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Een andere mentaliteit…! 
Partij voor Mens en Spirit gaat het vooral om een andere spirit, een andere basisinstelling. Richten we ons op een 
Bruto Nationaal Product of op Bruto Nationaal Geluk, zoals in Bhutan? Als we onze besluitvorming vanuit dat laatste 
principe doen plaatsvinden, dan maken we andere keuzes. Dan gaan we voor een rechtvaardige samenleving. 

 
Vernieuwende visie op bezuinigingen…! 
In de komende 1 tot 2 kabinetsperioden moeten we het financieringstekort van € 30 miljard op gaan lossen. Volgens 
het Centraal Plan Bureau moeten we hiervoor de komende 4 jaar € 30 miljard per jaar bezuinigen. Als we dit doen 
worden heel veel mensen werkloos en gaan veel mensen flink in koopkracht op achteruit. Wij willen ongeveer de helft 
van dit bedrag bezuinigen door ons geldsysteem, economie- en belastingsysteem eerlijker en transparanter te maken. 
We willen tevens de economie en werkgelegenheid kunnen stimuleren zodat we fors minder hoeven te bezuinigen. Dit 
kan door invoering van een garantie-inkomen voor baanlozen, waarmee zij in deeltijd werken voor de samenleving en 
daarnaast andere activiteiten of werk kunnen uitvoeren. 
 
Echte democratie…! 
Wij willen een directe democratie, waarbinnen burgers ook direct meebeslissen. De eerste stappen zijn: het 
referendum, participatie van burgers in adviesraden en de mogelijkheid om als burgers wekelijks vragen aan regering 
en parlement te mogen stellen. 
 
Eerlijker en transparanter geldsysteem…! 
De schuldencrisis willen wij oplossen door de wet te veranderen, zodat alleen de overheid geld kan scheppen en dit 
niet meer in handen is van private banken. Alleen hiermee kunnen we het schuldenprobleem oplossen. Daarnaast 
willen we lokale gemeenschapsbanken op gaan zetten, zodat we in staat zijn om ons eigen geld te beheren en als 
gemeenschap de economie aan kunnen sturen.  
 
Eerlijker, efficiënter en transparanter belastingsysteem…! 
BTW, belasting en sociale premies kunnen tot tweemaal modaal inkomen grotendeels afgeschaft worden. Daarvoor in 
de plaats komt een nieuwe verkoopbelasting. Met deze belastingstelselherziening willen we geleidelijk ook de meeste 
aftrekposten afschaffen. Winst maken met (handel in) grond en milieuoverlast worden zwaarder belast. De extra 
belastinginkomsten voor de overheid willen we teruggeven aan de burgers door lagere tarieven. Het belastingtarief 
voor de topinkomens willen we verhogen van 52% naar 60%. Dit levert ongeveer € 2 miljard per jaar op. Door deze 
manier van werken wordt arbeid een flink stuk goedkoper dan nu en stimuleren we de economie en werkgelegenheid. 
Dit is onderdeel van ons plan om een half miljoen banen te scheppen. Door besparing op kosten voor uitkeringen en 
hogere belastinginkomsten hoeven we circa € 19 miljard minder te bezuinigen.  
 
Preventieve gezondheidszorg is de oplossing…! 
Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten van de gezondheidszorg binnen 20 jaar verdubbelen. Met preventie in plaats 
van symptoombestrijding is het mogelijk om  de helft van het aantal ziektegevallen terug te dringen (onderzoek 
Mackenbach). Onderdeel van deze aanpak is goede (biologische) voeding en samenwerking tussen reguliere en 
alternatieve zorg. Daarnaast wensen we de invloed van de farmaceutische industrie te beperken en bezuinigen we 
door vermindering van overhead en bureaucratie. Daarnaast gaan specialisten in loondienst werken en kunnen we 
flink bezuinigen op de topsalarissen van managers. Dit pakket levert een besparing op van ca. € 1 miljard per jaar. 
 
Flexibele AOW en een beter pensioen…! 
Er komen steeds meer ouderen die langer leven. Daar past een flexibel pensioensysteem bij. Het langer blijven 
werken, maar op flexibele voorwaarden, levert € 3 a 4 miljard per jaar op. De regelgeving voor pensioenen dient te 
verbeteren zodat mensen gemakkelijker een goed pensioen kunnen sparen. We beperken de mogelijkheden van  
verzekeringsmaatschappijen om veel te hoge kosten te kunnen blijven berekenen. 
 
Eenvoudige sociale zekerheid voor iedereen…! 
Partij voor Mens en Spirit wil zo snel mogelijk de kosten van alle uitkeringen voor mensen die jonger zijn dan 65 jaar 
gaan betalen uit één nieuwe overkoepelende premie en komen tot één nieuwe sterk vereenvoudigde regeling. Lokale 
gemeenschapsbanken gaan samen met het bedrijfsleven en lokale overheden geld voor uitkeringen inzetten voor 
extra reguliere banen. In combinatie met overige maatregelen willen we hiermee de werkgelegenheid in ons land met 
een half miljoen banen vergroten. Door besparing op kosten voor uitkeringen, bureaucratie en door extra 
belastinginkomsten als gevolg van deze economische groei hoeven we € 19 miljard minder te bezuinigen. 
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Uitstekend onderwijs dat past bij het kind en de maatschappij van nu…! 
Onderwijs dient zich niet eenzijdig te richten op kennisverwerving, maar op een brede ontwikkeling van specifieke 
kwaliteiten op emotioneel, sociaal, intellectueel, materieel en spiritueel terrein. Leerlingen  moeten de kans krijgen om 
persoonlijke talenten tot bloei te laten komen. Goede financiële regelingen zijn daarbij van belang. Partij voor Mens en 
Spirit wil de financiële regeling voor studenten op een andere manier inrichten. Les- en collegegeld worden afgeschaft. 
Elke student krijgt (zonder lening) een studiebeurs van € 168 per maand, een ziektekostenverzekering en OV-
jaarkaart en als mogelijkheid een budget om leermiddelen te kunnen kopen.  
 
