16 januari is het verkiezingscongres van de SGP waarop het verkiezingsprogramma door de
ledenvergadering wordt vastgesteld. SGP-leden mogen tijdens die ledenvergadering het
programma amenderen; SGP-jongeren mag dat ook. Het bestuur van SGP-jongeren stelt voor de
volgende amendementen in te dienen:
Compensatie leenstelsel
Betreft: Toevoeging Hoofdstuk 2. Onderwijs, cultuur en wetenschap
Voorstel: Aan punt 96 toevoegen: ‘Het is onwenselijk dat een schuldengeneratie opgroeit. Studenten
die onder het huidige leenstelsel vallen, moeten daarom bij invoering van een ruimhartiger stelsel
worden gecompenseerd’.
Toelichting: Binnen het huidige leenstelsel bouwen studenten grote schulden op door hun studie.
Deze schulden belemmeren hen bij het kopen van een huis en het stichten van een gezin. Gezien het
standpunt van de SGP in punt 96 en de standpunten van andere politieke partijen lijkt het
aannemelijk dat er in de toekomst wijzigingen in het huidige stelsel zullen worden doorgevoerd.
Wanneer dit gebeurd ontstaat er een ‘schuldengeneratie’. Dit betreft studenten die onder het
leenstelsel hebben gestudeerd, maar geen versoepeling of afschaffing meer meemaken. Het kan niet
zo zijn dat deze generatie met een grote schuldenlast de arbeidsmarkt op gaat, terwijl generaties
voor en na hen geen of minder schulden hebben.
Verdwijnen NPO 3
Betreft: Toevoeging Hoofdstuk 2. Onderwijs, cultuur en wetenschap
Voorstel: Aan punt 130 toevoegen: ‘Om deze reden dient de televisiezender NPO 3 te verdwijnen.’
Toelichting: Op dit moment manifesteert het amusementsgehalte van de publieke omroep zich het
meest nadrukkelijk op NPO 3. Denk hierbij aan (dure) reisprogramma’s, zoals 3 op Reis, en bekende
amusementsprogramma’s als First Dates en Beste Zangers. In lijn met het kernachtiger maken van
de publieke omroep, kan er prima een televisiezender verdwijnen. De overgebleven zenders kunnen
zich dan richten op inhoudelijke programma’s met hoge maatschappelijke waarde.
Agressie journalisten
Betreft: Toevoeging Hoofdstuk 5. Justitie en veiligheid
Voorstel: Bij punt 395 na ‘agenten’ toevoegen: ‘journalisten’
Toelichting: in toenemende mate is er sprake van geweld tegen journalisten. Deels ligt de oorzaak
besloten in een groeiende mate van wantrouwen tegen gevestigde media. Ondanks dat kritiek op
media zeker moet worden kunnen geuit, dient geweld keihard te worden aangepakt. Immers, in een
land waar journalisten niet meer veilig hun werk kunnen doen, komt de persvrijheid onder hevige
druk te staan.
Hervestiging i.p.v. illegale migratie
Betreft: toevoeging na regel 26 immigratie (hoofdstuk 6)
Voorstel: toevoegen na regel 26 (immigratie, hoofdstuk 6): ‘Een belangrijke wissel die dient te
worden omgezet in het immigratiebeleid, is het inzetten op hervestigingsprogramma’s als
vervanging voor illegale migratie. Door het opvangen van vluchtelingen middels hervestiging,
ontstaat er controle en regie op het migratiestelsel. We hebben grip op wie we uitnodigen en
hoeveel vluchtelingen we uitnodigen. Dit ontbreekt in het huidige systeem. Bovendien ondermijnen
we via hervestiging het verdienmodel van mensensmokkelaars en voorkomen we dat migranten in
gammele bootjes de Middelandse Zee oversteken.’
Toelichting: Op dit moment ontbreekt het aan sturing op het asielbeleid. Door illegale migratie tegen
te gaan, en in te zetten op hervestigingsprogramma’s, kan er een effectiever asielsysteem ontstaan

waarop meer controle is. Dit vraagt aan de ene kant strengere handhaving van het Schengenverdrag,
en aan de andere kant een uitbreiding van het hervestigingsprogramma.
Terugkeer immigratie
Betreft: Toevoeging Hoofdstuk 6. Asiel, migratie en integratie
Voorstel: Na punt 475 een nieuw punt toevoegen: ‘Subsidies voor terugkeerprojecten van
afgewezen asielzoekers dienen effectiever te worden ingezet. Het huidige aanbod demotiveert
afgewezen asielzoekers dikwijls om te vertrekken naar het land van herkomst. Er moet meer sturing
komen op deze trajecten, zodat de terugkeer daadwerkelijk plaatsvindt.’
