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01.07 REL,  ISTEN NEDERLAND streeft naar vertegenwoordiging in alle bestuurslagen, waarbij wij als uitgangspunt hanteren: 
- hard voor degenen die onze Vrijheid in gevaar brengen, onze vrijheid misbruiken of de gemeenschap benadelen. 
- hart voor degenen, die geestelijk, lichamelijk of financieel afhankelijk zijn. 

EEN HARD PROGRAM MET HART. 

02.01 GRONDSLAG 
-REALISTEN NEDERLAND wenst een samenleving waarin de mens tot volle ontplooiing kan komen en waarin hij zijn 
verantwoordelijkheid kent ten opzichte van die samenleving en zijn medemens. 

-REALISTEN NEDERLAND wenst dat de ingezetenen verdraagzaam en fatsoenlijk kunnen functioneren in een sociaal rechtvaar-
dige gemeenschap, gebaseerd op een gezonde, krachtige, constitutionele monarchie en rechtsstaat, waarin de parlemen-
taire democratie ten volle functioneert en waarin men de historisch gevormde samenlevings- normen in acht neemt. 

02.02 POLITIEKE DOELSTELLING 

De politieke doelstelling is de korte formulering van programmapunten, welke gericht zijn op het bereiken 
van een leefbare samenleving, overeenkomstig de grondslag van de politieke partij REALISTEN-NEDERLAND 

a.REALISTEN-NEDERLAND verlangt het waarborgen van de grondrechten voor alle inwoners van Nederland, ongeacht hun nationa-
liteit of herkomst en streeft naar een leefbare en economisch gezonde samenleving. De inwoners hebben zich ook stipt te 
houden aan de voor hen geldende plichten. 

b.RELALISTEN-NEDERLAND streeft naar het behoud van de Nederlandse cultuur, de Nederlandse indentiteit en hand-  having  van 
de gevestigde normen en waarden. 

c.REALISTEN-NEDERLAND bevordert het ontstaan van gezinsverbanden boven andere soorten van samenlevings- verbanden, omdat 
het gezin - dus de relatie van man en vrouw - wordt gezien als de meest natuurlijke basisvorm van onze samenleving. 
Andere relatie-verbintenissen worden slechts erkend indien deze per notarièle akte zijn vastgelegd. 

d.REALISTEN-NEDERLAND streeft naar diplomatieke betrekkingen met zoveel mogelijk landen en samenwerkingsverbanden met die 
landen, waarmee een relatie bestaat op basis van wederzijds respect en waar gestreefd wordt naar naleving van de 
Universele Verklaring van de rechten van de mens. 

e.REALISTEN-NEDERLAND wil met kracht werken aan een oplossing van de problemen in de Derde Wereld, Nederland dient echter 
slechts financiële en andere hulp te verlenen in goed controleerbare vorm. 

02.05 INDIVIDUELE VRIJHEID 
Links en rechts fascisme, racisme, neo-nazisme en totalitaire politieke doelstellingen dienen met kracht van argument 
langs parlementaire weg te worden bestreden. 

03,06 REALISTEN NEDERLAND wijst een bindend volksreferendum af omdat dit in strijd is met ons systeem van volksvertegen-
woordiging. 

Vergaande beslissingen vereisen een zorgvuldig en diepgaand besluitvormingsproces. De partij is 
daarom van mening, dat dit niet bereikt kan worden met een dergelijke methode. Het gevaar van een 
onoordeelkundige beslissing of een te spontane uitspraak kan leiden tot een verkeerde aanpak van 
de betreffende problematiek. Het parlement en de overige bestuurscolleges, zullen meer rekening 
moeten houden met de uitslagen van bepaalde objectieve enquêtes. 

03.1->Provinciale- en gemeentelijke overheden dienen zich te onthouden van standpuntbepalingen en bijpassende 
activiteiten, die als buitenlands beleid de taak zijn van de landsregering. Besluiten en verordeningen van 

lagere overheden op dit gebied dienen voor schorsing en/of vernietiging te worden voorgedragen. 
05.01 

MISDAAD MAG NIET LONEND ZIJN 
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Daders van misdrijven, die de samenleving - op welke wijze dan ook - financieel benadelen, dienen de aangerichte schade 
te vergoeden uit hun persoonlijke bezittingen, door beslag op hun inkomsten en/of door inhouding op hun uitkeringen. 

