/- integratiegelden aan de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN
kunnen doneren. Humanitaire opvang kan op deze manier dicht bij eigen omgeving
worden geboden, wat beter is voor alle partijen.
Verwerp symptoombestrijding
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Sinds 2002 staat het thema immigratie en integratie vrijwel permanent op de politieke
agenda van Nederland. Ook het CDA heeft haar zorgen over de mislukte integratie en
toename van niet-westerse asielzoekers in Nederland naar voren gebracht. Helaas zijn
relatief veel gastarbeiders tot in de vierde generatie oververtegenwoordigd in de
werkeloosheidscijfers, misdaadstatistieken en sociale uitkeringen. Ook komt onder hen
vaker antisemitisme en haat tegen vrouwen en homo’s voor. Bij het aanpakken van
deze problemen wil het CDJA niet focussen op symptomen en symptoombestrijding.
Het is in Nederland tijd om een nieuwe fase in te gaan in de omgang met integratie en
asielbeleid. Een fase waarin de problemen genoegbekend en uitgebuit zijn, waar het nu
tijd is voor meer fundamentele oplossingen. De knelpunten van integratie liggen vaak
in de sociale omgeving waarbinnen problemen ontstaan. Ter preventie zijn de
belangrijkste bouwstenen het leren van de cultuur en taal, inbedding in onze
samenleving en wanneer nodig stevig ingrijpen bij ontsporing.
Integratiecursussen
Bij de integratiecursus dienen mensen in aanraking te komen met de Nederlandse
cultuur en gebruiken. Nederland is een pluriforme samenleving waarin man en vrouw
gelijkwaardig zijn en geen onderscheid wordt gemaakt op basis van huidskleur,
seksuele geaardheid, religie of andere zaken die een mens vormen tot wat hij of zij is.
Voor veel vluchtelingen is dit niet vanzelfsprekend, omdat deze vrijheid in hun land van
herkomst niet of beperkt aanwezig is. Om deze fundamentele waarde binnen de
Nederlandse cultuur te leren kennen, is dialoog onmisbaar. Dialoog kan echter niet
ontstaan zonder de beheersing van de Nederlandse taal. Communicatie is de sleutel
tot, en een basisvoorwaarde voor, succesvolle integratie. Bijdrage in de kosten gaat
naar rato en vermogen. Het CDJA stelt betaling voor via een sociale
terugbetaalconstructie. Wel stellen we enkele eisen, onder andere dat cursussen met
een voldoende moeten worden afgesloten.
Inbedding in de sociale omgeving
Jongeren van allochtone afkomst ervaren vaak moeilijkheden bij het functioneren in de
Nederlandse maatschappij. Enerzijds leven ze in een omgeving waarin de hier geldende
waarden en normen nageleefd worden, anderzijds komen ze uit een gezin waar de
vaak strengere variant van de cultuur van het land van herkomst centraal staat. In
dergelijke situaties raken jongeren in een gevaarlijke spagaat. Om zich hieruit te redden
ontstaat er vaak een ‘doorslaan’ naar radicalisme en fundamentalisme. Het is dan ook
van groot belang deze jongeren volop te betrekken in de Nederlandse maatschappij en
ze daar oprecht welkom te heten. Jongeren van allochtone afkomst moeten zich via
scholing, verenigingen, maatschappelijke dienstplicht en stage/-werk actief in de
Nederlandse maatschappij kunnen positioneren. Wanneer desondanks toch ontsporing

47

dreigt en jongeren steeds meer fundamentalistische tendensen vertonen, dient dit te
worden gesignaleerd door de omgeving en moet de politie ingrijpen.
Kortom:
● Hoogopgeleide migranten of statushouders kunnen een bijdrage leveren aan
onze economie, en dienen verwelkomd te worden in onze samenleving wanneer
zij voldoen aan de voorwaarden.
● Vluchtelingen voor oorlog, onderdrukking of vervolging dienen primair in de
omgeving te worden opgevangen door buurlanden en de VN. We stellen voor
datNederland een deel van haar asiel/-integratiegelden doneert aan de Hoge
Commissaris voor Vluchtelingen van de VN. Humanitaire opvang kan op deze
manier dicht bij eigen omgeving worden geboden, wat efficiënter en beter is
voor alle partijen.
● Het is voor de toekomst van Nederland belangrijk om kenniswerkers te
verwelkomen. Asielzoekers en kenniswerkers die in Nederland willen komen
wonen hebben recht op een snelle en adequate procedure. De IND dient
grondig doch humaan onderzoek te verrichten naar de afkomst van
vluchtelingen. De gehele asielprocedure zou niet langer moeten duren dan 12
maanden. We streven zo naar een zo snel mogelijke repatriëring van
asielzoekers.
● Het CDJA vindt dat volledig geïntegreerde kinderen niet mogen worden
teruggestuurd naar het land van herkomst indien de asielprocedure wordt
afgewezen. Ook hierom is het CDJA voor een korte asielprocedure.
● Nederland is een pluriforme samenleving waarin man en vrouw gelijkwaardig
zijn en geen onderscheid wordt gemaakt op basis van huidskleur, seksuele
geaardheid, religie of andere zaken die een mens vormen tot wat hij of zij is.
● Voordat iemand de Nederlandse nationaliteit krijgt, zorgt diegene ervoor dat hij
of zij Nederlands spreekt en handelt naar de normen en waarden van de
Nederlandse democratische rechtsstaat.
● Er moet oprechte aandacht zijn voor integrerende jongeren die zich vaak in een
lastige spagaat bevinden tussen de cultuur in eigen gezin en de Nederlandse
samenleving. Opname in onze maatschappij via scholing, verenigingen,
maatschappelijke dienstplicht en stage/werk is daarbij van groot belang, evenals
een actieve deelname van jongeren zelf.
