
Verkiezingsprogramma Europese Klokkenluiders Partij (EKP)!   

  

10 Programmapunten 

Doelstelling: 

  

De doelstelling van de Europese Klokkenluiders Partij (EKP – zie noot) is Nederland terug te geven aan de 
Nederlandse burgers, voorzover de burger dat wil. Dat betekent dat de macht en invloed van het Regentendom 
teruggebracht moet worden en die van de burgers moet toenemen. De Soevereiniteit berust tenslotte bij het 
Volk. De EKP is een veel actievere democratische partij dan de andere politieke partijen.  De burger 
zal  geactiveerd  worden mee te doen aan het democratische proces. 

De EKP streeft naar een drastische aanpassing van de Europese bestuurscultuur van geldverslindende 
bureaucratie, fraude en corruptie. 

De EKP is van mening dat de burger  dwingend correctief op moet kunnen treden als hij vindt dat het Europees 
Parlement, de Raad van Ministers, de Europese Commissie, het Europees Anti-Fraude Bureau (OLAF), of welke 
andere Publiekrechterlijke organen dan ook het niet goed doen, of als deze bestuursorganen er zelf niet 
uitkomen. De middelen hiertoe zijn Volksraadplegingen (Referenda). Hiervoor zullen dezelfde maatstaven 
moeten gelden -voor wat betreft opkomst- als bij gewone verkiezingen: Alleen zij die stemmen hebben recht 
van spreken en de meerderheid beslist ongeacht de opkomst. (Op deze wijze wordt de hele Nederlandse 
Bevolking in wezen Klokkenluider.) 

Noot: De Europese Klokkenluiders Partij (EKP) noemt zich vanwege het taalgebruik Partij, maar is dat niet in die 
gebruikelijke zin van het woord. De NKP streeft ernaar via een onpartijdige rationele benadering de belangen 
van het Nederlandse Volk bij de verschillende Europese Overheden te vertegenwoordigen en te behartigen, met 
andere woorden de EKP is politiek onafhankelijk. 

  

  

Concrete doelstellingen voor de Europese Parlementsverkiezingen van 4 juni 2009 

  

1. Verlaging van de Europese lasten met ongeveer een kwart (25%). 

Dat de lasten elk jaar weer stijgen is iets waar vele burgers en bedrijven zich buitengewoon aan ergeren. 
Bovendien is het in schrijnende tegenspraak met het matigingsbeleid waartoe de Overheid anderen zo graag 
toe wil verplichten. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Elk jaar zijn er weer tekorten en moet er weer geld 
uit de zakken van burgers en bedrijven geklopt worden. Het Europees Parlement gaat in meerderheid -
weliswaar vaak na enig tegenspartelen- bijna altijd akkoord met verhogingen. Het geld is nodig, wordt gezegd, 
omdat er anders een bepaald beleid niet uitgevoerd kan worden of omdat Europa naar eigen zeggen anders 
onbestuurbaar zou worden. Het tegendeel is echter waar. 

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) wil de lasten, heffingen en afdrachten dan ook met een kwart 
(25%) verlagen. Wij zijn namelijk van mening dat verhogingen het ambtenarenapparaat en de bureaucratie in 
stand houden. En dat is niet in het belang van de burgers, bevolking en bedrijven. 

 



  

2. Verlaging van het aantal ambtenaren met ongeveer een kwart (25%). 

Het gat in de begroting dat ontstaat als de Europese lasten met een kwart wordt verlaagd, wordt gedicht door 
een vermindering van het aantal Europese ambtenaren met eveneens een kwart (25%). Dit is natuurlijk 
vervelend voor de betreffende individuele ambtenaar, echter de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) 
neemt geen deel aan de Europese Parlementsverkiezingen om (overbodige) arbeidsplaatsen voor ambtenaren 
in stand te houden. Degene die niet naar behoren functioneert, kan vertrekken ten voordele van de 
goedwillende. 

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) zal er zijn voor de burgers, bevolking en bedrijven. Het is 
algemeen bekend, dat naarmate een organisatie groter wordt en uit meer leden bestaat, de organisatie slechter 
en duurder wordt. Mensen kennen elkaar niet meer of lopen elkaar in de weg en er ontstaan allerlei conflicten. 

