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VERKIEZINGSPROGRAMMA 

De Republiek Nederland 

Onze partij begin met de Republiek Nederland conform Artikel 2 lid 1 van de statuten van de 
partij, luidende: De vereniging heeft ten doel de verwezenlijking van een parlementaire 
republiek met een gekozen president. 
Op onze pagina Plan van aanpak vindt u hoe we de Republiek Nederland gaan realiseren. 

Overige onderdelen van ons verkiezingsprogramma 

Selecte ot'  eon  programma onderdeel en kijk OK: 
Alle categorieën........ ' Ok 

DOCUMENTATIECENTRUM 

Aioizoelcers, irrmfljratie en iiîrtje NEDERLANDSE POLITiEKE 
PARTIJEN 

De explosie aan asielzoekers en immigranten 

Het CBS verwacht bijna een kwart miljoen immigranten in 2016, waarvan 70.000 asielzoekers. 
Krankzinnige aantallen voor het dichtst bevolkte land van de EU, met 514 inwoners per km2. 
Ter vergelijking: Zweden heeft 20 inwoners per km2 en beweert dat ze de instroom niet meer 
aankunnen. Onze Oranje politici(Rutte/Samsom en anderen) beweren, dat we het aankunnen. 
Iedere gek kan begrijpen, dat we dit niet aankunnen, dat het ons land totaal ontwricht. De 
Nederlandse grenzen sluiten, totdat de EU er in slaagt de instroom terug te dringen en de 
asielzoekers die toch worden toegelaten te verdelen over de lidstaten op basis van bewoonbaar 
landoppervlak en de al bestaande bevolkingsdichtheid. Lukt dat de EU niet, zal de EU in deze vorm 
ophouden te bestaan, maar zit Nederland wel levenslang met buitenproportionele aantallen 
vluchtelingen. De Oranjes zijn zelf immigranten die kunnen dus dat alleen maar allemaal laten 
gebeuren. Wij van de Republiek kunnen maatregelen nemen. 
Oranje/Rutte liegt voortdurend over de aantallen vluchtelingen. 

Asielzoekers 
Het toelatingsbeleid moet gebaseerd zijn op de al bestaande overbevolking en in verhouding staan 
tot de toelatingen van de andere EU landen en hun veel geringere bevolkingsdichtheid. 
In verhouding tot Frankrijk hoeft Nederland maar 1/16 deel van de Franse asielzoekers voor haar 
rekening te nemen, omdat Frankrijk 16 keer groter is. En dat weer gedeeld door 3 omdat Nederland 
al 3 x keer dichter bevolkt is dan Frankrijk. Heeft Frankrijk 50.000 asielzoekers in een jaar, neemt 
Nederland er 50.000 / 16 / 3 = 1042 voor haar rekening. Afgewezen asielzoekers niet aan het lijntje 
houden, maar direct uitzetten, met een vertrekpremie tot €2000. 

Zie ook de bijdrage van onze partij aan een quotum voor asielzoekers Op de EU site  the future  of 



Horne Affairs policies  van de EU wordt onze bijdrage vermeld als  Republican  Modern Party(onze 
naam tot 6-7-2016). 

Immigratie- en emigratiebeleid 
Toelating van immigranten moet tot het uiterste worden beperkt i.v.m. onze overbevolking. De 
emigratie overtrof in 2003, 2004 en 2005 de immigratie, wat een gunstige ontwikkeling was voor 
een van de dichtst bevolkte landen ter wereld. De laatste jaren overtreft de immigratie de emigratie 
weer met 20.000 tot 40.000 per jaar. Emigratie mag gerust sterk bevorderd worden. 

Integratie 
Integratie is een erg opgeblazen vraagstuk. Want het is helemaal niet zeker, dat integratie een 
probleem is. Sommige buitenlanders willen integreren met Nederlanders maar andere willen dat 
weer niet. In de VS hebben bevolkingsgroepen hun eigen wijken, precies wat ze willen. Wij moeten 
geen problemen gaan aanpraten die er niet zijn. Het duurt enkele generaties, maar dan vinden de 
allochtonen die hier blijven zeker hun weg. 

Volwasseneneducatie 
Immigranten pas een paspoort verstrekken als ze redelijk Nederlands spreken. Kunnen lezen en 
schrijven is een tweede eis, die zeker aan jongeren gesteld moet worden. Voor het leren spreken, 
lezen en schijven van Nederlands, moet de overheid cursussen in de nodige talen aanbieden, geheel 
of gedeeltelijk via Internet dat drukt de kosten. 

Vluchtelingen 
Een oplossing is de vluchtelingen oppikken uit zee. Redden van de verdrinkingsdood dus en 
terugbrengen naar het land van vertrek, om daarna de boten te laten zinken. 
Een andere oplossing kan zijn samenwerking zoeken met Rusland, die steunen Assad tenslotte en 
hebben genoeg ruimte om grote aantallen asielzoekers een plaats te bieden. 

