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VRIJHEID. BLIJHEID 

De Burgerpartij Nederland presenteert U hier haar programma voor de periode 1994 / 1998. 
De Burgerpartij Nederland heeft haar conceptprogramma in samenwerking met de burger 
opgesteld, en onder leiding van de voorzitters van alle besturen aan het congres voorgelegd. 
Na de gebruikelijke procedure en stemming is het programma in deze vorm vastgesteld. 

Het programma straalt een geheel eigen gedachte uit, welke afwijkt van anderen politieke 
programma's. 
De Burgerpartij Nederland heeft als doelstelling de belangen van de Nederlandse burger te 
beschermen en waar nodig te bevorderen. 

De Burgerpartij Nederland waakt over de belangen van openbare orde en veiligheid, 
de volksgezondheid, milieu, onderwijs en het sociaal stelsel, die door de loop der tijden door 
de eigen overheid in het geding zijn geraakt. 

De Burgerpartij Nederland hecht waarde aan het eigene, zoals dat gezien het historisch 
verleden, onder invloed van het Christendom en Humanisme is opgebouwd. 

De Burgerpartij Nederland heeft haar programma afgestemd op Uw belangen, zodat U zich 
beschermt weet door de eigen overheid. 
Uw belangen, vertaalt in dit programma, staan borg voor U en Uw nageslacht. 
Het is de taak van de Burgerpartij Nederland om die taakstelling met al haar kracht te 
vertegenwoordigen in alle lagen van de overheidsorganen. 

De Burgerpartij Nederland is de partij die haar achterban serieus neemt. 
De saamhorigheid is binnen de partij groot, waarin een ieder die de partij een warm hart toe 
draagt daadwerkelijk kan meepraten over politieke onderwerpen en activiteiten. 

De Burgerpartij Nederland is Uw partij , en Uw keus, naar een Nederlandse samenleving 
waarin alle gelederen zich kunnen vinden. 

NAMENS: 
De Besturen.  
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KERNPUNTENPROGRAMMA 

• STRAFMAAT VAN OVERHEIDSWEGE VERZWAREN. 

• BEVORDEREN VAN HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN ZOWEL 
KLEIN- ALS GROOTSCHALIG. 

• OPLOSSINGEN CREËREN OM HET MILIEU TE SPAREN. 

• SCHONER MILIEU ZONDER LASTENVERZWARING. 

• STIMULEREN VAN ALTERNATIEVE ENERGIE VORMEN. 

• OP PEIL HOUDEN VAN BETAALBARE HUISVESTING. 

• WERKGELEGENHEID PROBLEMATIEK INDAMMEN. 

• OPENBAAR VERVOER IS EEN OVERHEIDSTAAK. 

• GEEN AFBRAAK VAN: VOLKSGEZONDHEID 
SOCIALE ZEKERHEID 
A.O.W. W.A.O. 
ONDERWIJS STELSEL 

• LANDBOUW, TUINBOUW, VISSERIJ, VEETEELT, GLASTUINBOUW, 
MOETEN LEVENSVATBAAR BLIJVEN. 

• NEDERLANDSE DEFENSIE OP PEIL HOUDEN. 

• OMVANGRIJKER DIERENBESCHERMING WETGEVING 

• UITBREIDEN VAN HET POLITIE-APPARAAT.  
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INLEIDING 

De Burgerpartij Nederland (B.P.N.) heeft als doelstelling 
de kracht, eenheid en saamhorigheid van het Nederlandse volk te ondersteunen en uit te 
bouwen. 
Deze grondslag is de ideologie van de Burgerpartij Nederland. 

Veel van die kracht ,(eenheid en saamhorigheid) is vertaald in het programma wat 
samengesteld is uit velen individuele denkbeelden van hen die de partij ondersteunen. 

Het bevorderen van de Nederlandse saamhorigheid, door onrechtmatigheden in de 
samenleving te voorkomen, waarbij uitgegaan word van volstrekte gelijkwaardigheid van de 
maatschappelijke geledingen. 

UITGANGSPUNT 

De Burgerpartij Nederland gaat in haar programma uit van het Nederlandse volk in haar 
huidige samenstelling. 

Dit programma zal, naar inzicht van de Burgerpartij Nederland, deel moeten gaan uitmaken 
van het te voeren beleid van de regering, om te komen tot een samenleving, welk voor iedere 
Nederlandse staatsburger aanvaardbaar is. 

Duidelijk moet zijn, dat niet Nederlandse invloeden niet bepalend mogen gaan worden voor de 
Nederlandse culturele identiteit. 
Anderzijds moet er vrijheid zijn van culturele beleving, in overeenstemming met de al 
aanwezige cultuur. 

De Burgerpartij Nederland heeft punten in haar programma die vergaand afwijken van 
andere politieke partijen. 
De oorzaak daarvan, komt uit een lang voortdurend falend regeringsbeleid, die zijn oorsprong 
heeft in de jaren zeventig, en nagevolgd zijn door vele regeringscoalitie. 

Het zijn natuurlijk niet alleen zeer ingrijpende voorstellen, die de Burgerpartij Nederland wil 
aanbrengen in het regeringsbeleid. 

Ook minder ingrijpende maatregelen zouden moeten doorgevoerd worden om de sterk 
ontwrichte samenleving te verbeteren. 
Een aantal van deze maatregelen zijn in dit programma reeds aangegeven, anderen kunnen, na 
te zijn voorgesteld, mogelijk worden ingevoerd. 
Waar het programma geen wijzigingen geeft, kan in principe het huidige beleid worden 
voortgezet.  
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MILIEU 

De zorg voor het milieu is voor de Burgerpartij Nederland, een van de belangrijkste zorgen. 
Ten aanzien van het milieu zijn er vele aspecten die kunnen bijdragen tot een schoner en 
leefbaarder Nederland , te onderscheiden in de volgende hieronder genoemde punten: 

1. Ten aanzien van de produktie van, en de handel in spuitbussen welk freon als aandrijfgas 
hebben, dienen in ons land met onmiddellijke ingang te worden verboden. 

2. Lozingen van industrieën op oppervlaktewateren, rivieren en zeeën, moeten door de 
overheid zwaarder worden bestraft en zonodig verboden. 

3. Er zal een Europees verdrag moeten komen voor landen, waarvan de industrieën 
afvallozingen doen in rivieren die door Nederland lopen. 

4. Gescheiden ophalen en verwerken van huishoudelijk afval is een goede zaak, het is daarbij 
de taak van de regionale overheid om er zorg voor te dragen dat dit geschied zonder 

overlast in de vorm van stank en zwerfvuil, zonder verzwaring van milieuheffingen voor 
particulieren. 

5. De automobiiteit van de Nederlander is van groot belang, echter is het de taak en de plicht 
van de overheid om te zorgen dat het woon-werkverkeer geschied middels een goed en 
betaalbaar openbaar vervoer, dat goed aansluit in elke situatie. 