05,03 Het aantal cellen voor zowel voorarrest als uitvoering van straffen dient aan de behoefte te voldoen. 

Het is niet acceptabel dat arrestanten wegens gebrek aan celruimte voortijdig weer op vrije 
voeten gesteld moeten worden. Dit werkt demotiverend op degenen, die met opsporing van misdrijven 
zijn belast en op het aangeven van misdrijven. 

05.04 Het gebruik van verdovende middelen moet met kracht bestreden worden. De handel in verdovende middelen dient streng be-
straft te worden. Gebruikers, die misdrijven begaan om aan verdovende middelen te kunnen komen, moeten gedwongen kunnen 
worden tot een ontwenningskuur. 
Gevangenissen, huizen van bewaring, andere overheidsgebouwen en horecabedrijven dienen drugsvrij te zijn. 

05.06 Iedere koper van goederen, waarvan o.a. op grond van de prijs aangenomen kan worden, dat deze van diefstal afkomstig 
zijn, dient wegens heling gestraft te worden. 

DIEFSTAL MAG VOOR NIEMAND LONEND ZIJN 

05.12 ->Het zich onherkenbaar maken bij demonstraties en rellen, bijv. door het dragen van bivakmutsen, dient bij wet straf-
baar gesteld te worden, 

05.18 ->Bij het gebruik van de grondwettelijke rechten van demonstratie, protestactie, vereniging en vergadering zullen de 
organisatoren en deelnemers de regels in acht moeten nemen waaraan deze grondwettelijke vrijheden zijn gebonden. Het 

zich hier niet aan houden is anarchie en moet dienovereenkomstig als crimineel gedrag aangemerkt en bestraft worden. 

Onder crimineel gedrag moet ook worden verstaan: illegale betogingen en demonstraties, ongeoor-
loofde protestacties, kraakacties, ongrondwettelijke acties tegen de vrijheid van drukpers, 
vereniging en vergadering, agressieve onverdraagzaamheid tegen politieke en/of maatschappelijke 
stromingen, alsmede elke daad of actie die gericht is tegen onze samenleving, dan wel die een 
aantasting betekent van de democratie. 

-Voor politie dient slechts één ministerie verantwoordelijk te zijn: BINNENLANDSE ZAKEN 1! 

-Bezuinigingen bij de politie, die leiden tot minder mogelijkheden tot uitvoering van de bestaande taken, zijn niet 
verantwoord. 

-De Koninklijke Marechaussee dient naast haar vaste militaire taken ook politietaken te vervullen. Zij dient het vreem-
delingenbeleid te blijven uitvoeren op de vliegvelden en in het gebied van de zeehavens. Na het ratificeren van het 
akkoord van Schengen dient er een zo groot mogelijke samenwerking opgezet te worden met de overige verdragslanden 
m.b.t. het te voeren vreemdelingenbeleid. Leden van het korps Marechaussee moeten snel inzetbaar zijn op lokaal terrein 
bij plotseling gebrek aan politiepersoneel. 

06.01-Nederland onderhoudt met zoveel mogelijk landen diplomatieke betrekkingen. Afhankelijk van de politieke toestand in de 
betreffende landen zal er aan handelsbevordering worden gedaan. Nederland onthoudt zich van inmenging in de binnenland-
se aangelegenheden van andere landen. 

07.01-Als welvaartsstaat kan en moet Nederland ontwikkelingshulp bieden aan de landen van de Derde Wereld, De huidige bij-
drage uitgedrukt in procenten van het bruto nationaal produkt is zeer hoog. 

-De 1½% moet teruggebracht worden naar 1%, waarbij als strikte voorwaarde dient te gelden een efficiënte besteding. 
-Bij de verantwoordelijke lichamen van de Verenigde Naties, de Wereldbank, enz dient bij voortduring uitgedragen te 
worden dat Nederland tegen hulp aan dictatoriaal geregeerde landen is. 

