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Deze verkiezingen gaan over de crisis, de bezuinigingen en Europa. Ze gaan 
over de euro, de giga garanties aan de Zuid-Europese landen en Europese 
instellingen als de ECB en het ESM, over overdracht van soevereiniteit aan 
Europa, toenemende werkloosheid en daarmee de vraag bij vele mensen in dit 
land of zij morgen hun baan nog wel hebben. 
 
De werkloosheid bedraagt nu 6,3%, maar als we de verborgen armoede bij de 
ZZP’ers erbij optellen, komen we uit op circa 12%.  
We zien politici die ons bewust verder het Europese moeras insturen met maar 1 
doel, de Republiek Europa. Het DPK is niet tegen Europa, maar we zijn wel 
voor een levensvatbaar Europa, dat recht doet aan de economische en financiële 
gelijkstelling. Geen enkele politieke partij heeft in de campagne een volledig 
antwoord op al deze onzekerheden en laten we eerlijk zijn, het merendeel van 
het Nederlandse volk heeft geen vertrouwen meer in de euro en daarmee ook 
niet in die politici die ons verder die euro intrekken. 
 
We staan aan de vooravond van een ongekende economische krimp, een recessie 
die volgens sommigen al een depressie genoemd mag worden. Als gevolg van 
de bankencrisis die in 2008 startte en de daarop volgende eurocrisis is er een 
ongelooflijke schuldenberg ontstaan en is het economisch proces tot stilstand 
gekomen. Wereldwijd worden duizenden miljarden in het systeem gepompt, 
banken aan het staatsinfuus gelegd en de rentestanden zijn tot nagenoeg nul 
procent teruggedraaid. Veel heeft het echter vanwege de voortwoekerende 
eurocrisis, allemaal niet uitgehaald. 
 
Het politieke beleid dat in de EU gevoerd wordt om de schuldenproblemen aan 
te pakken, verergert de zaak alleen maar. Door de oplossing te zoeken in het 
opleggen van strenge bezuinigingsmaatregelen en belastingverhogingen, zal elke 
economische groei de nek worden omgedraaid. 
Het economisch proces is een psychologisch proces, waarin het niveau van 
bestedingen door de consument de hoofdrol speelt. 



De Europese consument en daarmee ook de Nederlandse burger wordt, en voelt 
zich, links en rechts gepakt. De burger is verlamd door angst voor de toekomst. 
Baan, woning, pensioen, uitkering, zorg en zelfs onze munt de euro; alles is 
onzeker en onzekerheid leidt tot afwachten. Dit is fnuikend voor het op gang 
komen van economische activiteit. 
 
De eurocrisis is op dit moment de hoofdoorzaak van de wereldwijde 
economische malaise. China, de laatste jaren als afzetmarkt de economische 
locomotief van de wereld, houdt die rol niet langer vol doordat haar export naar, 
met name de EU, hard terugloopt. 
Hierdoor stagneert de Chinese binnenlandse consumptie en dus weer onze 
export naar China die de Europese economische problemen versluierd heeft, 
zeker in Duitsland. Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten die ook zwaar 
lijden onder de eurocrisis. President Obama wijst daarom ook, gedeeltelijk 
terecht, met de vinger naar de EU. 
 
Het moge zonneklaar zijn, dat onder dit soort omstandigheden, het van het 
grootste belang is dat de bestedingsangst onder de consument wordt 
weggenomen. We kunnen van alles bedenken om failliete landen en banken 
overeind te houden, maar als de consument niet gaat besteden, de economische 
groei niet op gang komt, heeft het allemaal geen zin. Economie is psychologie. 
 
Er zullen dus maatregelen moeten komen om de consument weer aan te sporen 
te gaan besteden en daarmee de onzekerheid en de angst weg te nemen. Die 
maatregelen zullen niet uit Europa komen. Zij hebben als gezegd maar 1 doel, 
en dat is de Republiek Europa. We zullen het heft in eigen hand moeten nemen. 
Als Europa niet voor ons zorgt, zullen we voor onszelf moeten zorgen. 
Ik ben er trots op u een pakket maatregelen te kunnen presenteren waarbij wij de 
stellige overtuiging hebben dat dit pakket ons land weer meer werk en dus meer 
welvaart zal geven. Ik kan u vertellen dat ik ook graag voormalig minister 
Economische Zaken, Herman Heinsbroek van harte wil danken voor zijn grote 
inzet in de totstandkoming van dit pakket. 
 
Bij dit plan letten wij niet op de hoogte van het begrotingstekort. Dat 
begrotingstekort zal alleen maar toenemen door verder te bezuinigen en 
belastingen te verhogen. Er moet iets anders gebeuren, drastisch, en het ligt 
eigenlijk voor de hand. 
 