6. Industrieën, waarvan de uitstoot zwaar verontreinigend is, moeten de uitstoot die boven 
de vastgestelde norm ligt, met onmiddellijke ingang reduceren tot de vastgestelde norm. 

7. Kernenergie is van wezenlijk belang, echter moet er van overheidswege meer onderzoek 
gedaan worden tot verwerking van het radioactieve afval. 
Tevens zal er meer uitgebreid onderzoek gedaan moeten worden naar alternatieve 
energievormen. 
Toepassingen zijn al op grote schaal mogelijk met zonne-energie en windenergie, waar 
de glastuinbouw al op grote schaal gebruik van kan maken. 

8. Het stimuleren en uitbreiden van zogenaamde milieueilanden. 
Individuele milieulasten ten aanzien van burgers moeten landelijk gelijk gesteld worden. 

9. Natuurlijk zijn er tal van mogelijkheden om het milieu te sparen, het is aan ons allen om 
daar een bijdrage aan te leveren, zodat wij in geen geval, ons nageslacht met onoplosbare 
milieuproblemen laten zitten. 
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VOLKSHUISVESTING 

De Burgerpartij Nederland vindt dat ten aanzien van de volkshuisvesting, nog veel kan 
veranderen, met name in de bouw van goedkopere huur / koopwoningen ; hier is veel vraag 
naar. 
De huidige overheid heeft ten aanzien van dit beleid de opdracht gegeven aan de V.N.G., zodat 
de regering niet meer direct aansprakelijk is voor verwezenlijking hiervan. 
Derhalve is het noodzakelijk dat iedere Nederlander zich kan huisvesten in een voor hem/haar 
betaalbare woning. 

De nieuwbouw van huur/koopwoningen met subsidie van de overheid moeten verhuurd en 
verkocht worden tegen een vastgestelde minimale winstpercentage, de Burgerpartij 
Nederland vindt in ieder geval, dat op gesubsidieerde huur/koopwoningen geen 
grote winsten gemaakt mogen worden. 

De nieuwbouw moet afgestemd zijn op de vraag en bevolkingspolitiek van het Nederlandse 
volk. 
Wanneer het beleid aangeeft, dat er kleinere woningen gebouwd moeten worden, dan kan er 
geen sprake van zijn dat grote woningen gesubsidieerd worden. 

Bij toekenning van huurwoningen, mag er geen sprake zijn van een voorkeursbeleid zoals die 
tot nu toe gehanteerd wordt. 
Zij die in Nederland asiel verkrijgen moeten op volgorde van de wachtlijst geholpen worden 
aan huisvesting. 
Tijdelijke huisvesting voor hen die uit de centra komen is een taak van de regionale overheid, 
deze dient bij voorbaat te beschikken over enige woningen die eigendom zijn van de gemeente 
of provincie , waarin huisvesting van tijdelijke aard mogelijk is. 

De Burgerpartij Nederland vindt in ieder geval, dat zij die onvrijwillig in een uitkerings-
situatie komen door de plaatselijke overheid geholpen zouden moeten worden aan goedkopere 
huisvesting, indien het desbetreffende persoon dit wenselijk acht, doch dit mag niet leiden tot 
woongetto's waarin alleen personen /gezinnen wonen die behoren tot de laagstbetaalde in 
onze samenleving. 

De Burgerpartij Nederland vindt derhalve dat de overheid zich niet mag bemoeien met de 
herverdeling van woningen in de vrije huursector. 
De vrije huursector is een keuze, die bepaald wordt door de huurder zelf, deze moet 
overigens zijn financiële middelen overleggen om in aanmerking te komen voor de betreffende 
huisvesting. 

Huurcontracten vanuit de particuliere sector, moeten met standaard contracten worden 
afgesloten, deze moeten met onderling overleg voor bepaalde en onbepaalde tijd vastgelegd 
worden door de huurder / verhuurder. 
De te verhuren woning, zal net als andere woningen een huur prijs hebben die vastgesteld 
moet worden aan de hand van het huurpuntenstelsel.  
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ECONOMIE 

De Burgerpartij Nederland is van mening dat het economische systeem, dat Nederland in 
het verleden heeft gekenmerkt, opnieuw tot leven gebracht moet worden. 
Nederland zal economisch gezien, meer aandacht moeten schenken aan de export van alle 
industrieële en landbouwprodukten. 

* De privatisering van overheidsinstellingen, heeft tot nu toe, alleen geresulteerd in vele 
ontslagen binnen die sectoren, de Burgerpartij Nederland , is van mening dat de regering 
een behoorlijk bestand aan overheidsinstellingen moet behouden, ten bate van de 
werkgelegenheid. 

* De directies in het bedrijfsleven, en de ambtsdragers van de overheid mogen in principe 
hun posities niet verstrengelen, deze posities moeten met de criteria "onverenigbaar" 

gekenmerkt worden. 

* Zowel het klein- als grootschalige bedrijfsleven moet waar mogelijk gestimuleerd worden 
door de overheid, hetgeen door de overheid met wettelijke eisen, zonder onderscheid te 
maken wordt vastgesteld, om concurrentie vervalsing tegen te gaan. 

* Subsidie voor individuele ondernemers of het bedrijfsleven, is in bijzondere gevallen 
mogelijk echter het bedrijf moet aantonen dat het bestaansrecht heeft, subsidie is te 
gebruiken voor uitbreiding van capaciteiten en het daaropvolgende personeelsbestand. 
Het bedrijfsleven moet ten aanzien van de verkregen subsidie(s) garanties afgeven aan de 
overheidsinstanties, in de vorm van aandelen, obligaties,  etc. etc.  
Om controle op de subsidiegelden mogelijk te maken, zal een aparte regeringscommissie 
in het leven geroepen moeten worden, die kan beschikken over de benodigde 
bevoegdheden en faciliteiten. 

* Om gebruik van onze eigen Nederlandse produkten en diensten te bevorderen, dient de 
overheid het voortouw te nemen, eerst zal gekeken moeten worden welke produkten en 
diensten het Nederlandse bedrijfsleven kan leveren, deze produkten en diensten moeten 
gelijkwaardig zijn aan produkten en diensten die worden geïmporteerd. 
Indien produkten en diensten evenredig gelijk zijn, dan zal er besloten moeten worden het 
Nederlandse produkt of dienst te prefereren. 

* Waar het hoofdstuk economie geen verdere wijzigingen aangeeft, kan het huidige beleid in 
principe worden voortgezet, eventuele later toe te voegen onderwerpen kunnen nog 
worden opgenomen.  

VII 



JUSTITIE 

De Burgerpartij Nederland is van mening dat de huidige wettelijke strafmaat, voor zowel de 
minimum als de maximum straffen, verhoogt dienen te worden; reden hiervoor is dat de 
huidige strafmaat niet bijdraagt aan vermindering van de criminaliteit. 

* De hechtenis van gedetineerden zal verscherpt moeten worden, dit is te bereiken door 
uitbreiding van bewaarders. 