De MENSELIJKE MAAT is weg. Een toename van procedures en regeltjes met de daarbij behorende 
ingewikkeldheid is het gevolg. Bovendien wordt het als vernederend ervaren zich aan allerlei onzinnige regeltjes 
te moeten houden. Dit heeft weer tot gevolg dat men er niet aan houdt. Het wordt steeds onpersoonlijker en 
de regeltjes dienen in de praktijk vooral om elkaar te pakken, waardoor het bestuur van Europa verlamd raakt. 
Dit is niet in het belang van de burgers. 

Uit recent onderzoek blijken er nogal wat “spookambtenaren” -inactieven, omdat zij bijvoorbeeld niet 
functioneren- te bestaan. Ook is er sprake van "spookcommissieleden", welke herhaaldelijk niet aanwezig zijn 
bij hoorzittingen etc. Deze laatste categorie neemt zogenaamd deel aan advisering terwijl men niet eens 
aanwezig is op de hoorzitting dan wel raadkamer. Als het aan de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) ligt 
wordt deze praktijk van spook- ambtenaren en –commissieleden met onmiddellijke ingang gestaakt. 

{Ondanks het voornemen van de verschillende Kabinetten Balkenende om het aantal rijksambtenaren te 
verminderen met  20 duizend zijn er 11 duizend bijgekomen. Het zijn vooral de Zelfstandige Bestuursorganen 
(ZBO) die de boosdoeners zijn. Het blijkt dat ze in de praktijk buiten de democratische controle van de 
ministeries en de volksvertegenwoordiging vallen.} 

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) is voor een efficiënt werkend ambtenarencorps dat goed betaald 
wordt. En dat moet kunnen, want nu wordt die deskundigheid voor zeer veel geld van buiten aangetrokken. 

Hoe komt een vermindering van het aantal ambtenaren tot stand? Hoe zit het bijvoorbeeld met hun 
rechtsposities enzovoort. Die ambtenaren zouden nu allemaal recht hebben op een wachtgeldregeling en dat 
kost handen vol geld. 

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) heeft hiervoor een speciale methode ontwikkeld die heel 
doeltreffend en goedkoop is namelijk het integriteitonderzoek. 

Uit onderzoek van de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) blijkt dat er nogal ruim en onrechtmatig 
gedeclareerd wordt. Onderzoek naar declaratiegedrag heeft aangetoond dat er een omvangrijke praktijk is 
waarbij ambtenaren, bestuurders en politici nogal fors hebben gedeclareerd. Er is amper controle. Als het aan 
EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) ligt zal iedere cent gecontroleerd worden en zullen veel meer 
budgetten "geoormerkt" worden, zodat de gelden ook daadwerkelijk terecht komen op de plaats waarvoor ze 
bedoeld zijn. 

De consequentie van het terugdringen van het ambtenarenbestand en de daarmee samenhangende regelgeving 
is, dat het nieuw gebouwde parlementsgebouw voor het Europees Parlement kan worden teruggebracht. 
Bovendien als verworvenheden als ICT als techniek en als organisatieconcept doorgevoerd worden, is  er 



sowieso minder kantoorruimte nodig en zijn er minder ambtenaren nodig en is er bovendien minder willekeur 
door ambtenaren. 

(De Overheid dient hier een voorbeeld te nemen aan bedrijven zoals b.v. ABN-AMRO e.a. waar met de helft van 
het personeelsbestand een verdubbeling van de taken is gerealiseerd. Een gunstige uitzondering bij de overheid 
is de Belastingdienst, waar met minder mensen dan in 1948 het dubbele aantal Nederlanders wordt bedient 
terwijl er ook nog taken zijn bijgekomen.) 

  

3. Verlaging van de verordeningen en beleidsregels met ongeveer een kwart (25%). 

De NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) is sinds geruime tijd bezig om het verordeningenbestanden 
van het Europees Parlement te toetsen op mogelijke inkrimping en vereenvoudiging. Het doel hiervan is het 
terugdringen van de administratieve lasten en het toegankelijker en inzichtelijker maken van de Europese 
regels. Hoewel een groot deel van de administratieve rompslomp weliswaar wordt veroorzaakt door de 
Rijksoverheid, heeft de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) de sterke indruk dat eveneens bij het 
Europees Parlement winst valt te behalen. Onderzoek van de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) naar 
het terugdringen en vereenvoudigen van Europese regels leert dat de administratieve lasten flink naar beneden 
kunnen. Met name de subsidieontvangers zullen dit merken. 