Het DPK stelt de volgende 4 belangrijke maatregelen voor: 
 

1) Tot nader order, in ieder geval voor de duur van 2 jaar komt er een 
ontslagverbod voor overheid en bedrijven. Met uitzondering voor die 
bedrijven die in aantoonbare financiële nood verkeren. Dit keerpunt geeft 
een enorme zekerheid. Mensen zijn in die 2 jaar gewoon verzekerd van 
werk en dus ook van inkomen. Werk en inkomen betekenen 
bestedingszekerheid. Bovendien komen de uitkeringen die het gevolg zijn 
van ontslagen, niet op het bord van de overheid.  

 
2) Bevriezing tot nader order van alle salarissen bij overheid en 

bedrijfsleven. Nederland moet weer concurrerend worden op de 
wereldmarkt. Ook de bonussen worden waar mogelijk bevroren. 

 
3) Opsplitsen van de systeembanken in privé- en zakenbanken. Geldbeheer 

en circulatie zijn een publieke zaak. Het wanbeheer van banken is de 
oorzaak van het uitbreken van de financiële crisis in 2008, en nog steeds 
vormen ze een groot probleem. Een groot gedeelte van de banken ligt (in 
Europa) al aan het staatsinfuus, dus zo groot is deze operatie niet. Nu zijn 
het de Spaanse banken, morgen de Italiaanse, het houdt niet op. Als de 
overheid (wij allemaal dus) het beleid gaat bepalen kan ook de 
kredietverschaffing aan het bedrijfsleven en hypotheekverstrekking weer 
op gang komen. Die zit nu totaal op slot. Dit gaat weer de nodige impuls 
geven aan de huizenmarkt en het bedrijfsleven. 

 
4) DPK wil snel en effectief onderzoeken of de invoering van een munt met 

gelijkgestemde landen, de “neuro”, haalbaar is. Verder financieel steunen 
van landen met een totaal verschillende arbeids- en belastingmoraal, is 
water naar de zee dragen en brengt ons aan de rand van de afgrond. Het 
europroject is in de huidige opzet mislukt en kost de wereld inmiddels 
duizenden miljarden aan gederfde inkomsten uit gemiste economische 
groei. Het dreigt de wereld in een depressie te storten. Van belang is 
hierbij medestanders te krijgen bij de West-Europese landen voor deze 
splitsing. Lukt dit niet, dan zou in Nederland eenzijdig de “florijn” 
tijdelijk als rekeneenheid en wettig betaalmiddel voor binnenlands 
betalingsverkeer kunnen worden ingevoerd. De euro blijft dan voor 
buitenlands betalingsverkeer. DPK wijst een volledige overgang naar de 
gulden af. 



Zoals u weet is het DPK een partij met een klassiek liberale grondhouding 
over de overheid. Wij willen minder overheid met duidelijk omschreven 
kerntaken. Minder belastingen, zodat de burger meer kan besteden. Wij 
beseffen echter dat deze periode een actieve overheid nodig heeft die de 
crisis ter hand neemt. We kunnen dit niet aan de markt en zeker niet aan de 
politici in Europa over laten. In de 2 jaar dat we deze 4 maatregelen gaan 
afkondigen gaan we echter wel een voorschot nemen op de klassiek liberale 
overheid. In het eerste jaar willen wij een grote studie maken langs de 
overheid, semioverheidsinstellingen en zelfstandige bestuursorganen 
(ZBO’s). Er gaat bijvoorbeeld meer dan 140 miljard euro om in die ZBO’s, 
waar de overheid belastinggeld inpompt maar geen zeggenschap heeft, maar 
vele ZBO’s zijn compleet overbodig gebleken. En in dat 1e jaar zal daar een 
overzicht van moeten komen. Na het 1e jaar zullen werknemers verplaatst 
kunnen worden van overbodige overheidsinstellingen, naar opengevallen 
arbeidsplaatsen elders binnen de overheid. Niemand zal worden ontslagen, 
maar er wordt wel een begin gemaakt met die kleinere overheid.  

  
Naast deze 4 grote maatregelen hebben wij een aantal complementaire 
maatregelen specifiek gericht op de bouw en huizensector en op ons pensioen. 

 
5) Tot nader order afblijven van de hypotheekrenteaftrek. Niet omdat die zo 

goed is, maar omdat het op dit moment de huizenmarkt verlamt. De 
timing is fout. Voor veel mensen is het opgebouwde vermogen in hun 
huis bovendien een stuk pensioen, en onze pensioenfondsen zijn ook al 
niet stabiel, vaak door risicovol te beleggen. Huizenbezitters kunnen nu 
niet verzilveren doordat huizenprijzen scherp dalen en huizen overigens 
onverkoopbaar zijn. 