* Uitgaande van het gegeven, dat een straf moet worden uitgezeten, moet deze ook 
afgestemd zijn naar de aard van het gepleegde misdrijf. 
Gedetineerden, die een straf uitzitten, kunnen met meerdere personen in een cel geplaatst 
worden. 
Gedetineerden dienen bij binnenkomst, medisch onderzocht te worden op besmettelijke en 
overdraagbare ziekten. 

* Weekendverlof voor gedetineerden die een straf uitzitten korter dan drie maanden, moet 
worden afgeschaft. 
Zij die geen Nederlandse nationaliteit hebben en geen asielstatus hebben, dienen 
overgeleverd te worden aan de autoriteiten van het land van herkomst, om daar hun straf 
uit te zitten, daarmee worden kosten voor justitie bespaart. 

* De Burgerpartij Nederland is van mening, dat de financiële consequenties, (in)-materiele 
die slachtoffers of hun nabestaanden hebben geleden verhaalt moeten worden op de 
veroordeelden. 
Indien nodig, kan tijdens of na het uitzitten van de straf, beslag worden gelegd op salaris, 
vermogen , boedel, en een deel van de sociale uitkering na het uitzitten van de straf. 

* Zij die in Nederland tijdelijk asiel verkregen hebben, en deelnemen aan criminele activiteiten 
worden zonder pardon naar het land van herkomst uitgezonden. 

* Het met voorbedachte rade overbrengen van aids (111V) moet worden gezien als 
doodslag, en zal worden opgenomen in het wetboek van strafrecht. 

* Uitbreiding van het politie en justitie apparaat is onverbiddelijk om de criminaliteit effectief 
te kunnen bestrijden. 
Het regionaal politieapparaat zal indien dit gewenst is landelijk moeten opereren, om 
effectieve bestrijding mogelijk te maken. 

* Om schijnhuwelijken te voorkomen in Nederland , moet er een duidelijke regelgeving zijn 
waarover de overheid in al zijn geledingen moet besluiten, de gedachten van de 
Burgerpartij Nederland gaat uit van het voor een bepaalde tijd in Nederland te hebben 
(samen) gewoond alvorens tot een huwelijk kan worden overgegaan, hetgeen wel duidelijk 
bewezen moet worden. 
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* De Burgerpartij Nederland is van mening dat er een landelijk bekeuringsstelsel moet 
komen; reden hiervan is dat bekeuringen verschillen per regio. 

* Het gebruik van de wegsleepregeling mag alleen geschieden, wanneer het voertuig een 
ernstige belemmering vormt voor het verkeer en het overige verkeer in gevaar brengt. 

* Er moet een scherpere controle komen op het dragen van slag, steek, en vuurwapens, of 
andere voorwerpen die daarvoor geschikt zijn .( gemaakt.) 

* Bekeuringen die middels de politierechter worden afgehandeld , moeten in en korter 
tijdsbestek geschieden. 

* Medici, die ernstige fouten begaan, bewust of onbewust , moeten naast het medisch 
tuchtcollege gedagvaard worden door justitie. 

* Elke Nederlander heeft het recht, verdacht medisch handelen, bij justitie aan te 
klagen. 
Zonder uitzondering heeft het medisch tuchtcollege , in dergelijke gevallen slechts een 
rapporterende taak, met advies aan justitie. 

• Vanuit politieke overweging is het gebruik van soft en hard-drugs een vraagstuk wat veel 
inspanning vereist. 
Hard-drugs moet in zijn algemeenheid in Nederland verboden zijn, behalve als het gaat om 
gebruik in medicamenten. 

* Het vrijgeven van softdrugs kan de volksgezondheid schaden, door het vrijgeven van 
softdrugs is de weg geopend naar het gebruik van hard-drugs , met alle gevolgen van dien. 

* Er dient een strengere verscherpte controle te zijn op het gebruik en verhandelen van drugs 
in gevangenissen. 

* Verjaring van misdaden, inzake moord, incest en andere zware delicten is niet meer 
mogelijk. 
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ONDERWIJS 

* De Burgerpartij Nederland is van mening, dat het onderwijs, in eerste instantie wordt 
gegeven in de Nederlandse taal. Zij die geen Nederlands kunnen spreken en schrijven, 
dienen eerst onderwijs te krijgen in woord en geschrift van het Nederlands.(buitengewoon 
onderwijs). 

* Zij die remigreren, kunnen aanspraak maken op extra onderwijs in taal en geschrift van het 
land van herkomst, voor het verkrijgen van deze vorm van onderwijs, is onderling overleg 
tussen ministeries noodzakelijk om misbruik te voorkomen. 
Remigratie-onderwijs wordt betaald uit ontwikkelingsgelden, zodat het onderwijsbudget 
niet word aangesproken. 

* Onderwijs zal beter afgestemd- moeten worden ten aanzien van de arbeidsmarkt, doch dit 
mag geen verplichtingen creëren ten aanzien van het te volgen onderwijs. 
In het onderwijs moeten meer leerkrachten komen, en kleinere schoolklassen, om meer 
aandacht per kind te kunnen schenken. 

* Het lager en bijzonder lager onderwijs moet beter op elkaar afgestemd zijn, in de huidige 
situatie komt het voor dat er op verschillende manieren met verschillende onderwijstaken 
wordt gewerkt. 

* Op het Universitair Onderwijs zal de nadruk gelegd moeten worden op o.a.: verwerven van 
kennis over wetenschappelijke activiteiten. 
Samenstelling, aanpak en uitvoering van deze vorm van onderwijs zal in onderling overleg 
met het ministerie van onderwijs geheel berusten bij de leiding van de universiteiten. 

* Buitengewoon universitair onderwijs moet mogelijk zijn, voor personen die werkzaam 
buiten Nederland willen zijn. 

* Van overheidswege worden studiebeurzen verstrekt ten behoeve van hen die willen studeren 
en financieel niet in staat zijn deze studie zelf te bekostigen. 
Echter zij die de studiebeurs aanvragen, zouden eerst een test moeten afleggen die door de 
overheid is opgesteld om vast te stellen of het niveau haalbaar is. 
De overheid kan afhankelijk van vraag en aanbod bepalen of de studiefinanciering op 
Universitair Onderwijs gehonoreerd wordt ,dit wordt jaarlijks bekeken. 

Na het eerste jaar, zal prestatiegewij s bekeken worden, of voortzetting van de 
studiefinanciering gehandhaafd kan blijven. 
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* De Burgerpartij Nederland vindt dat het lager, bijzonder lager en het middelbaar 
onderwijs , ten alle tijden vrij moet zijn van schoolbelastingen. 
De kosten voor het onderwijs als hierboven genoemd, worden betaald door het Ministerie 
van onderwijs. 
Extra benodigdheden o.a.: boeken, sportkleding en vervoer, zijn voor rekening van de 
ouders/opvoeders. 

* Voor het volgen van hoger en universitair onderwijs blijven collegegelden gehandhaafd. 

* Onderwijs is minimaal verplicht vanaf het lager onderwijs tot en met het voortgezet 
onderwijs. 