● Radicalisering proberen we te voorkomen door de bestaande samenwerking
tussen maatschappelijke organisaties te waarderen en te intensiveren.
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Onderwijs, cultuur en wetenschap.
Onderwijs, cultuur en wetenschap vormen een fundamenteel onderdeel van een
moderne samenleving. Het CDJA constateert op alle drie onderwerpen dat een aantal
ontwikkelingen niet per se een positief effect hebben. De culturele sector is
verschraald door een overmate van bezuinigingen. Het bijzonder onderwijs komt
steeds meer onder druk te staan doordat excessen van een minderheid worden
geprojecteerd op de meerderheid van de bijzondere scholen die gewoon goed
presteren. Ten slotte is het huidige leenstelsel funest voor de ontwikkeling van
jongeren en daarmee uiteindelijk ook voor de gehele samenleving. Voor het CDJA
geldt dat binding, toegankelijkheid en persoonsgerichtheid de drie sleutelwoorden zijn
op deze terreinen.

Cultuur, media en maatschappelijke binding.
Cultuur heeft een bindende en participatieve werking in de samenleving. Het CDJA
betreurt dan ook dat er structureel bezuinigingen worden doorgevoerd in de culturele
sector. Dit ondanks de conclusies van de Raad van Cultuur en de SER dat er nog
steeds hoogstaande kunst en cultuur wordt geproduceerd. Daarnaast concluderen de
Raad van Cultuur en de SER ook dat de verschraalde en uitgeholde sector verstevigd
moet worden. Om de culturele sector te verstevigen pleit de Raad van Cultuur voor
een regionale aanpak. Het CDJA is het daarmee eens. We willen onderzoek naar de
behoeften, investeringen en mogelijkheden per regio. Het CDJA pleit voor een
overheidsinvestering in de regionale basisinfrastructuur van de culturele sector op
basis van de behoeften van de regio.
Omroepbestel
Het CDJA staat voor het behoud van de drie publieke televisienetwerken. De publieke
omroepen zijn het medium om de burger op de hoogte te houden van wat er gebeurt
in de wereld, zonder een vooringenomen standpunt. Daarnaast heeft de media een
belangrijke taak om te laten zien wat besloten wordt. Zo controleren ze de macht. De
publieke omroep zorgt voor een veelzijdige weergave van Nederland en is tegenover
de commerciële zenders onmisbaar in ons bestel vanwege de kwaliteit en de
professionaliteit die deze levert.
Maatschappelijke dienstplicht
Om mensvorming en burgerschap te stimuleren stelt het CDJA voor dat de
maatschappelijke diensttijd wordt uitgebreid naar een maatschappelijke dienstplicht.
Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het leger, maar juist ook aan
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maatschappelijke initiatieven zoals het Leger des Heils en het Rode Kruis. Hierdoor
worden jonge mensen bewust van de samenleving. Om dit te stimuleren kunnen
scholen zulke initiatieven in het curriculum integreren. Hier kan gedacht worden aan
een keuzevak of maatschappelijke stage.
Mensgericht en toegankelijk onderwijs.
Het CDJA is voorstander van de traditie dat de overheid zowel algemeen als bijzonder
onderwijs financiert. Religie is een belangrijke factor die inhoud, betekenis, cultuur en
moraal geeft aan onze samenleving. Bijzonder onderwijs kent veel verschillende
vormen, variërend van reformatorische, katholieke en islamitische scholen tot Daltonof Montessorischolen. Wanneer duidelijk ondermijning van onze democratische
rechtsstaat onderwijzen, dan moet de minister ingrijpen. Maatregelen als financiële
kortingen, het wegsturen van de huidige directie en, als het proportioneel is met de
zwaarte van de overtreding, ook het sluiten van de school zijn dan toegestaan. Het
aandeel van ‘extreme’ scholen valt echter in het niet met het enorme aantal bijzondere
scholen die kinderen voorzien van vrij, divers en tolerant onderwijs, waar de
samenleving volgens het CDJA alleen maar bij gebaat is.
Tegenwoordig wil men meer gedaan hebben met minder financiële middelen. Dit komt
niet ten goede van de kwaliteit van het onderwijs: talent gaat verloren, docenten raken
overwerkt en er is geen oog meer voor de leerling. Het CDJA is van mening dat het
onderwijs kleinschalig moet zijn en dat we het lerarentekort verkleinen.
Vervolg- en vakonderwijs
Kleinschaligheid en aansluiting op de arbeidsmarkt zijn twee belangrijke factoren in het
vervolgonderwijs. Ondanks de verschillen met betrekking tot niveau of instelling, moet
het vervolgonderwijs altijd kleinschalig en aansluitend op de arbeidsmarkt zijn.
Het vakonderwijs is een geheel eigen soort opleidingsvorm met haar eigen grote
waarde, voor directe betrokkenen en voor heel Nederland. Voor het CDJA is het
vakonderwijs een investering in de vorming van de mens in al zijn facetten; het is niet
slechts een manier om studenten zo snel mogelijk klaar te stomen voor de
arbeidsmarkt. Om deze reden moet elke mbo-opleiding bestaan uit een relevant en
stimulerend vakkenpakket dat aansluit op de beroepspraktijk. Onderwijs vereist altijd
een mensgerichte en persoonlijke aanpak, waarbij doorstroming bevorderd moet
worden, maar (mbo-niveau 1 uitgezonderd) nooit een doel op zichzelf mag zijn.
Daarom verdient het vakonderwijs meer waardering. Zowel de overheid, de
onderwijsinstellingen en de rest van de samenleving zijn ervoor verantwoordelijk om
die waardering te bieden.