De dubbele nationaliteiten geven nu problemen 
De Nederlandse Turken met een Turks en een Nederlands paspoort hebben zowel met de regering 
van Turkije van doen, met de Turkse President, als met het Oranje-bewind in Nederland, waar ze 
wonen. De problemen die ze thans in Nederland teweeg brengen zijn enorm en het is maar de vraag 
of Oranje dit weet op te lossen. Zo niet dan is het meteen de Republiek Nederland. 
De Republikeinen zijn voor het uitzetten van criminelen met een dubbele nationaliteit en het 
afnemen van de Nederlandse nationaliteit. 
Stoppen met afgeven van een Nederlands paspoort aan immigranten, die al een paspoort hebben en 
weigeren dat af te staan. 

l3ezfflniingen 

• Uitgaven voor ontwikkelingshulp en de afdracht aan de Europese Unie halveren. 
• Stop of een quotum op immigranten. Een onderzoek van Nyfer i.o.v. Wilders heeft aangetoond, 

dat immigranten ons 7 miljard per jaar kosten. 
• In de sociale zekerheid de re-integratiebureaucratie en het gebruik van adviesbureaus door de 

overheid sterk terugdringen of zelfs afschaffen. 
• Een quotum voor het aantal toe te laten asielzoekers. Voorstel 2000 per jaar. Zie 

onderbouwing. 
• Vennootschapsbelasting tarief van 20% naar 25% en van tarief van 25,5% naar 30% 
• Kinderbijslag 3e  en volgende kinderen afschaffen voor nieuw geborenen. 
• Uitstel kilometerheffing, tot een ander land een absoluut betrouwbaar systeem heeft 

ingevoerd. 

?5Ofl 

Stemmen per computer 
Het moet mogelijk worden te stemmen via smartphones,  tablets  en pc's. Kwestie van de juiste 
applicaties ontwikkelen en beveiligen met een tancode op de wijze die banken handteren. 
In elke woonplaats zijn dan nog maar enkele publieke smartphones,  tablets  of PC's nodig om 
mensen te laten stemmen, die er zelf niet over beschikken. 
Groot voordeel van ipad, tablet en  pc  is, dat ook visueel gehandicapten ermee kunnen stemmen. 
Het bespaart miljoenen aan kosten van verkiezingen. 



De eed van trouw van rijksambtenaren expliciet aan de Koning 
Het is nu zo, dat alle rijksambtenaren een eed van trouw moeten afleggen aan de Grondwet bij 
aanvaarding van hun baan en ook nog eens expliciet aan de Koning. 
Voor republikeinse ambtenaren is dit een onheuse behandeling. Zij worden daarmee namelijk 
gedwongen hun republikeinse overtuiging te verloochenen. Deze eed van trouw expliciet aan de 
Koning moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. 
Een eed van trouw aan de Grondwet is afdoende, daar staat de Koning immers in. In de Grondwet 
staat ook dat deze kan worden veranderd en hoe dat kan. Met een eed van trouw aan de Grondwet 
is de democratie afdoende gewaarborgd. 

Wet- en regelgeving 
• De Oranje wet- en regelgeving is zo gedifferentieerd geworden, dat zelfs de oranje specialisten 
er geen weg mee weten. De Republikeinen streven dan ook naar meer gegeneraliseerde wet- en 
regelgeving. 
• Het stelsel van wetten en regels doorlopen op actualiteit en noodzaak, zodat overbodige wetten 
en regels geschrapt kunnen worden. Onze inschatting is dat met 50%  van de wetten niets wordt 
gedaan. 

• Het gebruik van computers maakt vergaande differentiatie mogelijk, maar doet meteen het 
efficiënte van automatisering weer geheel of gedeeltelijk teniet. 
• Van de Nederlandse export gaat 80% naar republieken, zodat voor het handelsverkeer een 
republiek stukken beter is. 
• De regelgeving voor het bedrijfsleven drastisch terugbrengen. 
• De Randstad is overbevolkt. Drenthe heeft onvruchtbare grond, is dun bevolkt en met een 
magneetbaan naar de Eemshaven een ideaal industriegebied. 
• Geen arbeiders van buiten importeren voor werk hier als dat niet nodig is. In zulke situaties is 
het beter het overschot aan werk uit besteden aan het buitenland. 
• Kinderbijslag toekennen via de belastingheffing. 
• Etikettering op rookartikelen; alle grondstoffen vermelden. 
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is moeilijk te controleren en te sturen, maar 
toch is aandacht voor dit punt nodig. Niet alleen denken aan winst maar ook aan de toekomst. 
• Producten die het milieu vervuilen en nergens voor nodig zijn, verbieden. 