* Onderwijsplicht kan vervallen bij zestienjarige leeftijd. 

* Vanuit het onderwijs, moet er meer aandacht geschonken worden aan de gevaren van het 
gebruik, van soft- en hard-drugs. 

* Waar het hoofdstuk onderwijs geen verdere wijzigingen aangeeft, kan het huidige beleid in 
principe worden voortgezet, eventuele later toe te voegen onderwerpen kunnen nog 
worden opgenomen. 



ENERGIE 

+ De Burgerpartij Nederland stelt in het kader van de energie, dat in eerste instantie, de 
koppeling tussen de gas en olie prijzen moet worden opgeheven. 

+ Juist door de huidige koppeling, zijn de gasprijzen tot enorme hoogte gestegen , terwijl de 
exportprijzen tot nu toe onveranderd zijn. 
Het is uit den boze , te stellen, dat wij als Nederlands staatsburger en het Nederlandse 
bedrijfsleven deze hoge gasprijzen moeten betalen. 

•• De accijnzen op benzine, dieselolie, gasolie en l.p.g. moet worden verlaagt, de extra 
heffingen die tijdelijk zijn opgelegd door de overheid zouden per onmiddellijke ingang 
opgeheven moeten worden. 

+ Exportprijzen van het Nederlands aardgas moeten bij eerstvolgende contracten worden 
aangepast aan de voor Europese normen vastgestelde exportprijzen. 

+ Kerncentrales in Nederland voldoen aan de behoeften van continue leveranties op het 
elektriciteitsnet. 
Om verdere ontwikkeling van deze centrales te ondersteunen, is het zeer noodzakelijk, dat 
het afvalprobleem in ruime mate op verantwoorde wijze word opgelost. 
Kerncentrales zijn voor wat de export van energie betreft van wezenlijk belang voor de 
staatsinkomsten. 
Kerncentrales moeten voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van produktie en 
veiligheid. 

+ De overheid dient zich met volledige inspanning in te zetten voor alternatieve vormen van 
energie. 
Reeds bestaande en gebruikte alternatieve energievormen kunnen bij voorbaat uitgebreid 
worden, zodat de kosten van produkt en produktie omlaag gebracht kunnen worden. 

+ Milieuvriendelijke energie moet van overheidswege minder belast worden. 
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LANDBOUW EN VISSERIJ 

De Burgerpartij Nederland stelt ten aanzien van landbouw en visserij het volgende: 

• De Nederlandse land- en glastuinbouw zijn bedrijfstakken die voor Nederland van wezenlijk 
belang zijn voor de werkgelegenheid. 

• Deze sector moet minstens in de eigen levensbehoeften kunnen voorzien. 
De produkten die zij verbouwen hoeven in eerste instantie niet te worden ingevoerd vanuit 
omringende landen, deze sector zal ruime mate moeten voldoen aan de eigen behoefte. 

• Export-mogelijkheden van deze sector zal van overheidswege, door de minister van 
landbouw en visserij in het buitenland gepromoot moeten worden zodat wij in deze sector 
inclusief werkgelegenheid kunnen rekenen op een continuiteit. 

• De veeteelt-bedrijven zijn voor wat het milieu betreft belastend, hier moet gezocht worden 
naar ruime verscheidenheid van oplossingen, ook inzake het mestoverschot. 
Verwerking van het mestoverschot is reeds ingang gebracht, maar voldoet nog niet. 

• Export van mestoverschotten in droge vorm, zal op goedkopere manier gerealiseerd 
moeten worden met o.a. vliegtuigen, schepen en treinen die nu leeg retour gaan. 

• Visserij is van oudsher een bedrijfstak die voorziet in de eigen en exportbehoefte. 
Echter om overbevissing tegen te gaan, dient er in Europees verband overleg plaats te vinden 
over de vast te stellen vangst quota. 

• Veel vissers hebben hun kleine schepen verruild voor grote schepen en varende 
visfabrieken. 
In de toekomst zal overwogen moeten worden of handhaving van grote schepen nog langer 
rendabel is. 

• De overheid is aansprakelijk voor controle op overbevissing van de Nederlandse wateren, 
en naleving van de wetgeving op visserij. 

XIII 



VERKEER EN WATERSTAAT 

*De Burgerpartij Nederland wil in samenwerking met het Nederlandse wegtransport en in 
overleg met de regeringen van de Europese Unie tot een regeling komen, waarbij tolheffingen 
voor het wegtransportbedrijf worden afgeschaft. 

*Europese landen die geen medewerking verlenen aan het opheffen van tol, worden in ons 
land ook belast met tolheffing,(Vignet-systeem) 

*Het systeem van wegenbelasting wat tot nu toe van kracht is, moet worden omgezet in de 
literprijs, zodat iedereen evenredig betaald naar daadwerkelijk gebruik. 

*De wegenbelasting zal aangepast moeten worden aan de noodzaak tot verbetering en 
uitbreiding van het wegennet, dit zal een voordeel opleveren voor de gebruiker. 

•Voortzetting van het beleid, om stadscentra autoluw te maken wordt ondersteunt, rekening 
moet dan wel worden gehouden met vervoer naar de plaats van bestemming. 

*De capaciteit van vrachtvervoer en binnenscheepvaart is in ruime mate voldoende aanwezig 
om de goederenstroom te transporteren naar het zgn. achterland, daarbij is geen extra 
railverbinding nodig die door het groene hart van Nederland loopt. 

*Het Nederlandse wegennet zal voorzien moeten worden van minimale verlichting, welk valt 
te realiseren door de overcapaciteit van elektra te benutten, reeds is er een bestaande 
overcapaciteit van 8%, hiervan is slechts 4% nodig om dit te realiseren. 
Dit bevorderd in hoge mate de verkeersveiligheid. 

*De dijken die zijn verhoogt in het kader van de Deltawerken naderen hun voltooiing. 
Alleen de rivierdijken zijn tot nu toe nog overgebleven, realisering tot verbetering en 
verhoging van deze dijken is noodzakelijk, maar dient te geschieden in overleg met de 
plaatselijke bevolking, waar als kernpunt moet worden aangegeven dat het niet storend en 
zichtbepalend mag zijn ten aanzien van de natuurlijke omgeving. 

*Waar het hoofdstuk verkeer en waterstaat geen verdere wijzigingen aangeeft, kan het 
huidige beleid in principe worden voortgezet, eventuele later toe te voegen onderwerpen 
kunnen nog worden opgenomen. 
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WERKGELEGENHEID 

De Burgerpartij Nederland gaat in dit programma uit van de huidige situatie op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. 
Anno 1994 is er een bestand van 572.000  full  time geregistreerde werklozen, daarnaast zijn er 
nog tienduizenden werklozen die voor deeltijd staan geregistreerd. 

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is er nog eens een tekort aan duizenden vacatures voor 
herintreders, dit kunnen zowel w.a.o-ers zijn, of de groep mannen/vrouwen die gedeeltelijk in 
combinatie met het gezin, de arbeid willen verdelen. 

