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Aanbevelingen Humanistisch Verbond voor  

verkiezingsprogramma's 2012 

 

 

Amsterdam, 31 mei 2012 

 

Het Humanistisch Verbond stimuleert en inspireert mensen de humanistische levensvisie te 
ontwikkelen, te delen met anderen en toe te passen in het dagelijks leven. Met ons werk streven 
wij een humane samenleving na, waarin mensen een betekenisvol leven kunnen vormgeven.  

 

Het Humanistisch Verbond vertegenwoordigt het georganiseerd en levensbeschouwelijk 
humanisme in Nederland. Ruim 500.000 mensen herkennen zich in het humanisme. Net als het 
Humanistisch Verbond vinden ze het belangrijk dat onze samenleving gestuurd wordt door een 
visie waarin individuele vrijheid en de kansen op ontwikkeling en ontplooiing voorop staan.  

 
Omdat wij in uw partij een humanistische inzet herkennen, willen wij u een aantal standpunten 
meegeven ter advisering voor uw uiteindelijke verkiezingsprogramma. Wij hopen dat u – ook bij 
mogelijke toekomstige coalitievorming – deze punten even waardevol acht als wij dat doen. 

 
Medisch-ethische zelfbeschikking 

Bij medisch-ethische vraagstukken is zelfbeschikking het leidende principe. Of het nu gaat om een 
zelfgekozen levenseinde, IVF, te vroeg geborene of abortus; mensen zijn zelf in staat ethische en 
existentiële afwegingen te maken. De overheid dient zich terughoudend op te stellen. Wij pleiten er 
dan ook voor om stervenshulp uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Met inachtneming van 
zorgvuldigheidseisen, moet de principiële keuze voor waardige stervenshulp aan wilsbekwame 
mensen ook wettelijk uitgangspunt zijn. Wij steunen de voorstellen daartoe van de Nederlandse 
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en Uit Vrije Wil – Burgerinitiatief voltooid leven. 
Om ouderen in hun laatste levensfase goed te kunnen begeleiden, bepleiten we aandacht voor 
levenseindezorg. Dit vraagt om gedegen opleidingsmogelijkheden daartoe, bijvoorbeeld een 
specialisatie voor verpleegkundigen, artsen en geestelijk begeleiders. 

 
Wij vragen erkenning voor het feit dat sommige ouderen hun leven willen beëindigen zonder dat zij 
medisch ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Daarom bepleiten wij meer legale mogelijkheden voor 
stervenshulp voor ouderen die hun leven voltooid achten.  
 
Menswaardig vreemdelingen- en asielbeleid 

Mensen zonder verblijfsvergunning zijn geen criminelen en dienen niet als criminelen behandeld te 
worden. Herhaalde detentie en strafbaarstelling zijn geen oplossing. Ze bevorderen zelden de 
terugkeerbaarheid en zijn bovendien uitermate schadelijk. Voor de grote groep onuitzetbaren (48% 
van de mensen zonder verblijfsvergunning) is een andere strategie dan drang en dwang nodig. 
Alternatieven voor vreemdelingendententie en een constructief terugkeerbeleid zijn hier gevraagd. 
Die moeten berusten op vertrouwen, creativiteit en het blijvend inzetten op de menselijke maat. 
Onuitzetbaren moeten de ruimte krijgen om daadwerkelijk (mede)verantwoordelijkheid te kunnen 
nemen voor hun toekomst. Samenwerking met maatschappelijke en levensbeschouwelijke 
organisaties kunnen het vastgelopen beleid een nieuwe impuls geven. Wij roepen u op openheid, 
dialoog en menselijke moed te tonen. 