In verband met het in hoog tempo opraken van olie en aardgas is het nodig voor energieverbruik 
over te schakelen op waterstof en elektra. Productie van beide via wind- zonnen- en zolang het 
nodig is kernenergie.  
Toyota, GM, Nissan  en  Renault  lopen voorop met massaproductie van elektrische en of hybride 
voertuigen.  Honda  en  GM  zetten in op waterstof en hebben de eerste productie auto's rondrijden. 
Het grote voordeel van waterstof is, dat het met van alles geproduceerd kan worden, zodat voor 
tanken volstaan kan worden met het aanleggen van alleen waterstofstations. 
Voor elektrische auto's is de diversiteit in opladen nog te groot, het duurt te lang en de actieradius 
is te klein. 
Waterstof is weer gevaarlijker dan elektrisch. 

De Sahara woestijn is ruimschoots groot genoeg voor een veelvoud van een zonne-energieproject in 
San Francisco, zodanig dat het alle energiecentrales op de wereld kan vervangen. CNN besteedde op 
6/8/2008 aandacht aan het San Francisco-project dat 2.000.000 inwoners van zonne-energie 
voorziet voor een prijs nagenoeg gelijk aan energie uit olie. Het Sahara idee kan snel werkelijkheid 
worden, zodra het nodig is of economisch rendabel. Genoeg Sahara ruimte voor zonne-energie, 
nodig voor de productie van waterstof en elektra voor alle auto's en andere energiebehoeften ter 
wereld. Zoutlagen kunnen dienen voor de tijdelijke opslag van energie. Moeten zolang kerncentrales 
gebouwd worden, deze bouwen en gebruiken tot alle waterstof en elektra met zonne-energie 
worden geproduceerd en opgewekt. 
Bron: Energiebeurs 2004 in Nederland en het VN Energie programma, UNER 
Het grote nadeel van het Sahara-plan is, dat de wereld opnieuw geheel afhankelijk wordt van één 
regio en dus te kwetsbaar. Het idee is evenwel ook in andere gebieden bruikbaar. 

Kernafval 
Op 23/6/2003 presenteerde ECN Petten in Nova een methode die de schadelijkheid van kernafval 
90% terugbrengt, door verder energie te halen uit wat eerder kernafval werd genoemd. In 2000 
stelde onze partij al, dat zolang kernenergie straalt, er energie inzit en dat is gebleken door de 
vinding van het ECN Petten. Hulde! Het ECN verwacht nog verder resultaat met de laatste 10% 



Aanvullende Energievoorzieningen 
Een Archimedes windturbine op iedere woning en windmolenparken in windrijke gebieden. Licht in 
het hele huis met één lamp via een soort glasvezelkabel, een vinding van Philips. 

Nationale energieakkoord 
De Republikeinen volgt met belangstelling het Nationale energieakkoord, waar het oranje-bewind 
mee bezig is. 

Gezinsauto op zonne-energie 
De TH in Eindhoven heeft een gezinsauto ontwikkeld op zonne-energie die een actieradius heeft van 
600 km. Een belangrijke ontwikkeling. 

Oude booreilanden op zee recyclen als windpark 
VNO-NCW heeft dit plan gelanceerd: Oude booreilanden op zee recyclen als windpark. Wij steunen 
dit plan. 

Europese Unie 

De problemen van de EU 
De Britten hebben de EU verlaten en Oranje is dat ook van plan, omdat ze hier alleen nog zitten, 
dankzij de steun van de Britten met hun  Queen  en koningen soevereiniteit willen. 
Voor ons een reden om in de EU te blijven, omdat we de Britten en Oranje kunnen missen als 
kiespijn. 

Griekenland, Portugal, Spanje en Italië, nog altijd probleemlanden. 
Positief is de bankentest die onlangs is uitgevoerd en waar 1 op de 5 onder de norm bleven. 
Toch vrij veel. 
De crisis is nog niet te boven of Frankrijk wil alweer een begrotingstekort van 4,5%, ruim boven 
de norm dus. 

De landen van de eurozone staan in principe achter een fiscale unie en 9 van de 10 niet 
eurolanden idem dito. 

De Republikeinen en de EU 
De EU is geen staat maar een vereniging van landen. Gegeven de aanhoudende crisis zal wat 
moeten veranderen aan de EU. 
Het huidige subsidiariteitsbeginsel én het beperkte vetorecht moeten blijven bestaan, wat De 
Republikeinen betreft. 
De Republikeinen hebben Duitsland economisch nodig en andersom. Duitsland staat vierkant 
achter de EU en de euro en De Republikeinen sluiten zich daar geheel bij aan. 

Voor Nederland is  nag  een grote verandering het gevolg van de EU. Sinds het ontstaan van ons 
land, tijdens de 80- jarige oorlog tegen de katholieke Spanjaarden, maken de protestanten de 
dienst uit. 
Eerst tijdens onze republiek van 1588-1806 en sinds 1813 in het oranje-koninkrijk. In de EU 
overheersen de katholieken in aantallen ruimschoots de protestanten en zullen dus ook de 
grootste vinger in de Europese pap hebben. 

Toestroom in de EU en uitbreiding met nieuwe lidstaten 
De Republikeinen is van mening dat de grensbewaking van de EU stukken beter moet om de 
toestroom van de hele wereld naar de EU te stuiten. 