08.01-Alle Nederlanders, en andere met toestemming hier te lande verblijvenden, hebben recht op gelijke kansen om onderwijs 
van hoge kwaliteit te volgen. 

10.01 Het financieringstekort is te hoog en moet krachtig doch weldoordacht worden teruggedrongen. Inkomsten en uitgaven 
dienen in een gezonde verhouding tot elkaar te staan. Uitgangspunt is een meersporenbeleid: 
a. Beheersbaar maken van de financien voor de collectieve sector. 
b. Geen belemmeringen voor de marktsector. 
c. Inflatiebestrijding. 

11,01-De vrijheid van de ingezetenen, de veiligheid van de Staat en de handhaving van de rechtsstaat worden gegarandeerd door 
het in stand houden van een krijgsmacht. 

-Een krijgsmacht blijft nodig, zelfs als de internationale omstandigheden tijdelijk de schijn wekken, dat hier geen of 
nauwelijks behoefte aan is. 

12.09 Het kraken van onroerend goed dient wettelijk verboden te worden. De lokale overheid dient langdurige, onnodige of spe-
culatieve leegstand van woningen en andere gebouwen door verordeningen te voorkomen. Financiële schade, toegebracht 
door krakers, dient door de krakers aan de eigenaar van het pand vergoed te worden. Bij in gebreke blijven kan de 
eigenaar de schade op de kraker verhalen door middel van loonbeslag, inhouding op uitkering e.d. 
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13.01-Er dient steun gegeven te worden aan milieuorganisaties mits deze zich met hun activiteiten aan gegeven wetten er, 

regels houden. 
13.04 De regel 'de vervuiler betaalt' dient zoveel mogelijk toegepast te worden op het gebied van het milieubeleid. Het namc 

geldt dat voor (chemische) industrie en de landbouw. Indien daardoor (delen) van deze bedrijfstakken in concurrentie- 
- problemen  komen ten opzichte van het buitenland dient de overheid bij te staan. 

13.08 i—>REALISTEN NEDERLAND acht gebruik van kernenergie gewenst, mits gezorgd wordt voor optimale veiligheid in gebruik  
van deze energiebron en de opslag en zo mogelijk de verwerking van de afgewerkte splijtstof. 

Daarnaast acht REALISTEN NEDERLAND het gewenst met kracht te werken aan het ontwikkelen van technieken voor het gebruik 
van alternatieve energiebronnen, zoals waterkracht, wind en de warmte van de ondergrond. 

14.05-De auto draagt in belangrijke mate bij tot onze welvaart. Het aandeel van de auto in de milieuvervuiling is zeer ge-
-n ring. De vervuiling door de auto moet worden verminderd door hoge eisen te stellen aan uitlaatsystemen van de auto's. 

l4.l0->REALISTEN NEDERLAND verzet zich tegen (elke) verdere verhoging van de accijns op motorbrandstof. De opbrengst uit 
belastingen en accijnzen, gerelateerd aan het gebruik van motorvoertuigen, dient meer in evenwicht te zijn met de 

totale kosten van de overheid met betrekking tot de voorzieningen voor het gemotoriseerd verkeer. 
-Elke vorm van rekening rijden, die de privacy aantast, wordt afgewezen. 
-Carpooling dient bevorderd te worden. 

16.01-Een gemengde economie, zoals in Nederland wordt bedreven, biedt de meeste waarborgen voor voldoende werkgelegenheid. 
-Een aantal sectoren van ons economisch bestel is in moeilijkheden geraakt als gevolg van het hoge welvaartspeil en de 
daardoor ontstane ongelijke concurrentie met het buitenland. Alleen door innovatie, creativiteit en hoge inzet van 
betrokkenen zal het mogelijk zijn dergelijke afzetgebieden te heroveren of door andere te vervangen. De overheid kan 
deze processen stimuleren en begeleiden. 

.08 Gebruik van Nederlandse produkten dient gestimuleerd te worden. In het kader van onze ontwikkelingshulp is dit gebruik 
bevorderlijk voor controle op de besteding van beschikbaar gestelde fondsen. Ook de verkoop van Nederlandse produkten 
op de eigen markt dient gestimuleerd te worden. 