Toelichting: Veel van de terugkeerprojecten voor afgewezen asielzoekers mislukken op dit moment,
doordat velen na het traject niet terugkeren naar het land van herkomst. In de projecten wordt
gestuurd op ‘empowerment’ en ontspanning, in plaats van dat er wordt toegewerkt naar terugkeer.
Dit dient een harde voorwaarde te zijn, voordat er subsidie wordt uitgekeerd.
Nationale symbolen met christelijke inslag
Betreft: Toevoeging Hoofdstuk 6. Asiel, migratie en integratie
Voorstel: In punt 498 na ‘nationale symbolen’ toevoegen: ‘zoals volkslied en koningshuis,’
Toelichting: In het maatschappelijk debat staan nationale symbolen onder druk. Daarom is het van
belang te benoemen welke symbolen belangrijk zijn. Zowel het volkslied als koningshuis zijn
nationale symbolen met een christelijke inslag. Het is belangrijk dat deze symbolen voldoende
aandacht krijgen bij het integratieproces.
Jongeren in flexcontracten
Betreft: Toevoeging Hoofdstuk 7. Sociale zaken en werkgelegenheid
Voorstel: Na punt 521 een nieuw punt toevoegen: ‘Jongeren zitten vaak opgescheept met een
flexcontract. Daardoor kunnen ze vaak geen hypotheek krijgen en zijn ze extra kwetsbaar tijdens,
bijvoorbeeld, de coronacrisis. Daarom moet er gekeken worden naar manieren om jongeren vaker
naar een vaste baan te krijgen’.
Toelichting: flexcontracten zorgen voor minder economische zekerheid. Deze zekerheid hebben
jongeren juist hard nodig wanneer zij een huis willen kopen, trouwplannen hebben of een gezin
willen stichten. Voor een partij die het gezin als hoeksteen van de samenleving ziet, is het
onacceptabel dat het stichten van een gezin zo bemoeilijkt wordt.
Lange-termijnklimaatdoel
Betreft: Toevoeging Hoofdstuk 9. Energie en klimaat
Voorstel: Op blz 97 na regel 13 toevoegen: ‘Wel steunt de SGP het lange-termijn-doel van een CO2vrije energievoorziening in 2050, mits ook dit doel geen wet van Meden en Perzen wordt’.
Toelichting: het is goed om bij beleid doelen te stellen, zodat duidelijk is waar het beleid zich op
richt. Denk aan de NAVO-norm (2% BBP) of het doel voor ontwikkelingssamenwerking (0,7%) BBP.
Ook klimaatbeleid is gebaat bij duidelijke doelen. Tegelijkertijd moeten deze doelen geen eigen
leven gaan leiden en niet afdwingbaar worden. Toestanden als het Urgenda-vonnis moeten worden
voorkomen.
Kernenergie
Betreft: Wijziging Hoofdstuk 9. Energie en klimaat
Voorstel: het punt 660 vervangen door: De SGP is voor verlenging van de levensduur van de
kerncentrale in Borsele. Moderne kerncentrales zijn veilig, betrouwbaar, efficiënt en schoon.
Kernenergie vormt daarmee een goede aanvulling op andere fossielvrije bronnen als zon en wind.

Het moet dan ook dezelfde gunstige regelingen en subsidies krijgen als andere energiebronnen. De
overheid moet zich er hard voor maken tussen 2030 en 2035 een aantal kerncentrales in Nederland
te hebben.
Toelichting: De SGP mag zich best wat duidelijker uitspreken vóór kernenergie als onderdeel van de
oplossing in de energietransitie.
Positie starters op de woningmarkt
Betreft: toevoeging Hoofdstuk 12. Wonen
Voorstel: Op blz 127 in regel 5 na ‘…verdienmodel.’, toevoegen: ‘Met name jongeren komen in de
knel en kunnen geen betaalbare woning vinden; daar moet echt verandering in komen.’
Toelichting: Het is voor starters enorm moeilijk om aan een woning te komen. Jonge gezinnen
kunnen zo moeilijk hun leven gaan opbouwen. Als partij voor het gezin moeten we deze jongeren
steunen en zorgen dat ze niet al op achterstand staan voor ze een gezin willen stichten.
Grotere rol centrale overheid woningmarkt
Betreft: toevoeging Hoofdstuk 12. Wonen
Voorstel: Op blz 127 na regel 23 toevoegen: ‘Als echter in bepaalde gebieden de woningbouw
achterblijft, kan het Rijk ingrijpen en de bouw van woningen afdwingen. Alleen zo kunnen we
immers garanderen dat er binnen afzienbare tijd voldoende betaalbare woningen komen’.