Het asielbeleid moet op de helling en er moeten quota worden vastgesteld voor land waarbij 
rekening wordt gehouden met de bestaande bevolkingsdichtheid en de bewoonbare oppervlakte. 

Zie ook I-let artikel van De Republikeinen over een quotum voor asielzoekers op de site van de EU: 
1 he  Future  of Home  Affairs policies  van de EU 

Oekraïne 
Oekraïne hoort eerder bij Rusland, dan bij de EU. Beide landen hebben dezelfde Slavische taal en 
een lange historie in de Sovjet Unie. Ze liggen echter wel in Europa, dus een beetje een moeilijk 
verhaal. 
Voor Rusland is een verzet tegen een toetreden van Oekraïne tot de EU en de NAVO heel logisch. 
Oekraïne zou er verstandig aan doen om met grote machtige buurman Rusland in het reine zien te 



komen, ten hoogste een partnerschap met de EU nastreven en vooral geen lid te worden van de 
NAVO. 

Finland is lid van de EU en de eurozone, maar niet van de NAVO. Het land is er niet van overtuigd, 
dat een NAVO lidmaatschap bijdraagt aan hun veiligheid. Ze vrezen zelfs het tegendeel, met ook 
hun machtige grote buurman Rusland. Laat Oekraïne een voorbeeld nemen aan Finland. 

De EU moet stoppen met uitbreidingen. 

Structuur zorgpremies naar Duits voorbeeld 
Structuur Duitse zorgpremies efficiënter dan Nederlandse, door 100% inkomensafhankelijke 
premieheffing in een grote pot, die wordt uitgekeerd aan de verzekeraars via risicoverevening. 
Verliezen moeten de verzekeraars zelf dekken uit extra premieheffing van hun verzekerden. Lees 
het hoe het allemaal precies zit op www.zorgvisienl 

Ziekenhuizen inrichten per een of enkele categorieën van ziekten 
De helft van alle ziekenhuisopnamen bestaat uit 5 categorieën ziekten, t.w. kanker, hart- en 
vaatziekten, k.n.o. aandoeningen, ziekten aan spijsverteringsstelsels en gynaecologie. Per regio 
ziekenhuizen inrichten voor één of enkele van deze categorieën en één of enkele algemene 
ziekenhuizen voor alle andere ziekten. Het meest efficiënte systeem voor de gezondheidszorg wordt 
zo bereikt. Het levert ook een aantoonbare vermindering op van de 7iekenhuis5e ite 
In 2013 pikte oranje minister Schippers dit idee van ons via een akkoord dat zij sloot met 
ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, verzekeraars, artsen en patiëntenorganisaties. Ziekenhuizen 
doen niet meer alles' maar leggen zich toe op een paar medische specialisaties. 

psychiatrische verpleging 
De regel zo laten, dat uitsluitend personen die een gevaar vormen voor hun omgeving of zichzelf 
voor gedwongen psychiatrische verpleging kunnen worden opgenomen. 

Te oud voor een dure behandeling en palliatieve zorg 
Het is nu een te grijs gebied, als een arts vindt dat een patiënt te oud is voor een relatief dure 
behandeling. Het enige dat dan nog rest is palliatieve zorg, waarbij het niet langer gaat om een 
patiënt te genezen, maar om zijn of haar leven aangenamer te maken. Bij een dergelijke beslissing 
van een arts is een  second  opinion nodig, als de familie van de patiënt zich verzet tegen het stoppen 
van de behandeling. 

frstcum 

Infrastructuur 
Het is heel gewoon dat in de spitsuren extra drukte op de wegen bestaat en het hier en daar 
vastloopt. Files met vertragingen van langer dan een half uur in de spits zijn fileproblemen. 

Moderne methoden: 

A. Voor het autoverkeer 
a. Meervoudige op- en afritten op snelwegen, want die vormen meestal de bottleneck. 

Een systeem met op- en afrJtten ',00r iedere rijstrOok De rode gedeelten N 
betreft de afritten. Voor Opritten hetzelfde systeem, waar nodig. NJ  - 

b. Achtbaans hoofdwegen, 4 rijstroken in elke richting. Bieden meervoudige op- en afritten 
niet genoeg soelaas, de hoofdverbindingen noord-zuid, oost-west en onder het 
Noordzeekanaal door, waar nodig voorzien van meerbaans snelwegen tot ten hoogste 8 
rijstroken, 4 per rijrichting, met op- en afritten per rijstrook of per twee rijstroken. Rond 
Utrecht 7 banen in iedere rijrichting. Is deze hoogste norm nog niet genoeg, bedrijven 



maar beter met overheidssteun verplaatsen en vestigen in Drenthe. 
Wegen waar nodig boven elkaar aanleggen. 