Indien de regering niet in staat is het werkloosheidsprobleem op te lossen, dan moeten er 
maatregelen getroffen worden waarin uitbestede arbeid, die nu verricht word door 
werknemers van buiten Nederland, ingevuld word door de in Nederland geregistreerde 
werklozen. 

Gezien het hoge werkloosheidspercentage, kan het niet zo zijn, dat een ieder die een 
beroepsgerichte opleiding heeft genoten, wacht op het moment dat hij- of zij werk krijgt 
aangeboden op zijn of haar niveau. 

Door de toenemende automatisering worden steeds meer arbeidsplaatsen opgeofferd, indien 
deze situatie zich blijft voortzetten, moet er gedacht worden aan het trapsgewijs 
omlaag brengen van de arbeidsuren per periode. 

Werkgelegenheid zal kunnen voortvloeien uit de export van het Nederlandse produkt en 
kwaliteitsverbetering. (afschaffing malusregeling). 

Nederlandse ambassades in het buitenland dienen gecommercialiseerd te worden, en kunnen 
zich inzetten voor de export naar het vestigingsland van de ambassade. 

Werkgelegenheid zal ook voor een groot deel uitgebreid kunnen worden door het 
Nederlandse produkt te prefereren boven geïmporteerde produkten. 

De Burgerpartij Nederland zal, waar mogelijk, zorgen voor het behoud en uitbreiding van 
de werkgelegenheid. 
De privatisering van overheidsinstellingen draagt niet bij tot het oplossen van de werkloosheid. 
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ASIELBELEID 

Nederland is een land, dat van oudsher overzeese gebiedsdelen bezit, onze culturele 
samenstelling is dan ook niet verwonderlijk, echter we bevinden ons in een tijd, waar men 
zich af vraagt of het probleem omtrent het asielbeleid nu nog wel op deze manier kan 
doorgaan. 

Om in Nederland asiel te verkrijgen, stelt de Burgerpartij Nederland een aantal 
gedachtenpunten hierover op: 

- Asiel kan alleen verkregen worden voor hen, die hun land hebben moeten ontvluchten 
vanwege het gevaar te lopen om langdurige gevangenisstraffen te krijgen voor politieke 
activiteiten. 

- Asiel kan alleen worden verkregen voor hen die hun land hebben moeten ontvluchten 
vanwege oorlogsgeweld. 

- Zij die vanwege economische redenen in Nederland asiel aanvragen moeten worden 
geweigerd. 

- Asiel in het kader van gezinshereniging kan slechts bij uitzondering worden verkregen. 

- Zij die tijdelijk asiel hebben verkregen, kunnen.niet automatisch de Nederlandse nationaliteit 
krijgen. 

- Zij die tijdelijk asiel hebben verkregen, dienen na verbeterde situatie in het land van herkomst 
hiernaar terug te keren. 

- Zij die in Nederland verblijven zonder een geldige verblijfsvergunning of andere 
documenten, moeten van overheidswege terug gezonden worden naar het land van 
herkomst, dit geldt niet voor hen die hier als toerist aanwezig zijn en over aantoonbare 
financiële middelen beschikken. 

- Zij die zich niet wensen te legitimeren, kunnen niet in aanmerking komen voor asiel. 
Zij die opzettelijk hun legitimatiebewijs tijdens hun reis naar Nederland vernietigen kunnen 
niet in aanmerking komen voor asiel. 

- Zij die zich schuldig maken aan verstoring van de openbare orde en criminele activiteiten 
worden terstond teruggezonden naar het land van herkomst.(zie justitie) 

- Adoptie van kinderen uit derde wereldlanden, mag niet ten koste gaan van de Nederlandse 
adoptie kinderen. 

- Zij die in Nederland tijdelijke asiel verkrijgen dienen in eerste instantie na binnenkomst 
medisch te worden onderzocht, zodat zij geen eventuele ziekten kunnen overbrengen 
op anderen. Van overheidswege is het mogelijk, om hen die tijdelijke asiel hebben verkregen, 
arbeid te laten verrichtten, daar waar nodig is. Dit mag niet ten koste gaan van reguliere 
arbeidsplaatsen. 
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REMIGRATIEBELEID. 

Het minderhedenvraagstuk, is altijd een strijd tussen politieke partijen geweest, echter geen 
enkele politieke partij is tot een evenredig en evenwichtig besluit gekomen. 
Het genoemde minderhedenvraagstuk zoals de Burgerpartij Nederland dit heeft verwoord, 
moet bijdragen tot oplossingen van problemen hierom trend 

Niet E.E.G. onderdanen die de voorkeur geven om terug te keren naar het land van herkomst, 
mogen door de overheid niet worden belemmerd. 

De overheid heeft dan hier de taak, om de remigratie in goede banen te laten verlopen, tevens 
als hier gesproken wordt over remigranten die vanwege hun hoge leeftijd remigreren, moet de 
mogelijkheid daar zijn, om hun in Nederland opgebouwde sociale rechten maandelijks Dan wel 
ineens mee te nemen. 

Zij die op jongere leeftijd remigreren, kunnen gebruik maken van die zelfde regeling, maar 
dan zal er een verdeelsleutel van de opgebouwde sociale rechten worden toegepast. 

Sociale uitkeringen, o.a. : bijstand, w.w, r.w.w, kortom uitkeringen die voldoen in het kader 
van de eerste levensbehoefte, zijn uitkeringen die niet meegenomen kunnen worden naar het 
land van herkomst. 
Uitzonderingen hiervan zijn o.a. : A.O.W, 

INVALIDITEITSUITKERING, 
W.A.O. 
OPGEBOUWDE PREMIES, 

Deze uitkeringen dienen te geschieden naar het woonlandprincipe. 

Zij die hier vanwege economische redenen in Nederland arbeid hebben verricht, en nu 
werkloos zijn geworden, dienen na zes maanden na hun laatst betaalde arbeid , terug te keren 
naar het land van herkomst, zij kunnen gedeeltelijk aanspraak maken op hun opgebouwde 
premies. 

Zij die in Nederland verblijven, dienen zich aan te passen aan de Nederlandse normen, 
waarden en cultuur. 

Zij die als niet E.E.G. ingezetenen worden aangemerkt, dienen op de zelfde wijze te worden 
benaderd als een ieder die de Nederlandse nationaliteit bezit , voorkeursbehandelingen zijn 
uitgesloten. 
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ONTWIKKELINGSHULP 

*Het Ministerie van ontwikkelingssamenwerking, dient in Europees verband tot een regeling 
te komen, waarvan de draagkracht per individuele bevolking evenredig groot is, dit houd in, 
dat landen, die aan een niet gelijkwaardig inkomsten niveau staan die te vergelijken is met die 
van Nederland, percentagegewijs evenredig aan deze hulp meebetalen. 
Het kan niet zo zijn, dat de Nederlandse ontwikkelingshulp groter is, dan die in het Europese 
samenwerkingsverband wordt gegeven. 