Wij vragen om vreemdelingendetentie alleen als uiterste middel toe te passen en de 
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omstandigheden in detentie verder te humaniseren. Wij vragen haast te maken met het 
ontwikkelen van alternatieven voor vreemdelingendetentie. Mensen die in ons land geen 
verblijfsvergunning krijgen zouden door een overheidsonafhankelijke vertrouwenspersoon in 
relatieve vrijheid begeleid kunnen worden. Wij pleiten ervoor wet- en regelgeving voor 
onuitzetbaren aan te passen en ruimhartiger gebruik te maken van de buitenschuldregeling en 
verblijfsvergunningen voor schrijnende gevallen. Bovendien bepleiten wij onderzoek naar 
alternatieven voor terugkeer zoals doormigreren naar derde landen 
 
Privacybescherming 

Digitalisering en het verlangen naar veiligheid hebben geleid tot de aanleg van databestanden, tot 
verregaande registratiesystemen, koppeling van bestanden en toegang tot die bestanden door 
derden. Hoe meer technische mogelijkheden, des te meer de overheid daar gebruik van maakt. 
Het Humanistisch Verbond pleit samen met het Platform Bescherming Burgerrechten voor een 
gedegen bescherming van onze persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke levenssfeer wordt niet 
voor niets wettelijk beschermd; zonder privacy, geen autonomie. Zo moeten principes van 
noodzakelijkheid, subsidiariteit en proportionaliteit bepalend zijn bij nieuwe wetgeving. Wij 
bepleiten Privacy-by-design als uitgangspunt bij ICT projecten en hechten er belang aan dat het 
College Bescherming Persoonsgegevens meer middelen en bevoegdheden krijgt, waaronder 
boetebevoegdheid.  

 

Pluriform onderwijs 

Het advies van de Onderwijsraad over de herziening van artikel 23 biedt goede mogelijkheden ons 
onderwijs te moderniseren. Het Humanistisch Verbond herkent het verlangen om de wensen van 
hedendaagse ouders en kinderen bepalend te maken, niet de wens van gevestigde belangen. 
Anders dan de Onderwijsraad, menen wij dat bijzondere scholen geen kinderen of docenten op 
grond van seksuele voorkeur en/of levensstijl mogen afwijzen; discriminatie is discriminatie. Het 
Humanistisch Verbond acht gedegen, democratische kwaliteitscriteria voor alle scholen van groot 
belang. Uiteindelijk dienen scholen levensbeschouwelijk pluriform te worden; een plek waar 
kinderen kennismaken met de levensbeschouwelijke veelheid die de wereld rijk is. De door de 
Onderwijsraad nieuwe invulling van 'bijzonder' naar 'richting' biedt – naast pluriform openbaar 
onderwijs – kansen voor deze 'pluriforme' bijzondere schoolsoort. Om verbreding van perspectief 
op alle bijzondere scholen mogelijk te maken, dient overal een aanbod aan pluriforme 
levensbeschouwelijke vorming, waaronder Humanistisch Vormingsonderwijs, te bestaan. 

 
Investeren in duurzaamheid 

Het humanisme is een realistische en progressieve levensbeschouwing. Oude inzichten en 
dogma's worden keer op keer bevraagd en opengebroken. Het Humanistisch Verbond ziet in een 
duurzame, waardegerichte economie de grootste uitdaging van onze tijd. De economische crisis 
biedt kansen om te leren en te investeren in de toekomst. Het Humanistisch Verbond roept de 
seculiere politiek dan ook op tot waardevol realisme: investeer in schone energie, bescherm de 
biodiversiteit, zet in op duurzaamheid en een economisch meetsysteem waarin sociale en 
ecologische kosten worden meeberekend.  

 

Wij roepen u op deze inzet met ons samen vorm te geven en het recht van burgers op een eigen 
levensvisie op basis van een seculiere grondslag te handhaven, ook onder mogelijke 
confessionele coalitiedruk. Wij roepen u op om ook in economisch zwaar weer, de menselijke maat 
en een gezonde aarde als uitgangspunt te nemen. 
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Vanwege de verkiezingen op 12 september zullen we dit jaar – evenals in 2010 – een 
'humanistische meetlat' ontwikkelen en onder de aandacht brengen. Daarin leggen we de diverse 
verkiezingsprogramma's naast de visie van de brede Humanistische beweging in Nederland (de 
Humanistische Alliantie) en 'meten' zo het humanistische gehalte van de diverse politieke partijen.  

 

Mocht u verder willen praten over onze adviezen, nodigen wij u daartoe van harte uit. U kunt voor 
een afspraak contact opnemen met directiesecretaresse Karin Cikot, telnr. 020 521 90 50. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Ineke de Vries, directeur      Rein Zunderdorp, voorzitter  
 