Studiedruk en de studiefinanciering
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In de huidige maatschappij ervaren studenten veel studiedruk. Er wordt van studenten
verwacht dat zij op tijd en cum laude afstuderen, en daarnaast deelnemen aan allerlei
nevenactiviteiten, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een bestuursjaar of topsport. Dit alles
zonder enige tegemoetkoming van de overheid. Dit levert veel studenten een burn-out
op, of studenten gaan helemaal niet meer studeren. Het CDJA vindt dit dat dit
absoluut niet de norm moet zijn. Het CDJA is van mening dat studiefinanciering
bijdraagt aan de studie van jonge mensen. Onderwijs volg je niet alleen voor jezelf,
maar ook ten bate van de gehele samenleving. Artsen, docenten, bestuurders en
dergelijken moeten opgeleid worden. Het leenstelsel vormt hiervoor een belemmering.
Immers, veel potentiële studenten hebben wel het talent, maar niet de financiële
middelen om aan een universitaire opleiding te beginnen. Daar is uiteindelijk de
wetenschap, die het om actief en relevant te blijven moet hebben van innovatie en
nieuwe inzichten, ook niet bij gebaat.
Het CDJA is van mening dat herinvoering van de studiefinanciering zal bijdragen aan
afnemende studentenstress en toegankelijker hoger onderwijs. Studenten hoeven zo
één bal minder in de lucht te houden om rond te komen, nominaal af te studeren en
zichzelf te ontplooien. Bovendien kan bij studiefinanciering, in tegenstelling tot bij het
leenstelsel, iedereen die daarvoor de talenten heeft aan een studie in het hoger
onderwijs beginnen en deze voltooien. Het CDJA pleit daarom voor het afschaffen van
het leenstelsel en het teruggaan naar een studiefinancieringssysteem dat de
toegankelijkheid van het hoger onderwijs vergroot. Een brede coalitie van politiek,
onderzoeksinstituten en het maatschappelijk middenveld moet zo snel mogelijk een
alternatief afspreken.
Kortom:
● Het CDJA betreurt de structurele bezuinigingen in de culturele sector. Wij
pleiten daarom voor een overheidsinvestering in de regionale basisinfrastructuur
van de culturele sector op basis van de behoeften van de regio.
● De drie publieke televisienetwerken moeten worden behouden.
● Om mensvorming en burgerschap te stimuleren vindt het CDJA dat de
maatschappelijke diensttijd moet worden uitgebreid naar een maatschappelijke
dienstplicht.
● Het bijzonder onderwijs is een groot goed en verdient bescherming en
waardering. Tegelijkertijd moeten rechtsstaat-ondermijnende excessen actief
worden tegengegaan door de overheid.
● Wij waarderen kleinschalig onderwijs en vinden dat het lerarentekort moet
worden tegengegaan.
● Onderwijs moet altijd gegeven worden vanuit een menselijke en
persoonsgerichte aanpak. Doorstroming is daarbij geen doel op zich.
● Het vakonderwijs verdient meer erkenning en waardering. Onderwijsinstellingen
moeten daar samen met de samenleving aan gaan werken.
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● Het CDJA pleit voor het afschaffen van het leenstelsel en het teruggaan naar
een studiefinancieringssysteem dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs
vergroot.
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Sociaaleconomische zaken en financiën.
Het CDJA staat net als het CDA voor een gedegen sociaaleconomisch en financieel
beleid. Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, en daar mogen
we trots op zijn. Tegelijkertijd is er zeker ruimte voor verbetering en vernieuwing als
het bijvoorbeeld gaat om het belastingsstelsel, herverdeling en innovatie. Boven alles
geldt voor het CDJA het principe dat ons sociaaleconomische en financiële stelsel in
dienst staat van de samenleving en niet andersom. In een tijd van verduurzaming en
technologisering blijft dat principe ook voor dit beleidsterrein van belang.

Een goed fundament voor financiële weerbaarheid.
Huishoudschulden
Het CDJA pleit voor een mentaliteitsverandering: huishoudens moeten minder schuld
opbouwen en meer sparen. Nederlandse huishoudschulden zijn torenhoog.1 Dit komt
voornamelijk door hoge hypotheekschulden. De crisis liet zien dat hoge
hypotheekschulden de economie kwetsbaar maken. Daarom is het CDJA voor regels
die aflossing van schulden bevorderen, zoals het sneller afbouwen van de
hypotheekrenteaftrek. Ook moet de maximale hypotheekschuld per woning geleidelijk
aan naar beneden. Hoe lager de huishoudschulden, hoe weerbaarder huishoudens zijn
als het even slecht gaat.
Huishoudens met problematische schulden die ze niet meer kunnen overzien,
verdienen ondersteuning en solidariteit. Niet boete op boete voor een onbetaalde
rekening, maar een plan om er weer bovenop te komen. Mensen met problematische
schulden hebben vaker stress en gezondheidsklachten.2 Het is in het belang van de
samenleving om problematische schulden zoveel mogelijk te verhelpen. Daarom
moeten mensen eenvoudiger toegang krijgen tot instanties zoals SchuldHulpMaatje en
schuldhulpverlening via de gemeente. Dit moet ook gestimuleerd worden vanuit de
overheid, door steun voor die instanties en een informatiecampagne onder kwetsbare
huishoudens. Het doel is om te voorkomen dat mensen weer in de schulden komen.
Huishoudens moeten het perspectief hebben om weer op eigen benen kunnen staan.