B. Voor het treinverkeer 
a. Perrons verlengen en alleen dubbeldekkers op deze trajecten. 
b. Waar sporen verdubbeld moeten worden, de  Siemens  magneettrein nemen. 
c. In de Randstad het ProRail idee overnemen en tot 30 treinen per uur over bestaand spoor 

laten rijden in een soort metrosysteem. Het spoorboekje kan dan in de randstad vervallen. 
C. Conform het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat van 6/2003, de kilometerheffing 

invoeren. Motorrijders en scooterrijders vrijstellen, omdat zij juist het fileprobleem oplossen. 
D. Gratis openbaar vervoer in zware fileregionen is een optie. 

Luchtvaart 
Het transitoverkeer op Schiphol omvat de helft van het aantal vluchten en het bestaat slechts uit 
landen, tanken, maaltijdjes aan boord en weer weg. Gewoon afschaffen. Dit kost ten hoogste 5000 
banen, die vanzelf weer ontstaan doordat het andere luchtverkeer meer ruimte heeft én de 
luchthaven is meteen groot genoeg voor de hele 21e eeuw. Niet streven naar een "mainport" image 
en alsmaar groei, daar zijn wij te klein voor. Genoegen nemen met een toereikende moderne 
luchthaven. 

Overige 

• '5 Nachts hogere snelheden op snelwegen toestaan, kan men zich nog eens uitkuren. 
• Iedere 20 jaar opnieuw een theorietoets voor verkeersregels afnemen. 
• Voor filegebieden bestaan moderne zware scooters,  Yamaha  T-max,  Suzuki  Burgman en  Honda  

Silverwing en PCX. Toestaan dat deze scooters met een autorijbewijs worden bestuurd. 
• Het parkeren van motorscooters toestaan op plaatsen waar brom- en snorscooters geparkeerd 

mogen worden. 

kil Mii iei 

Klimaat 
Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Geboortebeperking of het afremmen van 
de geboortes wordt her en der gesuggereerd, maar is onuitvoerbaar omdat dit een aantasting is in 
de vrijheid van keuzes die men zelf kan en moet maken. 
• De opwarming van de aarde zorgt voor het uitzetten van de watermassa in de oceanen en 
smeltende ijskappen. De zeespiegel zal fors stijgen en dat betekent direct groot gevaar voor de 
bevolking van de Randstad. 
• De EU had in 2003 voor het eerst een graantekort, te weten 190 miljoen ton oogst tegen een 
verbruik van 192 miljoen ton. In 2004 moest de EU genetisch gemanipuleerde rijst gaan toestaan. 
Ook worden wereldwijd de oceanen leeggevist en olie en gas raken op. 
• Allemaal alarmerende berichten over de verhouding, volk, voedsel en beschikbare ruimte. De 
Republikeinen schuift deze berichten niet naar voren en sluit er de ogen niet voor. 
• Het onlangs gelanceerde plan van heel brede dijken "de Terpendijk" uitvoeren. Nieuwe industrie 
moet naar Drenthe en bestaande industrie, waar mogelijk, daarheen verplaatst worden. Met een 
magneetbaan naar de Eemshaven en het een ideaal industrie- en woon- werkgebied. Onderzocht zal 
moeten worden of de deltawerken wel bestand zijn tegen de zeespiegelstijging. 
• Industriegebouwen, in verband met het ruimtebeslag, vaker in de hoogte bouwen. 

Milieu 
In de VS is de thermische depolymerisatie methode uitgevonden voor afvalverwerking en recent 
zodanig ontwikkeld, dat iedere 100 kilo afval gemiddeld wordt omgezet in, 50 kg. olie, 10 kg. gas, 
20 kg. koolstof en metaal en 20 kg. water. Proefinstallaties draaien al en invoering op grote schaal 
staat voor de deur. De VS, die op jaarbasis 4,2 miljard vaten olie importeren, zouden 4 miljard 
vaten olie kunnen produceren alleen al door het afval uit hun agrarische sector op deze wijze te 
verwerken. De kostprijs per vat zou tussen $8 en $12 bedragen, wat ver onder de prijs van 
importolie ligt. Zodra dit mogelijk is, zou een dergelijke afvalverwerkingsinstallaties in Nederland 
gebouwd moeten worden. 

Een deelontwikkeling van het voorgaande is de productie van Dieselolie uit plasticafval. Uit 1 kg 
afval plastic komt ongeveer 1 liter dieselolie. In Nederland is al gestart met een aantal 
fabrieken voor deze afvalverwerking in 2006. 
3M chemie in Antwerpen heeft een methode uitgevonden voor het recupereren van 
fluorhoudende gassen, die de CO2 uitstoot met 30% vermindert. Deze in 1998 gevonden 
methode is getest door 3M en de chemiefederatie en na het bewijzen van de werking 
gepubliceerd in 2003. Juist fluorhoudende gassen hebben een enorm broeikaseffect. Deze 3M 
methode in Nederland invoeren. 