 
6) Geen algemene BTW verhoging. Deze BTW verhoging zal 

honderdduizenden mensen werkloos maken en duizenden bedrijven 
failliet. Verlagen van de BTW op nieuwbouwwoningen en onderhoud aan 
woningen. Voorstel is om de BTW hierop te halveren om deze belangrijke 
markt een impuls te geven. De bouwsector is van groot belang voor de 
gehele economie. Aan de aankoop van een huis hangt een enorm 
consumptiepatroon, van tuinlampjes tot meubels, van verf tot een nieuwe 
flatscreen. 

 
7) Het naar voren halen en opstarten door de overheid van grote 

infrastructurele bouwprojecten, zoals wegen, bruggen enz. Het DPK wil 
investeren, banen creëren en zorgen dat onze infrastructuur kwalitatief op 
een hogere standaard komt. Dit verbetert ook onze concurrentiepositie als 
exportland. 

 



8) In Nederland werken meer dan 130.000 Oost-Europeanen vooral in de 
bouwsector. Indien daar vraag naar is heeft het DPK daar geen probleem 
mee, echter vele van deze werknemers werken vanuit een uitzendbureau 
en worden grof onder het minimumloon betaald. Dat betekent dat de 
Nederlandse stukadoor of loodgieter moet concurreren in eigen land met 
een buitenlander die voor 3 euro per uur werkt.  
Dit is geen “level playing field”, en wij eisen dan ook dat buitenlandse 
werknemers in deze benoemde sectoren aantoonbaar worden uitbetaald 
volgens het minimumloon. Dan kan de opdrachtgever zelf bepalen of hij 
kiest voor die Nederlander of voor letterlijk hetzelfde geld voor die 
buitenlander. 

 
9) Instellen van de vrijheid om je eigen pensioenfonds te kiezen. Er zijn 

verschillende pensioenfondsen en er zijn grote kwaliteitsverschillen. 
Tevens moet de mogelijkheid geboden worden om je pensioenpremie als 
aflossing op je hypotheek te voldoen, met als visie dat de woning een 
appeltje voor de dorst voor de oude dag zou moeten zijn. 

 
10)Onder strenge toezichtstelling brengen van alle  
      pensioenfondsen door de overheid. Er dienen duidelijke en 
     conservatieve beleggingsrichtlijnen opgesteld te worden. 
     Hetzelfde geldt voor alle ZBO’s. 

 
Dit plan is er vooral om het economische groeiproces weer op gang te brengen 
en ons welzijn en onze welvaart zeker te stellen. 
Winstmaximalisatie en aandeelhoudersbelang zijn voor het moment naar het 
tweede plan verschoven. Dan maar even wat minder. 
Onze spaarcenten bij banken en pensioenfondsen en de waarde van onze huizen 
afgezet tegen onze schulden, zijn nog steeds zeer gunstig. We hebben meer dan 
genoeg vet op de botten. Nergens staat dat we bij een begrotingstekort van meer 
dan 3% failliet gaan. Dat is een Europese regel en daar wil ik me niet aan 
houden.  
 
Er is in de wereld nog genoeg ruimte voor economische groei. Vaak wordt 
vergeten dat er in de laatste twee decennia wel zo’n 3 miljard consumenten zijn 
bijgekomen in voornamelijk Zuid-Amerika, Rusland en Azië. Die willen 
allemaal meedoen, maar dan moeten ze wel de gelegenheid krijgen en moet 
Europa door een slechte aanpak in de eurocrisis niet ineens stilvallen. 



Er wordt in het bovenstaande plan een behoorlijk beroep gedaan op de centrale 
overheid. Dat is niet voor niets. De nationale overheden grijpen al sinds 2008, 
het jaar waarin de financiële crisis ontstond, hard in. Die lijn wordt alleen maar 
doorgetrokken. Wij zijn ervan overtuigd dat, indien Nederland met deze harde 
maatregelen durft in te grijpen, andere West-Europese landen eieren voor hun 
geld zullen kiezen, en zullen volgen. Doet men dit niet, hebben wij voor onze 
Nederlandse burgers in ieder geval de beste oplossing bedongen. 
Ik ben ervan overtuigd dat wij met deze maatregelen het vertrouwen van de 
burger in de Nederlandse economie en politiek weer terug kunnen krijgen. De 
bestedingen zullen vlot worden getrokken, en uiteindelijk zal deze lijn een 
bevestiging zijn van het vertrouwen dat wij hebben in de kracht van ons mooie 
land. 
	  
Hero	  Brinkman,	  Den	  Haag,	  15	  augustus	  2012	  
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