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Opkomen voor Nederland 
De PVV zet het Nederlands belang voorop. Nederland mag geen enkel vetorecht opgeven, het 
Nederlands parlement moet iedere beslissing kunnen tegenhouden en weer bevoegd worden op alle 
terreinen. 
  

Stop de miljardenstroom 
Nederland is de grootste nettobetaler. Wij willen ons geld terug. Miljarden euro’s aan Nederlands 
belastinggeld willen we weer gebruiken voor Nederland, niet voor Brussel. Dus geen miljarden meer om 
de boeren in Polen en Frankrijk te spekken. Geen nieuwe wegen met Nederlands geld aanleggen in 
Bulgarije en Portugal. Nederlands geld in ons eigen land besteden, zeker in de huidige economische 
crisis! 
  

Eurabië of Europa? 
De massa-immigratie en de islamisering zijn rampzalig voor Europa en Nederland. De islamisering van 
Nederland en Europa moet worden gestopt. Daarom willen wij zelf uitmaken wie we nog toelaten. Het 
vetorecht over immigratie moet blijven. Baas in eigen huis. Er is genoeg islam in Nederland. 
  

Turkije nooit welkom 
In 2050 zijn er 100 miljoen Turken. Die maken straks als EU-land met de grootste bevolking misschien 
de dienst uit in Brussel en dus in Nederland. Bijvoorbeeld op het gebied van de massa-immigratie. De 
PVV zegt: Turkije nooit lid van de EU, ook niet over honderd jaar. De islamitische cultuur staat haaks op 
onze cultuur.  
  

Geen uitbreiding 
De Europese Unie is veel te groot. Genoeg is genoeg. Iedere nieuw land betekent nog meer geld naar 
Europa en nog minder zeggenschap voor Nederland. Dus geen nieuwe landen meer bij de EU. Corrupte 
staten als Roemenie en Bulgarije moeten eruit. 
  

Economische samenwerking: ja 
Een politieke superstaat, daar zit niemand op te wachten. Nog meer bureaucraten, nog meer regels, 
nog meer belastingen. Economische samenwerking, prima! Samenwerking op andere terreinen kan 
desgewenst in aparte verdragen buiten de EU om. 
  

Toch een referendum... 
Dit kabinet durft u niet te laten stemmen over het Verdrag van Lissabon. Nou, dan houden we toch 
gewoon ons eigen referendum! Op 4 juni. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.  

 