18.01-Het terugdringen van de werkloosheid moet één van de hoofddoelen van het regeringsbeleid zijn. 
-Voor het verwerven van inkomen is arbeid het aangewezen middel. 

18.04 ->Het begrip 'passend werk' dient zodanig nader gedefinieerd te worden, dat werkzoekenden zich niet kunnen (blijven) 
beroepen op tewerkstelling in een vak of beroep, waar geen of te weinig vraag naar is. 

20.11 Binnen het mediabeleid neemt het omroepbestel een zeer belangrijke plaats in. Het omroepbestel behoudt zijn democrati-
sche basis voortkomend uit lidmaatschap c.q. aansluiting bij een omroeporganisatie. In de toedeling van zendtijd wordt 
regelmatig en nauwkeuriger dan thans het aantal leden of aangeslotenen betrokken. De programma's met een algemeen ka-
rakter, zoals nieuwsberichten enz. kunnen door een algemene, gezamenlijke organisatie, zoals de NOS, verzorgd worden. 
Overigens worden geen zendmachtigingen verstrekt aan anderssoortige organisaties voor de uitzending van programma's, 
die ook door de reguliere omroeporganisaties verzorgd kunnen worden. Een wildgroei van regionale omroeporganisaties 
moet, behoudens het uitzenden van regionaal gerichte programma,s op het gebied van regionieuws en regio-ontwikkeling, 
tegengegaan worden. 

20.12 Voor het gebruik van de media, zowel als zendgemachtigde alswel als publicist, moet een duidelijke gedrags- en fat-
soenscode opgesteld worden. Beoordeling van de programma's en uitgaven geschiedt achteraf. Indien een programma de 

-- 
toets der kritiek niet kan doorstaan zal een sanctie worden toegepast, die er op gericht is herhaling te voorkomen. 

20.16J->De overheid stelt regels voor de zendgemachtigden ter voorkoming van uitzending van programma's met de opvoeding van 
de jeugd schadende elementen, zoals (excessief) gebruik van  sex  en geweld. 

21.02-Er dient een oplossing gevonden te worden voor het steeds vaker optredend verschil van mening tussen rokers en niet-
rokers over hun respectievelijke Vrijheden. De kwaliteit van de in te ademen lucht is voor een ieder van levensbelang. 
Daarvan uitgaande dient de niet-roker beschermd te worden tegen de overlast, veroorzaakt door de roker. Daar waar de 
roker de niet-roker niet hindert moet de roker zijn rechten behouden. Het reeds in gang gezette programma ter ontmoe- 

diging van het roken dient voortgezet en versterkt te worden. 
21.04->REALISTEN NEDERLAND is tegen Vrije abortus. Een vruchtafdrijving mag alleen plaatsvinden op verzoek van de betreffen- 

de vrouw, lekenilnoodzaak. 
21.05j->REALISTE1NEDELAND wi inprïIpéeuhanasie af. Indien een patient op mensonwaardige manier lijdt, kan de pa-

tient niet gedwongen worden om een kunstmatig levensverlengende behandeling te ondergaan. Naast deze passieve eutha-
nasie mag een actieve euthanasie op dringend verzoek van de patient en diens verwanten slechts worden toegepast nadat 
twee onafhankelijke artsen met de huisarts en de eventueel er bij betrokken verpleegkundige hebben vastgesteld, dat er 
sprake is van mensonwaardig lijden, de zieke zich in de eindfase van het leven bevindt en er geen uitzicht op herstel 
is. Bij comapatienten, waar aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, kan het verzoek gedaan worden door de 
naaste verwanten. Zowel bij passieve als bij actieve euthanasie wordt de juiste doodsoorzaak gemeld aan het Openbaar 
Ministerie en aangetekend in de overlijdensakte. 

21.06 Er dient een ontmoedigingsbeleid gevoerd te worden ten aanzien van verslavingsgedragingen veroorzaakt door o.a. drugs-
en alcoholgebruik en gokken. Degenen, die reeds verslaafd geraakt zijn, moeten via de rechter gedwongen kunnen worden 
om een ontwenningskuur te ondergaan. 