De kosten van de regels van het Europees Parlement voor de bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
(georganiseerde) burgers worden geraamd op tientallen miljarden per jaar. Hierbij nog een paar voorbeelden. 
De onkosten van de hele papierwinkel van het Europees Parlement wordt geschat op € 1, miljard per jaar. 
Wanneer eveneens de administratieve lasten veroorzaakt door het heen en weer gereis tussen Brussel en 
Straatsburg van enerzijds de papierwinkel en anderzijds de Europarlementariërs en zijn ambtenaren meegeteld 
worden, deze kosten worden door de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) geschat op ongeveer € 1,5 
miljard per jaar. (Officieel € 200.000,- ) 

Duizenden Nederlanders, ondernemers, vooral boeren en goed opgeleiden verlaten Nederland omdat ze bijna 
ziek worden van alle regeltjes waaraan ze moeten voldoen. Mensen die niet weg kunnen omdat ze de middelen 
niet hebben zoals kleine ondernemers, ouden van dagen en werklozen worden er echt ziek van de vloedgolf van 
allerlei formulieren die er ingevuld moeten worden voor het plaatsen van een dakkapelletje, een boompje 
kappen, je bootje neerleggen, een schuttinkje plaatsen, een schuurtje bouwen, enzovoort. De regels worden 
meestal zo uitgelegd, dat er naar willekeur maatregelen genomen kunnen worden bij het verlenen van 
vergunningen, het opleggen van boetes, welke louter toe dienen om de overheidskas te spekken. 

De zogenaamde juridisering neemt zulke groteske vormen aan, dat we bijna alleen nog in naam in een vrij land 
wonen. De wetten en regels zijn zodanig geformuleerd dat bij conflicten de Overheden bijna altijd aan het 
langste eind trekken. 

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) zal via het Europees Parlement wetsvoorstellen indienen en 
steunen om het aantal wetten, verordeningen,reglementen enzovoort te verminderen. De EKP denkt hierbij 
voor elke wet, verordening of regel een verjaringstermijn te stellen. Dat betekent dat elke wet, verordening of 
regel die gedurende een aaneengesloten periode van 30 jaar niet gebruikt is, te laten verjaren. (In het burgerlijk 
recht verjaart ook alles na 30 jaar.) 

(Er zijn regels nodig om zaken in goede banen te leiden, en ze zijn ook belangrijk voor het normen- en 
waardenbesef. Dat is natuurlijk zo. Maar als alles via regels gereld wordt, betekent daqt, dat er geen ruimte is 
voor persoonlijk initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Door een overdaad aan regels wordt juist het normen- 
en waardenbesef ondermijnd.) 



  

4. Optimale transparantie en openheid van alle onder het Europees Parlement ressorterende bestuursorganen, 
commissies en instanties. 

Voor het openbaar bestuur is het van belang om het vertouwen te verkrijgen. Dit bereikt men alleen door open 
en eerlijk naar buiten toe te treden zonder geheimzinnigheid, politiek of diplomatiek gedraai en gekonkel bij de 
besluitvorming. De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) pleit voor een naar buiten gerichte organisatie. 
Publicatie van bijvoorbeeld de agenda’s van de hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften onder 
openbare kennisgevingen, alsmede op de Europese website, zodat een ieder deze kan raadplegen op het 
internet. 

Nu is er nog alleen een leeskamer welke uitsluitend toegankelijk is voor Europarlementariërs. De EUROPESE 
KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) pleit er voor om een leeskamer in te richten voor iedereen, zodat een ieder 
kennis kan nemen van alle beschikbare Europese overheidsdocumenten. 

Geen nevenfuncties meer van Europese bestuurders en ambtelijke medewerkers bij de rechterlijke macht. Het 
is het één of het ander. 