Huishoudens moeten buffers kunnen opbouwen. Door de lage rente is sparen nu niet
aantrekkelijk, maar de belasting op sparen ontmoedigt ook. De Belastingdienst rekent
met een fictief rendement, maar dit is voor veel huishoudens niet haalbaar met alleen

1
2

OECD (2019), Household debt (indicator). doi: 10.1787/f03b6469-en
SchuldHulpMaatje (2019), SchuldHulpMaatje Jaarverslag 2018.
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een spaarrekening zonder veel risico te nemen.3 Het CDJA vindt het belangrijk dat
huishoudens een buffer hebben voor als het tegenzit. Daarom pleiten wij voor een
eerlijkere belasting op kapitaal in box 3, dat dichter bij het werkelijke rendement ligt
dan nu. Daarnaast moet de vrijstelling van belasting op vermogen zo hoog liggen, dat
huishoudens geen belasting hoeven te betalen over hun broodnodige buffers. Met een
goede buffer kunnen we tegen een stootje en blijven we weerbaar.
Begrotingsbeleid
Een evenwichtige begroting is voor iedere burger, instelling en onderneming van het
grootste belang. Niemand kan voortdurend meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt.
Huishoudens moeten hun schulden beperken, maar de overheid moet het goede
voorbeeld geven. Het CDJA vindt dat het overheidstekort nooit groter mag zijn dan
3% van het BBP, zoals afgesproken in het Stabiliteits- en Groei Pact. Als het
economisch goed gaat moet de begroting in balans of overschot zijn en hoeft de
economie niet verder gestimuleerd te worden. Zo bouwt de overheid buffers op voor
als het economisch tegenzit.
De rol van de overheid ten opzichte van de economie moet stabiliserend zijn - het
moet niet de pieken hoger maken en de dalen dieper. Het is makkelijker om in een dal
de economie te stimuleren met een laag schuldniveau. Dit zien we ook in Europa: 10
jaar na de crisis zijn er nog steeds landen die lijden onder hun hoge schuldenlast. In
Nederland houden wij de schulden beperkt zodat ook toekomstige generaties een
goed fundament hebben. Het CDJA is voor houdbare overheidsfinanciën die we door
willen geven.
Een sterke euro kan niet zonder sterke overheidsfinanciën. Een schuldencrisis in één
land brengt de gehele eurozone in gevaar. Dit moeten wij in de toekomst voorkomen.
Alle eurolanden moeten zich aan het Stabiliteits- en Groeipact houden. Dat is de
verantwoordelijkheid die je hebt als euroland. Je kan niet half voor de euro kiezen; wel
de voordelen maar niet de hand op de knip houden. Als landen zich structureel niet
houden aan het Stabiliteits- en Groei Pact en ook geen verbetering laten zien, dan
krijgen zij een boete opgelegd. De Europese Commissie moet hier nauwkeurig op
toezien. Dat is streng, maar wel rechtvaardig tegenover landen die zich aan de regels
houden.
Toezicht en regelgeving financiële sector
Het CDJA is voor een gezonde en stabiele financiële sector, waar goed toezicht op
wordt gehouden én de ruimte blijft om te innoveren. Zo kan de financiële sector de
3

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-derNederlanden/Nieuws/Paginas/Forfaitair-rendement-box-3-niet-meer-haalbaar-voor-de-jaren-2013-en2014.aspx
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samenleving blijven dienen. Nederland kan niet zonder een vitaal financieel stelsel.
Zonder gezonde banken komt de economie niet vooruit. Zonder levensvatbare
pensioenfondsen is er voor de meeste Nederlanders geen pensioen. Zonder goede
verzekeraars staan mensen bloot aan grote risico’s. Om het financiële systeem gezond
te houden, is er scherp toezicht en regelgeving nodig. Deze regelgeving zorgt ervoor
dat bijvoorbeeld banken genoeg kapitaal aanhouden en niet te veel risico’s nemen. De
financiële sector moet wel genoeg vrijheid houden om te blijven innoveren. Zo kan een
mkb-ondernemer financiering krijgen voor zijn bedrijf en kunnen jongeren met
innovatieve startups genoeg investeerders aantrekken. Zo kan de financiële sector in
dienst van de samenleving staan.
Kortom:
● Een goede en eerlijke economie heeft een stevig fundament nodig. In goede
tijden bouwen we buffers op zodat slechte tijden minder slecht zijn. Zo houden
we de economie en ook de samenleving stabiel.
● Het CDJA pleit voor een lager schuldniveau voor alle niveaus van de
samenleving. Lagere huishoudschulden en lagere overheidsschulden, zowel in
Nederland als in Europa.
● Huishoudens die schulden echt niet kunnen dragen, verdienen ondersteuning
en coulance.
● Het financiële stelsel moet in dienst staan van de samenleving en daarom is er
goed toezicht nodig. Het CDJA pleit voor een sterk toezicht, maar met de
ruimte om te blijven innoveren.
● Het CDJA wil het fundament van de economie versterken, zodat wij onze
economie en samenleving kunnen doorgeven aan te toekomst.
Een brede blik op welvaart en welzijn.
Welvaart en herverdeling
Het CDJA hanteert een bredere blik op welvaart. Vaak laat welvaart zich het
makkelijkst meten in termen van koopkracht en bruto binnenlands product. Andere
zaken die tot welvaart of welzijn gerekend kunnen worden zijn bijvoorbeeld
gezondheid, zeggenschap in het openbaar bestuur, toegang tot informatie of het
kunnen gebruiken van technologie.
Het CDJA is voor herverdelingsbeleid dat goed te rechtvaardigen is. De overheid
vervult een belangrijke taak door welvaart te verdelen. Waar de markt faalt en een
appèl niet wordt gehoord dient te worden ingegrepen om schrijnende situaties te
voorkomen en onrechtvaardigheid tegen te gaan. Het CDJA heeft hierbij een voorkeur
voor beleid dat solidariteit stimuleert boven beleid waar directe ingrepen plaatsvinden.