*Ontwikkelingshulp zal naar de noodzaak bekeken moeten worden, hier moet sprake zijn dat 
in eerste instantie hulp verleent wordt voor voedsel, opvang en geneeskundige begeleiding in 
het land waar deze hulp geboden wordt. 

*Ontwikkelingshulp , kan ook geboden worden aan landen die willen industrialiseren, 
waarvoor het nodige kapitaal ontbreekt, deze hulp kan gegeven worden in de vorm van 
mankracht , kennis, onderdelen. 

*Geldelijke middelen, kunnen in ontwikkelingslanden alleen verkregen worden, indien daar 
strenge controle over is, en er garanties worden overlegt ten aanzien van het gebruik, en 
eventuele latere terugbetalingen. 

*Het systeem van ontwikkelingshulp mag niet ten koste gaan van het Nederlandse 
bestedingspatroon van de bevolking. 

*Landen die niet voldoen aan de Democratische principes moeten uitgesloten worden van 
ontwikkelingshulp, met uitzondering van de eerste levensbehoeften voor de desbetreffende 
bevolking. 

*Europese ontwikkelingshulp moet er aan toe bijdrage, dat de hulp op termijn door de eigen 
bevolking wordt verholpen, d.m.v. kennis overdracht van in eerste instantie land-tuinbouw-vee 
teelt. 

*Europese ontwikkelingshulp wordt beëindigd, indien de resultaten van de gegeven hulp 
uitblijven. 
De desbetreffende regeringen, moeten ten opzichte van de bevolking een stimulerend beleid 
voeren. 

*Europese ontwikkelingshulp, mag nimmer gegeven worden als er sprake of blijk van is, dat 
gelden gebruikt worden voor de aanschaf van wapens. 
Wapens mogen nimmer gegeven worden in het kader van de Europese ontwikkelingshulp. 

*Als het gaat om hulp in de vorm van goederen of personen, dan zal overwogen moeten 
worden, welke landen binnen Europa daar voor in aanmerking komen. 
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BUITENLANDSE ZAKEN 

*Het ministerie van buitenlandse zaken dient alle betrekkingen op peil te houden, om de 
economische ontwikkelingen in de omringende landen op de voet te blijven volgen, zodat deze 
ontwikkeling ons land niet economisch zal kunnen schaden, 

*Bemoeienissen ten aanzien van conflicten in andere landen kunnen alleen in Europees 
verband tot een bevredigende oplossing worden volbracht. 

*Het is niet de taak van het ministerie van buitenlandse zaken, om het voortouw te nemen 
over op te lossen vraagstukken, hierover dient het Europese hof van buitenlandse zaken 
gezamenlijk te beslissen, dit om eenzijdige conflicten te voorkomen. 
Duidelijk moet er sprake zijn van Europese eenheid. 

*De gezamenlijke ministers van buitenlandse zaken in Europese samenwerking, hebben als 
een van de taken, het vluchtelingen beleid in desbetreffende landen aan de kaak te stellen, en 
te onderhandelen over deze problematiek. 

*Nederland kan geen voorstellen tot afdracht van soevereine taken aan internationale organen 
doen, zonder daarover een referendum te hebben onderhouden met de Nederlandse bevolking. 

*De minister van buitenlandse zaken, dient ten alle tijden, direct in verbinding te staan met 
de minister president, en moet voldoen aan de normen van verantwoordelijkheden. 

*De minister van buitenlandse zaken, zal in samenwerking met de minister van economische 
zaken, onze produkten en diensten, zo goed mogelijk behartigen en promoten, dit kan 
geschieden in samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven van de ambassades in het 
buitenland. 

*De minister van buitenlandse zaken, dient nauwe contacten te onderhouden met de minister 
van defensie, met als doelstelling de Europese samenwerking in goede banen te leiden. 



BELASTINGEN 

De Burgerpartij Nederland wil de volgende wijzigingen in het belastingstelsel aanbrengen. 

- Gemeentelijke belastingen, mogen over het gehele land geen verschillen tonen. 

- Gemeentelijke en provinciale heffingen, moeten evenredig verdeeld worden over de betaler, 
waarbij voor het bedrijfsleven en de industrieën aparte regels gelden. 

- Wegenbelasting zal worden berekend in de literprijs van de brandstof, en aan de gemiddelde 
noodzaak van verbetering en uitbreiding van het wegennet onderhevig zijn. 

- Extra te heffen belastingen ten aanzien van de motorvoertuigen moeten worden afgeschaft. 
Deze belastingen zijn nu ondergebracht in o.a.: 
-  copy  deel 3, 
- houderschapsbelasting, 
- eco belasting, 
- bijzondere verbruikersbelasting 

- B.T.W., van het hogere tarief, moet minstens omlaag, of het hoge en lage tarief moet naar 
een tarief gebracht worden. 

- De loonbelastingen moeten trapsgewijs naar een lager niveau gebracht worden, dit bevordert 
het bestedingspatroon van de burger, ende economie van Nederland. 

- Alle bestaande ondernemingen in Nederland zijn voor wat de belasting 
dienst betreft gelijk. 

De Burgerpartij Nederland, zal daar waar mogelijk is, waken over de hoogte van de 
belastingen. 



DIERENBESCHERMING 

De Burgerpartij Nederland stelt ten aanzien van de dierenbescherming het volgende samen, 
om tot verbetering van het welzijn van de dieren in zijn algemeenheid te komen. 

$ De bioindustrie moet diervriendelijker worden, door de overheid moet controle op de 
naleving hiervan worden gedaan. 

• De bioindustrie waarvan verwacht en aangenomen kan worden dat deze overbodig is, moet 
zo snel mogelijk te worden afgeschaft. 

• Er moet een verbod komen, op onverdoofd ritueel slachten. 

• De farmaceutische industrie zal haar produkten niet meer in grote mate mogen uittesten op 
dieren. 

U Dieren fokken voor bont, moet met onmiddellijke ingang worden verboden. 

• Het oormerken van dieren zal moeten worden afgeschaft. 

• Het opzetten van dieren in zijn algemeenheid moet in Nederland worden voorkomen, zeker 
moet zijn, dat hier geen handel in ontstaat, geïmporteerde opgezette dieren worden 
onderworpen aan extra importbelasting. 

• Transporten van dieren en slachtvee , moet diervriendelijker geschieden. 

U Het in huis hebben en houden van naar hun aard ongeschikte dieren, wordt van 
overheidswege ontmoedigd. 

U  Dc  Burgerpartij Nederland, zal op welke manier dan ook trachten onnodig dierenleed te 
voorkomen. 

U Tenslotte uit de cultuur en ontwikkeling van de mens zich o.a. door de manier waarop 
dieren in de samenleving worden behandeld. 
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VOLKSGEZONDHEID 

De Burgerpartij Nederland stelt ten aanzien van de volksgezondheid het hieronder 
genoemde voor: 

* Een standaard basis volksverzekering (S .B . VZ) welke moet voorzien in de primaire 
medische zorg. 
Homeopathie dient eveneens te worden opgenomen in het basis volksverzekeringspakket. 