Zolang we een eigen krijgsmacht hebben, moet het opperbevel over de krijgsmacht natuurlijk in 
handen blijven van de Nederlandse regering, zoals staat beschreven in de Grondwet. 
In het EU verdrag is reeds voorzien in een EU defensie. België, Frankrijk en Duitsland zijn al 
begonnen met de oprichting van een EU defensiehoofdkwartier. De andere lidstaten kunnen zich 
aansluiten. 
De NAVO is niet meer van deze tijd. Het treedt teveel op als een zelfstandige militaire macht op de 
wereld, dat geeft alleen maar ellende. 
Donald  Trump  heeft echter laten weten van de NAVO af te willen, omdat de lidstaten niet of niet 
genoeg betalen en zo Amerika laten opdraaien voor de kosten. In plaats daarvan wil hij een 
Organisatie voor terrorismebestrijding. 
Zodra Nederland een republiek is, kan de NAVO zonder de VS opgaan in een EU defensie, die een 
afzonderlijk verdrag sluit met de VS. 
De krijgsmacht heeft 25.000 reservisten nodig. 

Land/ en tuinbo,nr 

De land- en tuinbouw en veeteelt vormen nog altijd een primaire bedrijfstak, het belangrijkste voor 
alle leven op deze planeet en onze partij zal het ook deze plaats geven. 

De ontwikkelingen naar genetische manipulatie van voedsel is moeilijk tegen te houden, omdat de 
EU kampte met graantekorten. Gelukkig was er in 2007 weer een graanoverschot. De EU heeft 
richtlijnen en een controleapparaat in voorbereiding voor genetisch gemanipuleerd voedsel en dat is 
wel echt nodig voor dit delicate onderdeel van de voedselproductie. 

Een heel groot probleem is de bijensterfte. De laatste jaren sterven jaarlijks 25% van de bijen, 
terwijl dat normaal 10% tot 15% is. De oorzaak is het gebruik van veel sterkere 
bestrijdingsmiddelen dan vroeger, belangengroepen dringen aan op strengere eisen voor pesticiden 
en dat moet snel gebeuren, anders komt de voedselvoorziening in gevaar, door het uitblijven van 
bestuiving. Ook in de VS kampt men met dit probleem. 

Natuurbehoud is afhankelijk van de ontwikkeling van de bevolkingsaantallen. Zolang Nederland 
wordt overspoeld door immigranten en asielzoekers blijft er van onze natuur en agrarische gronden 
niets over. 

Zelfvoorzienend 
Laatst pleitte de oranje Buma voor zelfvoorzienende landbouw i.v.m. de instabiliteit op de 
wereld, vooral doelend op Rusland voor onze graanvoorziening. Op zich een zeer goed plan. 
De agrarische sector zal tenminste zo ingericht moeten worden, dat in no time kan worden 
omgeschakeld van lucratieve niche-producten naar nodige agrarische producten om te blijven eten. 

• Er wordt veel te veel gerotzooid met het onderwijs. 
• Geen studentenstops voor technisch onderwijs, wat Oranje nu wel doet. Het technisch onderwijs 
is de basis voor onze economie, welvaart en internationale positie. Bepalend voor het aanzien van 
een land. 
• Het onderwijsniveau moet in de pas blijven lopen met Frankrijk en Duitsland. Thans is de lange 
termijnplanning van de nodige capaciteit aan personeel en gebouwen onder de maat, dat moet 
beter. 
• De minister is verantwoordelijk voor de voorschriften met de te leren stof en de 
kwaliteitsnormen, terwijl de inspectie controleert op naleving. De kerken behoren het 
godsdienstonderwijs op bijzondere scholen te regelen. 
• Voor universitair onderwijs, ongeacht de cijfers, iedereen plaatsen met een lotingssysteem. Dit 
zorgt voor een goede spreiding tussen theoretici en practici. 
• Het onderwijs moet beter aansluiten op de behoefte aan arbeid. Hier zal altijd een zekere 
tijdspanne tussen zitten, doch hoe dynamischer dit voortdurend op elkaar blijft aansluiten hoe beter 
het is. 
• Door de snelle opkomst van China en hun economie, is het Chinees over 50 jaar een 'wereldtaal' 
en China het leidende land. Dat is de verwachting van de Amerikanen waar wij ons bij aansluiten. 
Daarop anticiperend is het nodig om op basisschool en in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid 
van het keuzevak Chinese taal in het lesprogramma op te nemen. Overigens ook het keuzevak 
Russisch invoeren. Engels zal eveneens wereldwijd een voertaal blijven met op de tweede plaats het 
Spaans. 
• De robotisering in niet te stuiten en met een ouderwets koninkrijk kun je dat niet bijbenen. Nu 
hebben leraren te weinig kennis van ICT, dat zal beter moeten. 



Ook daarom de republiek en leerkrachten in het technisch mbo en hbo permanent bijscholen met 
programmeren en ontwerpen, zodat ze steeds de nieuwste robottechniek en andere ICT kunnen 
doorgeven aan hun leerlingen. 