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Voor een brede blik op welvaart is het belangrijk om verder te kijken dan het
traditionele herverdelen van inkomen en kapitaal tussen werknemer en werkgever. Een
voorbeeld is de ongelijkheid tussen gezonde pensioenjaren tussen hoger en lager
opgeleiden in het voordeel van eerstgenoemden. Overheidsingrijpen bij
herverdelingsvraagstukken, in welke zin ook, is een zwaar middel. Er wordt besloten
wie waar recht op heeft. Het is dan ook belangrijk dat herverdelingsbeleid voortdurend
wordt getoetst.
Werkgeverschap en de rol van werk
Werk is een belangrijk onderdeel van welvaart. Werk verschaft inkomen, een
mogelijkheid om te leren, een gevoel van nut en meer. Het CDJA vindt dat werk een
aangelegenheid van de samenleving zelf is. De rol van de overheid moet zijn om goed
werkgeverschap stimuleren en om misbruik te voorkomen.
Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers goed zorg te dragen voor hun
werknemers. Een werknemer investeert immers veel tijd in het bedrijf van de
werkgever, bijvoorbeeld door zich te focussen op het ontwikkelen van vaardigheden
die voor de werkgever van belang zijn. Werkgevers zijn op hun beurt verantwoordelijk
voor goede arbeidsomstandigheden. Een werkomgeving dient niet alleen veilig te zijn,
maar ook gezond. In de toekomst zullen mensen langer door moeten werken.
Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid werknemers in staat te stellen zich door
te ontwikkelen zodat zij in het latere deel van hun loopbaan en in hun pensioen ook
gezond kunnen functioneren.
Nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie vormen een grote uitdaging voor
de arbeidsmarkt. Net als in het verleden zal de technologische ontwikkeling
waarschijnlijk goed zijn voor de Nederlandse productiviteit en verdiencapaciteit. Het is
echter te verwachten dat bepaalde banen in de toekomst verdwijnen. Daarom doet het
CDJA een appèl op bedrijven en overheid De overheid moet bewustzijn over de
mogelijke gevolgen van technologische ontwikkeling vergroten, bedrijven omscholing
van kwetsbare werknemers stimuleren. Zo kan iedereen mee blijven doen in de
economie van de toekomst.
Kortom:
● Het begrip welvaart moet breder worden opgevat. Het CDJA moet zich vooral
richten op herverdelingsvraagstukken buiten de traditionele zin om.
● Om schrijnende situaties te voorkomen is het mogelijk het middel van het
herverdelen in te zetten. Het is echter wel een zwaar middel. Voor het CDJA is
het belangrijk dat zowel bestaand als nieuw herverdelingsbeleid uitvoerig wordt
getoetst.
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● De samenleving moet samenwerken. De overheid moet misbruik voorkomen en
goed werkgeverschap stimuleren.
● Werkgevers moeten zorgdragen voor hun werknemers, door werknemers in
staat te stellen zich door te ontwikkelen. Dit stelt werknemers in staat langer en
in goede gezondheid door te werken, ook als zij door technologische

ontwikkelingen een nieuwe baan moeten zoeken.
Kans op groei – klaar voor de toekomst.
Duurzame ontwikkeling
Het CDJA is voor duurzame economische groei. Economische groei is belangrijk, want
er leven nog steeds mensen in armoede. Als de economie groeit, groeien de inkomens
ook. Economische groei is het best denkbare sociale zekerheidsprogramma, als
iedereen er wat van merkt. Het CDJA is echter niet voor groei ten koste van alles.
Economische groei moet wel gedragen kunnen worden door de gehele samenleving en
door ons milieu. Dat betekent dat er wordt ingezet op inclusieve en groene groei.
Het bekende adagium van People, Planet, and Profit past goed bij het CDJA:
● People: het CDJA zet zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan
doen. Er is solidariteit tussen meer- en minderbedeelde groepen. We kijken naar
elkaar om, ook bij de verdeling van economische groei.
● Planet: rentmeesterschap is één van de kernwaarden van het CDJA. De aarde is
niet van ons, maar wij zijn aangesteld om er goed voor te zorgen. Dit betekent
oog voor het milieu en inzetten op duurzame ontwikkeling.
● Profit: een goede economie is essentieel voor een goede samenleving. Naar
elkaar omkijken en voor elkaar zorgen gaat makkelijker als je over je eigen
financiële situatie niet in hoeft te zitten. Mensen krijgen de vrijheid om hun
eigen bedrijf op te zetten en op hun eigen manier bij te dragen aan de
economie. De markt heeft veel goede aspecten, mits ze goed en effectief werkt.
De winst die uit het harde werken voortkomt, komt niet alleen de
aandeelhouders toe, maar ook de medewerkers van het bedrijf en de gehele
samenleving.
Geef innovatie de ruimte
Nederland is een ondernemend land. Al eeuwenlang gaan Nederlanders uitdagingen
aan om hun ideeën te bewerkstelligen. Zo ook de vele ondernemers die ons land kent.
Innovatie is de sleutel voor een toekomstbestendige economie. Zonder innovatie komt
een land tot stilstand en verliest het de aansluiting bij de rest van de wereld.
Ondernemers, en in het bijzonder het mkb, zijn de motor van onze economie. Het
CDJA is daarom voor een economie die innovatie stimuleert.
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Nederlanders hebben briljante ideeën en komen vaak met prachtige innovaties, maar in
de uitvoering lopen ze tegen bureaucratische beperkingen aan. Het CDJA is tegen
overbodige bureaucratie en voor het stimuleren van ondernemerschap en innovatie.