* Uitbreiding van de primaire medische zorg, is mogelijk door extra aanvullende 
verzekeringen waarvan de financiële bijdrage gekoppeld moet worden aan het inkomen. 

* De overheid moet garant staan, voor personen die wegens de aard van hun ziekte 
buitengesloten zijn van extra primaire medische zorg. 

De overheid dient voor deze groep, een apart in te stellen verzekering aan te bieden. 
De verzekering valt onder het ministerie van volksgezondheid. 

* Voor de zorg van invaliden en gehandicapten zal de overheid verantwoordelijk zijn, deze 
zorg dient gehandhaafd te blijven, in zijn algemeenheid. 

* In de ziekenhuizen en klinieken dienen aparte afdelingen te zijn voor de verzorging van 
patiënten met besmettelijke en overdraagbare ziekten. 

* Het bewust, (onbewust) toedienen van 111V-besmet bloed in de medische sector, zal 
gezien moeten worden als poging tot doodslag, en zal als zodanig vallen onder het 
strafrecht. 

* De lokale overheid dient zorg te dragen voor bestrijding van ongedierte welk de 
volksgezondheid in hoge mate kunnen schaden. 

* Relaties, familie en gezinsleden van werknemers, die niet in Nederland wonen, kunnen 
geen aanspraak maken op de basis volksverzekering (huidige ziekenfonds). 

* Verpleging van niet in Nederland woonachtigen, kan alleen plaatsvinden in spoedgevallen, 
o. a. oorlogsslachtoffers, 
deze kosten komen voor rekening van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. 
Zij die buiten Nederland wonen, en gebruik willen maken van onze medische zorg, dienen 
dit zelf financieel te bekostigen 

* Er dient een algehele verbetering te komen van de medische sector, op deze sectoren mag 
geen verdere bezuiniging meer plaatsvinden ,zoals die nu worden toegepast in de VZG 
regeling ,die de volksgezondheid schaad en tegenwerkt. 

* Volksgezondheid dient onder 1 overkoepelende bestuurlijke Organisatie te komen. 
(Een loketstelsel) 
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DEFENSIE 

- De van oudsher bekende dienstplicht moet worden gehandhaafd, vrijstelling van deze plicht 
kan slechts in uitzonderlijke gevallen gekregen worden, 

o.a.: - het hebben van een eigen bedrijf, 
- in het buitenland werkzaam zijn, 
- boven het bereiken van de vijfendertig jarige leeftijd, 
- vanwege medische indicatie. 

- Inzetten van troepen, in landen die in (burger)oorlog verkeren moet zorgvuldig, en in 
Europees verband gebeuren. 

- Uitzending voor militaire taken in internationaal verband is op basis van vrijwilligheid. 

- Europese samenwerking van het defensie apparaat dient zoveel mogelijk te geschieden met 
op elkaar afgestemt materieel. 
De huidige opzet en uitvoering van de oefentaken struikt veelal op problemen bij het inzetten 
van militaire onderdelen. 

- Kosten die verbonden zijn, aan het inzetten van troepen en of materieel in het kader van de 
NAVO en WEU worden in eerste instantie verhaalt op het land waar deze worden ingezet. 
In tweede instantie worden deze kosten verhaalt op gelden die beschikbaar worden gesteld 
ten aanzien van de Europese samenwerking op defensie. 

- Samenwerking van landmacht, luchtmacht en marine zal moeten gebeuren naar evenredige 
militaire grootheid. 
Deze grootheid is afgestemd op de grote van de bevolking en draagkracht van het land. 

- Verkoop van materieel dat als zodanig is afgeschreven, kan alleen verkocht worden aan 
landen die voldoen aan de democratische beginselen.  

III 



GRONDGEBIED 

De Nederlandse staat waarborgt het hoogste staatsgezag (soevereiniteit) in de grondwet. 

• Overdracht van bevoegdheden die van Nationaal belang zijn, mogen alleen geschieden 
indien het volk dit kenbaar maakt middels een te houden volksreferendum. 

* Het referendum, is bepalend bij een meerderheid, van de Nederlandse bevolking 

* Grenscontrole dient wederom op personenvervoer te worden ingevoerd buitenom de nu 
bekende vliegende brigrades. 

* Een ieder die het Nederlandse grensgebied overschrijdt, dient te beschikken over geldige 
(reis)documenten. 
Vreemdelingen die in Nederland verblijven zonder geldige (reis-verblijfs)documenten 
worden terstond over de grens worden gezet. 

* Het elite korps Koninklijke Marechaussee, wordt belast met de controle op het personen- 
vervoer. 
De taakstelling van dit korps dient in ere te worden hersteld. 

• De Nederlandse eisen die gesteld worden bij vestiging in Nederland, dienen gelijk te zijn 
aan die van de Koninkrijksdelen. 

* Overzeese Koninkrijksdelen hebben dezelfde wetten, en zijn voor elke Nederlandse 
ingezetene vrij toegankelijk, ook bij vestiging. 

* Waar dit hoofdstuk grondgebied, geen verdere invulling bied, kan het huidige beleid 
worden voortgezet, dit beleid mag er nimmer toe leiden dat de soevereiniteit in gevaar 
komt. 



STAATSBESTEL 

*De Burgerpartij Nederland is voorstander van een bindend referendum, dit referendum 
kan bij vraagstukken van essentieel belang voor de samenleving worden gevolgd. 
Het referendum kan worden aangewend bij een meerderheid van de Nederlandse bevolking. 

*De eerste en tweede kamer der Staten Generaal dienen het referendum bij meerderheid te 
honoreren. 

*De voorzitters van beide kamers der Staten Generaal worden gekozen uit personen, die niet 
partij gebonden zijn, en geen lid zijn van de Staten Generaal. 

*De voorzitters van beide kamers der Staten Generaal worden beëdigd door het staatshoofd. 

*Het ambtstermijn van de voorzitters van de beide kamers der Staten Generaal is vier jaar, zij 
kunnen zich na deze periode herkiesbaar stellen. 

*Naast de voorzitters van beide kamers der Staten Generaal worden twee plaatsvervangers 
benoemd. 

*Vervanger van de Minister President, bij ontstentenis of welke reden dan ook is de 
eerstkomende op volgorde. 

•In geval van wanbeheer, en het verschaffen van onjuiste informatie, is de desbetreffende 
bewindsvoerder(s) verantwoordelijk. 
Deze bewindsvoerder(s) kunnen bij stemming der Staten Generaal, bij meerderheid worden 
gedwongen hun positie te verlaten. 

*Betrekkingen ten diensten van beide kamers der Staten Generaal, kunnen alleen gegeven 
worden aan hen die de Nederlandse Nationaliteit gedurende drie generaties bezitten. 

*Bestuurlijke overheidsbetrekkingen, kunnen alleen gegeven worden aan personen die de 
Nederlandse Nationaliteit gedurende minimaal vijfjaar bezitten. 