Toelichting: Als gemeenten in bepaalde gebieden de woningbouw laat versloffen of heel veel
vertraging opleveren bij het verstrekken van bouwvergunningen, moet de overheid kunnen ingrijpen
om de woningnood op te lossen. Het kan niet zo zijn dat nodeloze bureaucratie of een lokale
politieke impasse de problemen op de woningmarkt verergeren. Dit betekent echter niet dat de
landelijke overheid overal over de lokale politiek heen moet regeren. Het motto ‘lokaal wat kan,
centraal wat moet’ is hierop van toepassing.
Ministerie van Volkshuisvesting
Betreft: Toevoeging Hoofdstuk 12. Wonen
Voorstel: Op blz 127 na regel 23 (indien van toepassing na de toevoeging van het amendement
‘Grotere rol centrale overheid’) toevoegen: ‘Het feit dat de Rijksoverheid een belangrijke rol heeft in
het aanpakken van de woningnood, rechtvaardigt de terugkeer van een Ministerie van
Volkshuisvesting’.
Toelichting: Tot 2010 kende Nederland een Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer. Na het opheffen van dit ministerie zijn de taken verdeeld over drie verschillende
ministeries. Hierdoor is het moeilijk voor de overheid om een goed eenduidig beleid te voeren
betreffende de volkshuisvesting en de daarmee sterk samenhangende ruimtelijke ordening. De
huidige woningnood rechtvaardigt de terugkeer van een Ministerie van Volkshuisvesting om de
coördinatie van het beleid te verbeteren.
Voordelen starters
Betreft: Toevoeging Hoofdstuk 12. Wonen
Voorstel: Aan punt 904 toevoegen ‘Jongeren moeten op de woningmarkt maar al te vaak
concurreren met investeerders die alle betaalbare woningen wegkopen. De SGP staat daarom
positief tegenover maatregelen die jongeren een eerlijkere kans geven op de woningmarkt, zoals
een differentiatie in de overdrachtsbelasting’.
Toelichting: Een woning is bedoeld om in te wonen, niet om te gebruiken als beleggingsobject.
Jongeren moeten op de woningmarkt maar al te vaak concurreren met beleggers die veel meer te
besteden hebben dan zij. Dat verkleint hun kans om een woning te vinden. Daarom verdienen

jongeren een betere uitgangspositie op de woningmarkt ten opzichte van grote investeerders en
beleggers. Een differentiatie in de overdrachtsbelasting biedt hen deze eerlijke kans.
Aanschaf extra fregatten
Betreft: Toevoeging Hoofdstuk 16. Een sterke, moderne en flexibele krijgsmacht
Voorstel: Aan punt 1040 toevoegen: ‘Er worden minstens vier nieuwe fregatten besteld ter
vervanging van de twee huidige M-fregatten'.
Toelichting: Aan het einde van de Koude Oorlog beschikte de Koninklijke Marine op papier over 22
fregatten. Na 30 jaar bezuinigingen zijn er nog maar zes fregatten over. Dit is onvoldoende gezien de
belangen die Nederland als zeevarende natie heeft bij een vrije zee. Ook is er binnen de NAVO een
groot tekort aan fregatten. Daarnaast zorgt de bouw van extra fregatten voor veel werkgelegenheid
in Zeeland en verhoogt het de exportkansen van Nederlandse scheepsbouw. Tot slot benoemt het
verkiezingsprogramma dat het huidige aantal F-35's en (lease-)tanks onvoldoende is, het is goed om
dit ook voor de fregatten te doen.
Minder afhankelijk worden van China
Betreft: Toevoeging Hoofdstuk 18. De EU: lidstaten weer aan het roer!
Voorstel: In punt 1092 na de zin ‘Nederland agendeert (...) tijdens Europese overleggen.’ toevoegen:
‘Nederland moet samen met andere Europese landen blijven investeren in hoogtechnologische
ontwikkelingen om hun eigen economie competitief te houden met opkomende economieën als die
van China. Zodoende staan Europese landen nu en in de toekomst sterk tegen buitenlandse
(economische) invloeden.
Toelichting: Zuid- en Oost-Europese landen staan onder toenemende invloed van China. Dit is o.a.
een gevolg van het ongelijke speelveld tussen de Europese landen en China. Door te werken aan een
gelijk speelveld tussen de EU en China en te investeren in hoogtechnologische ontwikkelingen kan
Europa deze buitenlandse inmenging buiten de deur houden.