Binnenlandse veiligheid 

• Voor de juiste orde en veiligheid het Duitse systeem overnemen van twee soorten politie en 
nauwelijks vergaderen. Een categorie agenten, die worden opgeleid in vechtsporten, 
verdedigings- en aanvalstechnieken en leren schieten. Deze bevinden zich de gehele dag op 
straat. Een tweede categorie welke leren administreren, verhoren afnemen en het in bewaring 
nemen en hebben van arrestanten. Deze bevinden zich de gehele dag op het bureau. Dit leidt 
tot een 6 maal grotere oplossing van het aantal misdaden, blijkens een onderzoek in  Rheinland 
Westfalen  in 2002 door de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Tevens het vergaderen bij 
politie én justitie terugdringen naar het Duitse niveau van 2 uur per 14 dagen. Een soortgelijk 
onderzoek van de Universiteit van Twente in maart 2008, is voor het oranje-GL  aanleiding 
geweest bij de oranje-regering en Kamer aan te dringen op overname van het Duitse systeem. 
Het oranje-bewind gaat natuurlijk nooit een Duits systeem overnemen, dat is allemaal fake 
gezwam, het oranje-bewind kijkt alleen maar naar de Britten, hun grote voorbeeld. Ook voor 
orde en gezag is de Republiek nodig. 

• De nationale politie van Oranje-Rutte blijkt in de praktijk niet of zeer slecht te werken. Voor de 
republiek is het beter om een politiekorps te hebben per provincie onder leiding van de 
gouverneur van de provincie. Daarnaast een landelijke afdeling voor de provinciegrens 
overschrijdende problemen. 

• De Politie de bevoegdheid geven tot fouillering van personen op straat. Het vuurwapenbezit 
actief bestrijden. 
Mensen die veroordeeld worden wegens illegaal vuurwapenbezit of handel in vuurwapens, 
moeten altijd een celstraf krijgen. 

• Het strafprocescircuit van de rechtelijke macht is al jaren verstopt en overbelast. In de meeste 
zaken is er bekentenis. Deze zouden allen door één rechter kunnen worden afgehandeld. Dit 
betekent grofweg een vergroting van de capaciteit met een factor 2 tot 3. 

• Enkele glaasjes drinken moet blijven kunnen en daarom de oude norm van 0,5 promille 
handhaven voor rijden met 1 of 2 glaasjes op. 

• Tegen terreur(dreiging) moet de staat reservisten kunnen oproepen om de orde en veiligheid te 
handhaven. 
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De Republikeinen erkent, dat Nederland overbevolkt is en is vast van plan daar allereerst wat aan te 
doen in de Republiek NL en zelfs al op weg naar de Republiek NL. 
De meeste van onze problemen worden direct of indirect veroorzaakt door onze overbevolking. Het 
is dus logisch, dat we proberen daar in de eerste plaats wat aan te doen. 
Het Van Oranje Nassau-bewind kan niets anders doen dan het land verder te laten volstromen, wij 
van De Republikeinen kunnen er wel wat aan doen. 
De EU zal moeten erkennen, dat Nederland overbevolkt is en ons quota moeten toestaan voor 
asielzoekers en immigranten. 

Genoemde quota moeten gebaseerd zijn op de al bestaande overbevolking en in verhouding staan 
tot de toelatingen van asielzoekers en immigranten in de andere EU landen met hun veel geringere 
bevolkingsdichtheid. 
In verhouding tot Frankrijk hoeft Nederland b.v. maar 1/16 deel van de Franse asielzoekers en 
immigranten voor haar rekening te nemen, omdat Frankrijk 16 keer groter is. En dat weer gedeeld 
door 3 omdat Nederland al 3 x keer dichter bevolkt is dan Frankrijk. 
Heeft Frankrijk 50.000 asielzoekers in een jaar, neemt Nederland er 50.000 / 16 / 3 = 1042 voor 
haar rekening. Voor immigranten moet hetzelfde gelden. 

Een andere mogelijkheid is het afschaffen van de kinderbijslag voor alle nieuw geboren derde en 
volgende kinderen. 

Deze maatregelen heeft Nederland nodig om het land een beetje leefbaar te houden voor ons en de 
volgende generaties. 
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Praktische wijzigingen 

a. De minister-president, die het allemaal moet regelen, is de eerste president van de Republiek 
Nederland op de dag van de overgang van de Grondwet van het oude koninkrijk naar de 
Grondwet van de Republiek Nederland. 

b. De Tweede Kamer kiest meteen de nieuwe minister-president, die met nieuwe ministers en 
staatssecretarissen, de eerste regering vormt van de Republiek Nederland. 

