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Speerpuntenoverzicht 2012 - 2017 

• Uit de EU - maar vóór Europese samenwerking 

Geen politieke unie, wel economische samenwerking. Vrijhandel bestendigt vrede. 

• Geen begrotingstekort 

Wij de lusten, onze kinderen de lasten. Dat is staatsschuld. Weg ermee. 

• Afschaffen inkomstenbelasting 

Werken dient lonend te zijn, niet te worden bestraft. De inkomstenbelasting moet weg. 

• Afschaffing belastingheffing via de ondernemer 

Geen stiekeme lasten, laat de burger rechtstreeks zien wat hij af moet dragen! 

Afschaffen subsidies 

Het is niet aan de overheid te bepalen wat een goed doel is, en hoeveel geld u moet geven. 

• Geen buitenlandse inzet leger 

Een leger dient om het eigen grondgebied te beschermen tegen buitenlandse agressie. 

• Geen ontwikkelingshulp door de overheid 

Ontwikkelingshulp is geen overheidstaak. Hulp houdt vooral armoede in stand. 

• Een Vrij en ongecensureerd Internet 

Internetregulering is geen taak van de overheid, maar van de internetproviders zelf. 

• Geen snelheidscontrole op de snelweg 

De politie heeft wel wat beters te doen dan incassodienst voor de overheid te spelen. 

• Stop de hype rondom het klimaat 

Als alternatieve energie bestaansrecht heeft is het aan de markt om er in te investeren. 

• Vrijgave woningmarkt 

Overheidsbemoeienis heeft de woningmarkt vast laten lopen, en moet worden gestopt. 

• Migratie 

Mensen die aantoonbaar in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien zijn altijd welkom. 

• Zorg 

De dokter moet in alle vrijheid zijn beroep kunnen uitoefenen, zonder overheidsbemoeienis. 

• Misdaad en straf 

Bij misdaad dient het slachtoffer centraal te staan en door de dader gecompenseerd te worden. 

• Onderwijs 

Met staatsscholen zonder concurrentie op prijs of kwaliteit wordt niemand verstandiger. 

Milieu 

Een beter milieu begint bij economische groei. Niet bij een allesoverheersende overheid. 

Publieke omroep 

TV en radio maken is geen overheidstaak. De publieke omroep moet worden afgeschaft. 
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