Serieus energie-, milieu- en natuurbeleid…!  
Partij voor Mens en Spirit wil versneld de overstap maken naar een volledig duurzame energievoorziening, omdat de 
energievoorziening de basis vormt van een stabiele economie en samenleving. We kiezen zo snel mogelijk voor 
zonne-, wind- en getijdenenergie, aardwarmte en energie uit mest/afvalwater in plaats van kernenergie en kolen. 
Innovaties steunen we actief. De overheid gaat deze overstap maken door enerzijds een feed-in tarief in te stellen, 
waardoor burgers een vaste vergoeding krijgen voor hun duurzaam opgewekte stroom en anderzijds door zelf 
zonnepanelen, zonneboilers en windmolens te produceren en de plaatsing en het onderhoud te regelen. We gaan fors 
besparen op het gebruik van energie en bedrijven stimuleren producten te maken die langer mee gaan, door 
milieubelasting door te berekenen in de prijs van producten en handel. Tevens willen we zorgen voor behoud en 
herstel van de natuur en biodiversiteit in zowel Nederland als in het buitenland. Door wonen, werken en overige 
activiteiten dichter bij elkaar in de buurt te brengen kunnen we onnodig vervoer voorkomen en de gezondheid sterk 
bevorderen. Dit draagt bij aan sociale samenhang en stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid. In plaats van 
het opvullen van lege stukken grond met bebouwing, wordt de natuur verder uitgebreid in de stad. Een versnelde 
overstap naar biologische landbouw en veeteelt zorgt voor meer natuurvriendelijke bermen dus meer biodiversiteit, 
minder vermesting, minder gifstoffen in bodem en water en een beter leven voor dieren. Het gebruik van natuurlijke, 
zonder gif geteelde grondstoffen als hennep en bamboe voor de kledingindustrie wordt sterk bevorderd. We stellen 
een verbod in op schadelijke insecticiden en onkruidbestrijdingsmiddelen. Veel van deze oplossingen worden mogelijk 
door een hervorming van het belastingsysteem. 
 
Rechtsstaat…! 
Wij zijn voor maatwerk en preventie als het gaat om het verlagen van criminaliteit. Onderzoek wijst uit dat zwaarder 
straffen niet helpt. Veel overlastgevenden en criminelen hebben psychosociale problemen. We bezuinigen door 
beperken en terugdraaien van privacyschendende maatregelen, geen invoering rekeningrijden, door het legaliseren 
van softdrugs ('natuur'cannabis), door een eerlijkere en doelmatigere wetgeving en rechtspraak, en een sterke 
vereenvoudiging van regelgeving. 
 
Van defensie naar vrede…! 
Geen verdere deelname aan oorlogen in Afghanistan, Irak of aan nieuwe militaire missies. We nemen niet meer deel 
aan het JSF-project. Dit  levert eenmalig een bezuiniging op van € 6 miljard. Wij willen minimaal € 1 miljard op het 
jaarbudget voor defensie bezuinigen.  
 
Effectievere ontwikkelingssamenwerking…! 
Wij vinden het een teken van beschaving om, ook nu het ons economisch iets minder goed gaat, niet op regelingen 
voor de allerarmste mensen in de wereld te bezuinigen. Wel vinden we dat de resultaten van onze ontwikkelingshulp 
verbeterd moeten worden. Als overheden zelf alleen duurzaam en groen inkopen, dan worden andere economieën 
daar sterker van. 
 
Democratische Europese Unie met duurzame ruimte voor elke burger…! 
Europese samenwerking dient op vrijwillige basis te geschieden, op veel meer democratische en transparante wijze 
dan nu, zonder beïnvloeding door bestaande machtsblokken en lobby’s. Wij wensen een zo groot mogelijke lokale 
autonomie te behouden en willen minstens € 4 miljard bezuinigen op onze bijdrage aan de Europese Unie. Het 
Europees Parlement dient meer macht te krijgen en heeft als taak de burger beter bij haar besluitvorming te 
betrekken. 
 
Partij voor Mens en Spirit - www.mensenspirit.nl 
Partij voor Mens en Spirit is opgericht in maart 2008 en streeft naar ingrijpende systeemverandering. Haar grondslag 
is een breed spiritueel gedachtegoed, dat zij concreet vertaalt naar de maatschappelijke en politieke realiteit van nu. 
 
Jij bent aan zet! Kies voor een WARME samenleving! 
Wij hebben jouw stem en steun nodig om onze thema’s om te zetten in realiteit, in het NU. Uit onderzoek is gebleken 
dat ons potentieel 16 Kamerzetels is. Dat is een serieuze stem, jouw stem! Daarom vragen wij jou om vandaag nog lid 
te worden en zelfs met hart en ziel mee te helpen aan een betere wereld. Samen staan wij sterk! Jouw lidmaatschap, 
stem, donatie en hulp worden daarom bijzonder op prijs gesteld! Kijk voor ons uitgebreide programma op de site. 
Telefoon: 06 40 68 54 07. E-mail: info@mensenspirit.nl. Website: www.mensenspirit.nl. 