Innovatie op bedrijfsniveau, maar tegelijkertijd ook in het onderwijs en op
universiteiten. Iemand die met een goed idee een bedrijf wil opstarten, moet daarvoor
de ruimte en ondersteuning krijgen.
Interactie tussen overheid en markt
Bij het CDJA staan de overheid en de markt niet centraal, maar de samenleving. In het
midden ontmoeten werkgevers, werknemers en de overheid elkaar. Daarom is een
juiste balans tussen overheid en markt nodig, het Rijnlands model. In dit Rijnlands
model staan winst en economie ten dienste van de samenleving. Zo kan iedereen
profiteren en wordt niemand vergeten.
De markt biedt veel mogelijkheden en kansen, maar de overheid is marktmeester. De
markt krijgt de vrijheid om innovatief te blijven en te groeien, maar waar de markt faalt
en de overheid dit marktfalen kan herstellen, moet worden ingegrepen. Het is van
groot belang dat de overheid de situatie verbetert: marktfalen moet niet worden
vervangen door overheidsfalen. Helaas blijkt dit soms wel het geval. Dit leidt niet alleen
tot een verlies van welvaart, maar ook tot minder vertrouwen in de overheid. Het
CDJA is voor een goede balans tussen markt en overheid, maar beseft dat zowel de
markt als de overheid kan falen. Daarom ligt het primaat bij de samenleving.
Kortom:
● Het CDJA is voor duurzame economische groei. People, Planet, and Profit
moeten samengaan. Als één ontbreekt, worden de verhoudingen scheef.
● Het CDJA pleit voor meer ruimte voor innovatie en minder overbodige
bureaucratie. Zo is onze economie toekomstbestendig.
● Het CDJA pleit voor een goede balans tussen overheid en markt. Het Rijnlands
model is essentieel, zo staan economie en winst in dienst van de samenleving.
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Volksgezondheid, welzijn en sport.
De christendemocratie legt vanuit haar kernwaarden en visie op de samenleving een
bijzondere nadruk op gezondheid en welzijn. Nederland wordt steevast genoemd als
een van de gelukkigste en meest welvarende landen ter wereld, maar welvaart is niet
meteen hetzelfde als welzijn. In een samenleving waarin jong en oud steeds meer
onder druk lijkt te staan door prestatiedruk, eenzaamheid of onzekerheden, zien
christendemocraten voor zich dat we elkaar de hand toesteken in plaats van elkaar
bestraffend met het vingertje toe te wijzen. Het CDJA heeft een sociaal hart en blijft
daarom pleiten voor goede voorzieningen die het welzijn in Nederland vergroten.

Goede zorg voor iedereen.
Mensen die ziek zijn of leven met een handicap verdienen de solidariteit van de
gemeenschap. Ongeacht financiële, sociale of lichamelijke status heeft ieder mens
recht op goede zorg. Gelukkig kennen we in Nederland over het algemeen een goed
zorgstelsel en het is van belang om dit te behouden voor de nieuwe generaties. De
decentralisaties in de zorg in 2015, met name in de jeugdzorg en zorg aan ouderen en
langdurig zieken, hebben zowel positieve als negatieve gevolgen gehad. Veel
gemeenten zitten met de handen in het haar om de nieuw verkregen zorgtaken goed
te vervullen. Om iedereen goede zorg te kunnen bieden moeten we daarom bestaande
problemen collectief aanpakken en nieuwe problematiek zien te voorkomen door
duidelijke en billijke afspraken.
De verschillende rollen in de zorg
Vanuit christendemocratisch perspectief heeft de overheid een aanvullende,
faciliterende taak rondom de zorg. Maatschappelijke initiatieven die voortkomen uit het
idee van ‘omzien naar elkaar’ zijn heel mooi en moeten blijvend worden ondersteund
waar dat kan. Tegelijkertijd moet de rol van mantelzorgers (met name binnen de WMO,
de wet maatschappelijke ondersteuning) benadrukt worden. Volgens het CDJA past
het werkgevers om flexibel te zijn wanneer hun werknemers verlof opnemen om
speciale zorg te kunnen bieden aan hun ouder, partner of kinderen. Wij pleiten daarom
voor een herwaardering van en herhaalde steun voor mantelzorgers.
Een betaalbare zorg en de rol van gemeenten
Het CDJA stelt nadrukkelijk dat de zorg toegankelijk en betaalbaar moet blijven, maar
ook dat goede zorg niet gratis is. Initiatieven uit het maatschappelijk middenveld die
ontstaan op het gebied van kwaliteitsverbetering dienen ondersteund te worden. Het
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principe “kijk en vergelijk” kan een grote rol spelen in deze kwaliteitsverbetering. In de
gereguleerde marktwerking moet bij de inkoop van de zorg door gemeenten meer
nadruk gelegd worden op de kwaliteit van de ingekochte zorg. Instellingen die een
goede kwaliteit zorg leveren tegen een laag tarief dienen de voorkeur te krijgen van de
verzekeraar. Wel moet er worden gelet op het feit dat verdere marktwerking in de zorg
ook de hoogte van salarissen aan de markt overlaat. Dit levert een spanningsveld op
met de balkenendenorm in de (semi-)publieke sector. Volgens het CDJA is duidelijke
regelgeving over marktwerking in de zorg van belang om het welzijn van
zorgbehoevenden te waarborgen.
Jeugdzorg en toegankelijkheid
Het CDJA heeft specifiek aandacht voor de jeugdzorg. Door de hierboven genoemde
decentralisaties en de groeiende wachtlijsten is de zorg lang niet voor alle jongeren
toegankelijk. Er zijn op dit moment veel landelijke actieplannen geformuleerd die
verbetering in de zorg mogelijk moeten maken en de wachtlijsten moeten verkorten.