C. Al is de grondwettelijke macht van de President beperkt, er is een verschil met nu en dat is dat 
de President frank en vrij zijn mening kan geven over politieke en maatschappelijk issues, 
zodra hij dat wil. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag. 

d. Aanpassingen van allerlei wetten. 
e. Een nieuw volkslied. 
f. De leeuw van Nederland, het symbool van de republiek. 
g. Een wapen van de republiek op basis van de Nederlandse leeuw. 
h. Het Catshuis wordt de presidentiële ambtswoning. 
i. Postzegels en euromunten voortaan met andere afbeeldingen. 
j. Paspoorten en rij- en kentekenbewijzen met opdruk Republiek Nederland. 
k. Alle portretten van de koning(in) in overheidsgebouwen worden vervangen door het symbool 

van de Republiek. 
I. De spreuk "Je maintiendrai" vervangen door "Leve de Republiek" 

M. Bedrijven, sportbonden en andere instellingen met 'koninklijk' in de naam, de mogelijkheid van 
een andere staatsaanduiding geven. 

n. Het leger wordt een Republikeins leger, dat functioneert zoals omschreven in de grondwet. Er 
wordt geen trouw gezworen aan een specifiek persoon. 

o. De datum waarop de Republiek gesticht gaat worden, is meteen de nieuwe nationale feestdag, 
de 'Dag van de republiek'. Is die datum niet in de zomer wordt de oprichtingsdatum van de 
Republikeinse Moderne Partij de "Dag van de Republiek" en dus een nationale feestdag. De 
Republikeinse Moderne Partij, zoals wij tot 6-7-2016 heetten, is opgericht op 14 september 
2000, op een mooie zomerdag. 

p. "Prinsjesdag' gaat de "Stand van het land" heten en zal plaatsvinden op de tweede donderdag 
in september. 

Sociale Zaken 

In een republiek is de weerzin tegen de overheid stukken geringer dan nu. De sociale controle en de 
lust tot arbeid is stukken groter en de kosten voor de WAO, Wajong, WIA, WAZ zullen hierdoor 
dalen. 

De overheid zorgt voor een modern stelsel van sociale voorzieningen: 

• Een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor degene die niet kunnen werken en erkennen dat er 
verschil is tussen niet kunnen en niet willen. De laatste groep aanpakken. 

• Een bestaansuitkering aan degene die buiten hun schuld geen werk of andere inkomsten 
hebben. 

• De AOW uitkering voor ouderen. 
• Werkgevers het recht geven personen in de bijstand met een verplichte UWV Werkbedrijf 

inschrijving, tegen ten minste het minimumloon in dienst te nemen. Dezelfde werkgevers de 
plicht opleggen al hun vacatures aan te melden bij het UWV Werkbedrijf. Zo heeft iedereen 
gelijke kansen op werk en zit niemand ten onrechte in een uitkering. 

• Het in 2006 ingevoerde solidaire zorgstelsel voldoet redelijk tot goed. 
• De hoogte van uitkeringen laten afhangen van de stand van de welvaart van het land. 
• Zo is iedereen zo goed mogelijk voorzien van geld om te leven en verzekert van goede 

gezondheidszorg. 

Wijziging Grondwet naar de Republiek Nederland 

Wijzigingen van de bestaande Grondwet 
De paragraaf over de Koning in de bestaande Grondwet komt geheel te vervallen. In de plaats komt 
de paragraaf van de President. 



a. De bevoegdheden en plichten van de president worden globaal dezelfde die nu Willem 
Alexander van Oranje-Nassau heeft. 

b. Het grote verschil met nu is, dat een President altijd kan worden afgezet, zelf ontslag kan 
nemen en dat iedere Nederlander boven de 18 zich kandidaat kan stellen voor het 
presidentschap. 

C. De regering wordt verder gevormd door de minister-president, die een regering formeert met 
ministers en staatssecretarissen en die de ministerraad voorzit en door de President. 

d. Iedere 5 jaar wordt een nieuwe president gekozen. 
e. Gekozen burgemeesters en gouverneurs der provincies. De gemeenteraden en Provinciale 

Staten zelf laten bepalen of ze zelf kiezen of het volk rechtstreeks laten kiezen. 

De invoering van bovenstaande Grondwetswijziging kan alleen na een referendum waarin het 
Nederlandse volk zich kan uitspreken voor/tegen de Republiek Nederland met de minister-president 
en een President. Een grote meerderheid is nodig om een invoering zonder oproer te realiseren. 

In de vaderlandse geschiedenis hadden de Staten Generaal altijd het laatste woord en dat zal niet 
veranderen, want na het referendum, uitgaande van een grote meerderheid voor de Republiek, 
moet toch de Staten Generaal uiteindelijk beslissen of ze de stem van het volk volgen. 

Woningbouw 

1. Alle daklozen onderdak bieden 
2. Anticiperen op de belangrijke verschuiving in de woningbehoefte: van eengezinswoningen naar 

woningen voor een en tweepersoons huishoudens en grotere leefgemeenschappen, zoals zich 
in Big  Brother  heeft afgetekend. Laagbouw beperken i.v.m. de ruimte. Getrapte en gevarieerde 
etagebouw, met meerdere typen woningen in een blok. Heel geslaagde projecten van dit soort 
bestaan al. 

3. Verhouding huur- en koopwoningen zo goed mogelijk afstemmen op de vraag. 

Naar boven 
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