De belastingbetalende burger moet tenslotte kunnen nagaan wat er met zijn belastinggeld gedaan wordt. In 
Nederland gaat gemiddeld 60% van wat de burger verdient naar de Overheid en 40% mag die burger zelf 
houden. In groter verband streeft de EKP ernaar om de burger 60% te laten houden en 40% naar de Overheid te 
laten gaan. Dit zal de vrijheid en onafhankelijkheid van de burger vergroten. 

  

5. Rechtsbescherming burgers en bedrijven. 

De initiatiefnemers van EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) hebben weten te bewerkstelligen dat -op 
basis van jurisprudentie van de Raad van State -  dat nagenoeg alle bezwarencommissies, evenals de 
bestuursorganen waaraan zij adviseren, als een bestuursorgaan moet worden beschouwd. Hierdoor zijn ook de 
commissieleden niet langer onschendbaar en kan tegen beslissingen van de commissie in rechte worden 
opgetreden en/of bij een verwijtbaar handelen een klacht worden ingediend bij de Nationale Ombudsman. 

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) is bovendien voor de benoeming van een “eigen” Nederlandse 
Europese ombudsman. Daarnaast zou standaard een andere vorm van beslechting van geschillen in het leven 
moeten worden geroepen, waarbij gedacht zou kunnen worden aan het structureel inzetten van het instrument 
mediation (bemiddeling). Het gaat tenslotte uiteindelijk om het bereiken van een structurele oplossing. 

 (Is het niet ongelofelijk dat klokkenluiders ontslagen worden of zelfs vervolgd worden? Denk aan Bos en de 
bouwfraude. Denk aan de psycholoog die de ontdekking van de rechterlijke dwaling bij de Rotterdammer 
parkmoord op het spoor bracht.) 

  

6. Ontwikkeling van de kleinere lidstaten. 

Voorzieningen en huizenbouw. 

Alom in de minder bevolkte lidstaten van Europa hoor je de terechte klacht dat al het geld naar de grote 
lidstaten gaat en dat de rest er maar een beetje bijhangt. Deze klacht is des te meer gerechtvaardigd omdat 
Europa de kleinere lidstaten wel weet te vinden als er betaald moet worden. De EUROPESE KLOKKENLUIDERS 
PARTIJ (EKP) wil daar verandering in brengen door de voorzieningen in de kleinere lidstaten op peil te brengen 
en meer huizenbouw en voorzieningen te verwezenlijken. 



Geen geldverslindende prestige objecten meer, maar een spreiding van voorzieningen om de achterstand van 
kleinere lidstaten weg te werken. De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) is voor het aanbrengen van 
betaalbare woningen. 

( De praktijk laat zien dat de grootste grondspeculanten in feite de Overheden zijn. Geld verdienen over de rug 
van de burger om de ambtelijke hofhouding in stand te houden. Recente berichten in de pers laten 
belangenverstrengelingen en vriendjespolitiek zien van volksvertegenwoordigers, ambtsdragers en ambtenaren 
als het om bouwgronden gaat.) 

  

7. Sport en ontspanning. 

Als het aan de NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) ligt zal de sportbeoefening en krijgskunst 
beoefening worden bevorderd alsmede denksport. Gedacht zou kunnen worden aan het invoeren van een 
speciale Europese sportpas (zoals de HBO-sport-pas) voor specifieke doelgroepen (jongeren ouderen), waardoor 
zij in de gelegenheid zijn om op een betaalbare manier deel te kunnen nemen aan verschillende sporten. 
Krijgskunstbevordering op scholen zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, met name ter 
stimulering van het normen en waarden besef (in budo-sporten wordt hier veel aandacht aan besteed en veel 
waarde aan gehecht). Wat de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) betreft zou er dan ook op de scholen 
krijgskunstbeoefening en denksport geïntroduceerd en gestimuleerd moeten worden. 

  

8. Economie en werkgelegenheid. 

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) is voor het stimuleren van (startende) ondernemers bij nieuwe 
projecten in het belang van de samenleving, alsmede het verbeteren van het ondernemers-klimaat. 

(Minder beperkende regels dus. De creativiteit van het ondernemerschap dient vrij baan te krijgen.) 

  

9. Welzijn en volksgezondheid. 

Als het aan de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) ligt zal er vanuit het Europees Parlement nadrukkelijk 
op worden toegezien, dat er door de instellingen van de lidstaten verantwoorde woon- en 
vervoersvoorzieningen worden aangeboden aan gehandicapten. 