Daarin wordt gelukkig veel aandacht gegeven aan de rol van de samenleving. Die
actieplannen zijn mooi, maar het daadwerkelijk vergroten van de toegankelijkheid van
de zorg voor jongeren verdient toch een concretere aanpak. Daarbij is een
gezamenlijke inzet van gemeenten en Rijk noodzakelijk.

Zorgvuldigheid rondom leven en sterven.
In de laatste jaren komt de ‘voltooid leven’-discussie in golfbewegingen steeds terug in
het politieke en maatschappelijke debat. Het CDJA ziet deze discussie als onderdeel
van een bredere veranderende houding in de samenleving met betrekking tot leven en
sterven. Het is goed dat we hierin als gemeenschap nadenken over hoe wij tegenover
dit gevoelige, maar uiterst belangrijke thema staan. Wat geeft kwaliteit aan het leven?
Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en
geneeskunde? En wat voor impact heeft de huidige invulling van euthanasie en abortus
op ons mensbeeld? Volgens het CDJA komen deze vragen nog te weinig aan bod in de
huidige discussies rond dit onderwerp.
Menselijke waardigheid
Het CDJA staat voor menselijke waardigheid en acht het leven vanaf de conceptie tot
de natuurlijke dood beschermwaardig. Alle mensen zijn intrinsiek waardevol, en juist in
de moderne samenleving van nu is het van belang dat te benadrukken. Daarom is het
volgens het CDJA niet nodig om de bestaande begrenzing van abortus en euthanasie
te verbreden, aangezien de huidige criteria voldoende mogelijkheden bieden om
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uitkomst te bieden aan mensen die tegenover ondraaglijk lijden komen te staan. Het is
vooral van belang dat niet naar deze opties wordt uitgeweken in gevallen waar dat niet
nodig is. Wanneer jongeren of ouderen zich eenzaam of overbodig voelen, is het zaak
dat er mensen zijn die dat gevoel wegnemen door zich over hen te ontfermen. Dat is
niet iets wat met beleid kan worden afgedwongen, maar het vereist een verandering in
sociaal bewustzijn onder mensen. Bestaande bewustwordingsprogramma’s van de
overheid rond dit thema verdienen daarom meer aandacht en waardering.
Genetische modificatie
Genetische modificatie biedt veel mogelijkheden op het gebied van voeding,
verduurzaming en geneesmiddelen. De technologische ontwikkeling op dit gebied staat
ook niet stil. In het buitenland worden volgens het CDJA duidelijke grenzen op het
gebied van stamcellenonderzoek en embryoselectie overschreden. Voor het CDJA is
het van belang dat stamcellenonderzoek en embryoselectie in Nederland, voor zover
het plaatsvindt, op een uiterst zorgvuldige manier plaatsvindt onder toezicht van
medisch-ethische commissies als de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
en de Medisch-Ethische Toetsingscommissie.
Kortom:
● Het CDJA staat voor het recht van ieder mens op goede zorg, ongeacht
financiële, maatschappelijke of lichamelijke status.
● Wij pleiten voor een herwaardering van en meer steun voor mantelzorgers.
Werkgevers moeten flexibeler zijn in het verlenen van verlof aan werknemers
die ook mantelzorger zijn.
● Er moet meer aandacht zijn voor de kwaliteit van zorgverlening in het inkopen
van zorg door gemeenten. Marktwerking past alleen in deze sector wanneer er
sprake is van duidelijke richtlijnen die het welzijn van zorgbehoevenden als
belangrijkste doel hebben.
● Decentralisaties in de zorg hebben de toegankelijkheid van zorg niet altijd
verbeterd. Een gezamenlijke inzet van Rijk en gemeenten is noodzakelijk om de
zorg toegankelijker te maken voor jong en oud.
● Het CDJA staat voor menselijke waardigheid en acht het leven vanaf de
conceptie tot de natuurlijke dood beschermwaardig. De huidige praxis rond
abortus en euthanasie behoeft geen verdere uitbreiding.
● Er moet meer aandacht komen voor eenzaamheid door
bewustwordingsprogramma’s opgezet in samenwerking tussen samenleving en
(lokale) overheid.
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Sport en voeding.
Zoals in de inleiding geschetst wordt kent ons land een enorme welvaart. Deze
welvaart biedt veel kansen op het gebied van gezondheid. Tegelijkertijd is er ook en
keerzijde. Welvaartsziektes als obesitas en diabetes type 2 zijn in opkomst, steeds
vaker ook onder kinderen en jongeren. Bovendien zien we ook een toenemende
tweedeling in de maatschappij als het gaat om toegang tot sport en gezonde voeding.
Hogere-inkomensgroepen hebben veel gemakkelijker toegang tot zowel gezonde en
gevarieerde voeding als sport dan mensen in de lagere inkomensklassen. Mede doordat
men steeds sneller het internet in plaats van de huisarts bezoekt als raadgever op het
gebied van gezondheid, voeding en sport ontstaat er daarnaast onzekerheid bij mensen
die te maken hebben met deze problemen. Alleen door samenwerking tussen
samenleving en overheid kan deze problematiek effectief worden aangepakt.
De wetenschap kent consensus over de kernzaken als het gaat om voeding. Op
internationaal gebied zijn er echter veel verschillende visies op hun precieze
uitwerking. Maatschappelijke en bestuurlijke campagnes over gezonde voeding dienen
daarom vooral te gaan over de kernadviezen: eet en drink gevarieerd en met mate,
beweeg veel en vermijd allerlei hyperbewerkte voedingsmiddelen. Het is van belang
dat sportclubs, fitnessscholen, overheid en samenleving elkaar hierin ondersteunen en
niet in de weg zitten. Ook hier heeft de overheid wat het CDJA betreft een
faciliterende rol.