*Het als Nederlander bezitten van meerdere Nationaliteiten, zal van overheidswege worden 
verboden. 

•De grondwet zal in eerste instantie gericht moeten zijn op hen die de Nederlandse 
Nationaliteit bezitten, zij die verblijven op het Nederlandse grondgebied in het kader van 
verkregen asiel, dienen zich te houden aan de normen en waarden, zoals die zijn opgesteld in 
de wetgeving , vanuit Christelijke en Humanitaire gronden gezien. 

*Overheidsbetrekkingen waarvoor geen beëdiging is vereist zijn toegankelijk voor alle 
Nederlandse staatsburgers. 



CULTUUR 

De Burgerpartij Nederland is sterk gehecht aan haar eigen cultuur, en wenst deze te 
behouden en te verbreden. 

Door middel van het o.a. het onderwijs, geeft het regeringsbeleid ontplooiing van de 
Nederlandse cultuur, geschiedenis en staatshuishoudskunde. 

Invloeden, ten aanzien van culturen, die niet van Nederlandse oorsprong zijn, mogen geen 
overheersende factor worden in de huidige culturele samenstelling, echter belevenis van 
uitheemse culturen kan in overeenstemming met de Nederlandse cultuur plaats vinden. 

Subsidies en ontwikkelingsgelden ten aanzien van culturele aangelegenheden, die plaatsvinden 
in Nederland , zal door de (regionale) overheid ongedaan gemaakt moeten worden. 
Instellingen die culturele manifestaties willen organiseren, moeten dit uit eigen- te verwerven 
middelen bekostigen. 

Subsidies, ten aanzien van kunst in zijn algemeenheid , kunnen aan de hand van de huidige 
normen niet langer worden voortgezet. 

OMROEPBESTEL 

Het omroepbestel, dient objectief te zijn, zonder voorkeur van politieke overtuiging. 

Het omroepbestel dat een bepaalde geloofsovertuiging uit, moet behouden worden, doch zij 
mogen geen blijk geven van politieke overtuiging. 

Omroepen mogen voor 22.00 uur, geen pornografische beelden en boodschappen vertonen. 

Omroepen dienen rekening te houden met het uitzenden van gewelddadige beelden, ten 
aanzien van de jongeren. 

Commerciële zenders, dienen uitgesloten te worden van het verkrijgen van kijk- en 
luistergelden. 
De overheid mag geen kijk- en luistergelden ten bate van Commerciële zenders verstrekken. 

Er mag geen sprake zijn van verstrengeling tussen media en politieke machthebbers. 



SOCIAAL - STELSEL 

De Burgerpartij Nederland gaat er vanuit, dat het huidige sociaal stelsel bestemd is voor het 
algemeen welzijn van de Nederlandse staatsburger. 
De hoogte van uitkeringen die bedoeld zijn voor de levensbehoefte, dienen zodanig te zijn, 
dat men geen achterstelling creëert ten opzichte van het kunnen functioneren in de 
samenleving. 

•Het sociaal stelsel is bedoeld voor hen die geen arbeid kunnen verrichten, dit kan zijn 
vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. 

•Indien een werknemer niet door eigen schuld te maken krijgt met een bedrijfsongeval, en 
hierdoor blijvend arbeidsongeschikt wordt, dan zal deze worden voorzien van een uitkering, 
gelijk aan het laatst verdiende jaarloon. (prijsindexerend) 

•Werknemers, die door de huidige wetgeving, onderworpen zijn aan de nieuwe W.A.O 
bepalingen en (gedeeltelijk) zijn goedgekeurd, mogen ten aanzien van het te verkrijgen 
arbeidsdeel niet gekort worden op hun W.A.O. vergoeding, omdat er voor hen (nu) geen 
arbeidsplaatsen te vinden zijn. 

*De A. OM is een uitkering die in eerste instantie word uitgekeerd aan diegene die de 
hiervoor de gerechtigde leeftijd bereikt hebben. 
Deze uitkering is een verdienste die voortgekomen is uit de opbouw van de betaalde premies. 
De overheid mag nimmer beschikking krijgen over de uitbetalingen hiervan, hier spreekt men 
van verworven rechten. 

*De A.O.W mag nimmer gezien worden als bijstandsuitkering, er moet hier sprake zijn van 
verschil in hoogte van betaling. 
A.O.W moet hoger zijn dan bijstand. 

•Remigranten, die de gepensioneerde leeftijd hebben bereikt in het land van herkomst, 
kunnen van deze regelgeving geen gebruik maken, zij moeten zich dan beroepen op de 
bestaande mogelijkheden. 

*De ziektewetgeving zal in gevallen van korte duur (minimaal twee weken) gekoppeld 
moeten worden aan het bijstandsniveau,00k in de nieuwe wetgeving. 

•De ziektewetgeving zal in gevallen van lange duur, maximaal een jaar, gehanteerd moeten 
blijven op 100% , hierna spreekt men over de wet op arbeidsongeschiktheid. 

*De wet op arbeidsongeschiktheid, moet niet worden bepaald op het kostwinnerschap. 
De uitkering van de W.A.O. moet gekoppeld zijn aan het gewerkte aantal jaren, waarvan men 
percentage gewijs gaat uitkeren, in acht genomen, de wet op gelijke behandeling man/vrouw 
in gezinssamenstellings situaties. 



W.W kan worden verkregen, o.a.: 

- Ontslag, door sanering, inkrimping en faillissement van het bedrijf, gedurende een periode 
van twee jaar, waarvan het eerste jaar 100%, en het tweede jaar 80% van het laatst 
verdiende salaris is, afhankelijk van de arbeids duur, die door de overheid minimaal is 
vastgesteld.. 

- Ontslag, gekregen door eigen toedoen, b.v. diefstal  etc. Etc.  kan niet gezien worden om in 
aanmerking te komen voor een W.W uitkering, men vervalt dan in de bijstandsnorm. 

-  Dc  bonus I malus regeling voor werkgevers dient onmiddellijk te worden afgeschaft. 
De huidige regeling schrikt kleinere werkgevers af, deze zal zich wel tweemaal bedenken 
alvorens iemand aan te nemen, die zich na een enkele werkdag ziek meld, en later 
arbeidsongeschikt verklaard zou kunnen worden, hetgeen de werkgever een malus-boete 
van 20.000 gulden kost. 

- Om fraude tegen te gaan dient de controle op de sociale wetgeving verscherpt te worden. 
Zij die misbruik maken van het sociaal stelsel, en door de overheid daarop betrapt worden, 
zullen worden berecht. 
Zij die ten onrechte uitkeringen ontvangen, moeten dit terug betalen aan de uitkerende 
instantie, in de zelfde opeenvolging als de ten onrechte verworven gelden. 

- Het sociaal stelsel zal voor Nederlandse staatsburgers ten alle tijde van overheidswege, 
bewaakt en bewaard moeten worden en aangepast aan de behoefte. 

De Burgerpartij Nederland maakt zich hiervoor sterk. 
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