22.01 Beleidsdoelen: 
Het beleid richt zich op de volgende categorieën: 



I. VREEMDELINGEN 
a. Buitenlanders. 

Dit zijn vreemdelingen, die tijdelijk in ons land zijn en van wie verwacht mag worden, dat zij te zijner tijd uit 
eigen beweging ons land zullen verlaten. Hieronder vallen diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers met mede-
werkers, zakenlieden, zeelieden, studenten, toeristen enz. Wij duiden hen aan als BUITENLANDERS. 

b. Asielzoekers. 
Vreemdelingen, die in ons land asiel zoeken vanwege vervolging in 
tuiging, enz. Wij duiden hen aan als ASIELZOEKERS. 

C. Economische asielzoekers of -vluchtelingen. 
Vreemdelingen, die naar ons land komen met de bedoeling, zich hier te 
hen aan als ECONOMISCHE ASIELZOEKERS of ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN. 

d. Illegalen. 

eigen land wegens geloof, ras, politieke over- 

vestigen, zonder vervolgde te zijn. Wij duiden 

Vreemdelingen, die in Nederland verblijven zonder toestemming en zonder zich gemeld te hebben. Wij duiden hen aan 
als ILLEGALEN. 

TOELICHTING: 
Vluchtelingen, die uit een ver land met een betaald ticket op Schiphol aankomen, of zich elders 
in Nederland melden, na een vliegreis naar een ander Europees land, zijn per definitie econo-
mische vluchtelingen of emigranten. Van een vluchteling kan verwacht worden dat hij/zij zich 
richt op verblijf in de dichtstbijzijnde veilige plaats in de omgeving van de plaats van 
herkomst. Vanaf die eerste vluchtplaats kan dan met inachtneming van fatsoensregels gezocht 
worden naar een meer definitieve verblijfplaats.  

II.  MINDERHEDEN. 
a. De onder I a t/m d genoemde personen zijn, voor zover er meer gelijksoortigen aanwezig zijn in ons land, eveneens 

minderheden. 
b. Reeds langer in Nederland aanwezige, al dan niet genaturaliseerde personen van herkomst uit Suriname, de Nederlandse 

Antillen, voormalig Nederlands mdie, Nieuw Guinea, gastarbeiders enz., met hun gezinnen. 
22.05 Buitenlanders, toegelaten asielzoekers en minderheden worden niet achtergesteld bij Nederlanders maar gelijk behandeld. 

REALISTEN NEDERLAND is tegen positieve discriminatie, 
22.06 Het toelatingsbeleid met betrekking tot vreemdelingen dient gericht te zijn op beperking tot die vreemdelingen, waar-

voor de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Vereninge Naties toelating in Nederland verzoekt. Overige vluch-
telingen worden slechts tijdelijk toegelaten, als zij in het bezit zijn van een speciaal inreisvisum, dat is afgegeven 
door een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het land van herkomst of van een land in de directe omgeving 
van het land van herkomst. 

22.12 De reeds in ons land verblijvende vreemdelingen worden in de gelegenheid gesteld om het Nederlanderschap te verwerven. 
Indien zij dat niet wensen, moet aangenomen worden dat ze niet in Nederland willen blijven en dient hun verblijfsver-
gunning voor onbepaalde tijd omgezet te worden in een verblijfsvergunning voor een beperkte tijd, bijv. de duur van een 
lopend arbeidscontract of maximaal drie jaar, na afloop waarvan ze het land dienen te verlaten, 

22,13 Meerderjarige vreemdelingen, die niet voor het Nederlanderschap hebben gekozen en in aanraking komen met justitie voor 
een misdrijf, zullen na veroordeling door de rechter in overleg met het land van herkomst, daarheen worden uitgewezen 
om aldaar de opgelegde straf te ondergaan. 

Vreemdelingen, die zich bewust afzetten tegen onze cultuur en samenleving, behoren ons land te verlaten. 

22.14 j__>REALISTEN NEDERLAND is tegenstander van het verlenen van kiesrecht aan personen die niet de Nederlandse 
nationaliteit bezitten. 
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