Wij vinden dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn. In veel gemeenten wordt er
al gewerkt met speciale sportpassen en andere regelingen voor kinderen wiens ouders
het lidmaatschap van de voetbalclub of de balletgroep niet kunnen betalen. Het CDJA
juicht dit soort initiatieven toe en vindt dat deze in alle gemeenten in Nederland door
de lokale overheid kunnen worden opgepakt.
Van ‘moeten’ naar ‘kunnen’
Wij leven in een maatschappij van moeten. Door internationale ontwikkelingen als
globalisering, technologisering en verduurzaming krijgen mensen het gevoel dat zij grip
op hun levenssituatie kwijtraken. Het sociale en professionele leven komt steeds meer
in het teken te staan van presteren, deadlines halen en afspraken nakomen. Wanneer
we daar niet aan voldoen, worden we genadeloos afgestraft of simpelweg
achtergelaten door de nooit stoppende stoomtrein die ‘vooruitgang’ heet. Dat leidt
steeds meer tot stress, toegenomen prestatiedruk en burn-outs. Het CDJA vindt dat er
meer bewustwording moet komen op dit punt. We moeten van een samenleving van
‘moeten’ naar een samenleving van ‘kunnen’ gaan. Het CDJA roept de politiek dan ook
op om meer aandacht te geven aan de stressgeneratie en de prestatiedruk in onder
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meer het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
De basis op orde.
Het gezin vormt de kern binnen het christendemocratisch gedachtegoed en wordt ook
wel ‘de hoeksteen van de samenleving’ genoemd. Deze eenheid is belangrijk: Naast
liefde, ondersteuning en gezelligheid geeft het gezin ook waarden en normen mee. Een
gezin kan opgevat worden in de breedste zin van het woord. Tweeoudergezinnen,
eenoudergezinnen, gebroken gezinnen en gezinnen met ouders van het gelijke
geslacht: elk verdient eenzelfde waardering vanuit de overheid. Het CDJA is van
mening dat veel maatschappelijke en actuele problemen voorkomen en verholpen
kunnen worden door en met het gezin. De overheid moet dan ook het gezin
ondersteunen waar dit mogelijk is.
Om dit te bewerkstelligen vindt het CDJA dat ouders beiden recht hebben op
ouderschapsverlof. Naast de betrokkenheid van de moeder, blijkt dat de betrokkenheid
van de vader bij de verzorging van het pasgeboren kind positieve effecten heeft op de
relatie tussen ouder en kind. Daarnaast blijkt dat werknemers een groeiende behoefte
hebben aan een evenwichtige verdeling tussen werk en privé. Nederland loopt op dit
moment nog ver achter op het gemiddelde verlof van alle OESO-landen: acht weken.
Vaders moeten meer tijd krijgen met hun kinderen. Om deze redenen vindt het CDJA
dat het kraamverlof voor vaders moet worden verlengd van vijf dagen naar vier weken.
Daarbij komend moeten vaders hun verlof gespreid kunnen opnemen.
Ook moet het makkelijker zijn voor ouders om hun werk en de zorg voor hun kinderen
te combineren. Het CDJA wil dat de kinderopvangtoeslag voor dagopvang moet
verdwijnen, en in plaats daarvan twee dagen in de week een peuterspeelzaal,
dagopvanginstelling of gastouder worden aangeboden. De gemeente moet deze
opvang faciliteren.
Om het gezin en een fulltimebaan te combineren wil het CDJA ruimte bieden voor
flexibeler werktijden. Iedere werknemer moet de mogelijkheid krijgen om in overleg
met zijn werkgever te komen tot flexibele werktijden wanneer daar behoefte aan is.
Om ouders een handje te helpen is het CDJA daarnaast voorstander van
maatschappelijke initiatieven waar ouders gezamenlijk een structuur afspreken voor
het opvangen van hun gezinnen. Hierbij kan familie een rol krijgen in de opvangen van
hun kleinkinderen.
Kortom:
• Voor het CDJA is het van belang dat stamcellenonderzoek en embryoselectie in
Nederland, voor zover het plaatsvindt, op een uiterst zorgvuldige manier
plaatsvindt onder het strenge toezicht van medisch-ethische commissies.
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● Maatschappelijke en bestuurlijke campagnes rondom gezonde voeding dienen
vooral te gaan over de kernadviezen. De overheid heeft een faciliterende rol om
ervoor te zorgen dat verschillende organisaties elkaar hierin niet in de weg
zitten.
● Het CDJA juicht maatschappelijke initiatieven als de sportpas in sommige
gemeenten van harte toe en roept op tot steun van de overheid in alle
gemeenten voor dit soort initiatieven.
● We moeten van een samenleving van ‘moeten’ naar een samenleving van
‘kunnen’ gaan. Het CDJA roept de politiek op om meer aandacht te geven aan
de stressgeneratie en de prestatiedruk in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
● Het CDJA ziet het gezin als hoeksteen van de samenleving. Het gezin verdient
daarom bescherming van de overheid.
● Beide ouders in een gezin hebben recht op kraamverlof. Het kraamverlof voor
vaders moet worden verlengd van vijf dagen naar vier weken.
● De kinderopvangtoeslag voor dagopvang moet verdwijnen. Hiervoor in de
plaats zal er twee dagen in de week een peuterspeelzaal, dagopvanginstelling of
gastouder worden aangeboden.
● Het CDJA is een voorstander van flexibeler werktijden en het vergroten van de
rol van de samenleving ten opzichte van overheidsinstellingen in kinderopvang.
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