De Nederlandse Klokkenluiders Partij zal haar invloed gebruiken om een ander alcohol- en drugsbeleid te 
voeren. Denk hierbij aan het erbarmelijke alcoholgebruik onder zeer jonge tieners. (De Nederlandse jeugd is 
Europees  koploper in alcoholgebruik/misbruik.) We denken hier aan opheffing van de zogenaamde 
Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs. In weerwil van de vele miljoenen die deze hulpverleningsinstantie 
per jaar en sinds jaar en dag te spenderen krijgt, is het alcoholprobleem alleen maar groter geworden. Iets dat 
niet werkt moet opgeheven worden. 

Wij denken ook aan opheffing c.q. een Europees verbod van de voorzieningen voor drugsverslaafden waarbij 
heroïne gratis verstrekt wordt. Experimenten geven aan dat de criminaliteit en overlast alleen maar toeneemt. 

De oplossing die de EKP voorstaat zijn een afkick-, werk-  en opvoedingskampen in afgezonderde regio’s in de 
natuur. Verslaafden zijn stadsmensen. Daarom moeten ze uit de stad gehaald worden. 

Daarnaast wil de NKP de macht van de Raad voor de Kinderbescherming – ook weer zo’n ZBO, waar amper 
democratische controle op is - inperken ten gunste van die van de ouders. 



 

 

Gekopieerd op 23-5-2019 van de website:  

http://www.klokkenluiderspartij.nl/programma.htm 

(Het lijkt tegenwoordig  steeds meer in de mode te komen dat de ouders van alles de schuld krijgen. De 
Overheid staat toe of gedoogd dat overal alcohol en drugs te koop zijn. De Overheid staat toe of gedoogd overal 
alcohol en drugs te koop zijn. De overheid staat toe dat café’s tot diep in de nacht open zijn. Als ouder sta je dan 
machteloos bij de opvoeding van de kinderen.) 

Om de haverklap valt er in de media te beluisteren dat er  - dank zij een nieuwe miljoenen-injectie - weer een 
wachtlijst in de zorg is weggewerkt. Nader onderzoek toont dan meestal aan dat door het doorverwijzingbeleid 
de hulpzoekende op een andere wachtlijst staat. Het geld gaat dus op aan papieren-oplossingen, die we 
administratie of bureaucratie noemen. Bezuinigingen in zorg worden meestal gehaald bij hen die het echte 
werk bij de patiënten moeten doen. De managers blijven altijd buiten schot. 

  

10. Veiligheid. 

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) zal alles in het belang van de verhoging van de veiligheid 
stimuleren, waarbij de rechten, de belangen en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de privacy in 
acht zullen worden genomen. Ook op het gebied van de bestrijding van terrorisme dient voortvarend door het 
door de Europese autoriteiten te worden opgetreden. 

In dit verband dient ook het alcohol- en drugsbeleid -zoals hiervoor omschreven- te worden bezien. 

Een belang van de eerste ord, wat betreft de veiligheid van Nederland, is de toestand van de dijken, 
waterwegen en gemalen. Door de klimaatveranderingen worden we van binnen en van buiten bedreigd door 
hoog water. Waterschappen dienen Nederland droog te houden en het water schoon te houden, in plaats van 
kostenverslindende reorganisaties en fuseren. Deze fusies en reorganisaties en de daarmee samenhangende 
bureaucratie maken de afstand tot de burger alsmaar groter en het doen en laten van de waterschappen 
ondoorzichtiger. De waterschappen als Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO) zijn amper democratisch te 
controleren en de waterschapsgelden stijgen alsmaar. Erop toe zien dat waterschap-bestuurders rechtmatig 
handelen en de voorschriften naleven, en zo niet, indien sprake is van onrechtmatig handelen van waterschap-
bestuurders, de relatie met deze bestuurders met onmiddellijke ingang beëindigen.De EUROPESE 
KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) zal via haar ter beschikking staande kanalen en middelen de waterschappen 
streng controleren en onder democratische controle brengen, zoals zij dat zal doen bij alle bestuursorganen. 

http://www.klokkenluiderspartij.nl/programma.htm

