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UIT DE EU

Referendum nu! U beslist.



Ten geleide
Artikel50 is de jongste ledenpartij van Nederland. Wij zijn een partij die deel 
wil nemen aan alle verkiezingen in heel Nederland. 

Volgens Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon kunnen lidstaten zelf uit de 
Europese Unie stappen. 

Wij willen Nederland beter en sterker, maar vooral weer soeverein maken. 
Het ideaal is een brede, eerlijke klassiek-liberale volkspartij te worden die in 
alle geledingen van het politieke spectrum meedoet.

Niet alleen omdat wij dat leuk vinden, maar vooral omdat het moet! 
Nederland móet beter worden. Daarvoor steken wij graag de handen uit de 
mouwen. Samen met u!

NB: Hoewel onze naam duidelijk is gericht op de Europese verkiezingen 
staan wij open voor een eventuele naamsverandering na de Europees Parle-
mentsverkiezingen.
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1 Uit de EU - en wel meteen!

Voorlopig mag Nederland zich in naam nog steeds een soevereine staat 
noemen. Als de huidige gang van zaken zich echter doorzet is dat binnen-
kort niet meer zo. We dragen continu meer bevoegdheden over aan Brussel. 
Nog even en we hebben niets meer te zeggen over onze eigen toekomst. 
De Verenigde Staten van Europa (VSE) met de provincie ‘Nederland’, is dan 
een feit. 

Hoe is het nu?

Wat wil Artikel50?
Hoewel de politieke elite de VSE wel ziet zitten denkt de Nederlandse be-
volking daar heel anders over. Uit recente peilingen blijkt dat 68% van de 
kiezers Brussel minder macht wil geven of zelfs helemaal uit de EU wil stap-
pen. 

Wij delen die mening: Nederland moet de EU vaarwel zeggen. In plaats van 
een politieke Unie moet de oude vrijhandelszone, de EEG, in ere worden 
hersteld. Van oudsher wil Nederland met iedereen handel drijven, maar zich 
door niemand de wet laten voorlezen. Wij willen baas zijn in eigen land; 
baas over onze begroting, onze grenzen en onze wetgeving.
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2 Red de economie: stop de euro

De invoering van de euro is één van de grootste debacles uit de geschie-
denis van Europa. De lidstaten van de Europese Unie verschillen namelijk 
teveel van elkaar in cultuur, belastingmoraal en op economisch gebied. 
Omdat al die verschillende landen, met verschillende culturen toch dezelf-
de munt gebruiken wil Brussel Europa ‘harmoniseren.’ Dit betekent dat de 
lidstaten gelijk aan elkaar worden gemaakt: iedereen moet uiteindelijk even 
arm worden. Vandaar dat wij ieder jaar weer koffers met geld naar zuidelijke 
lidstaten zoals Portugal en Griekenland mogen sturen.

Hoe is het nu?

Wat wil Artikel50?
In plaats van dit kunstmatige gedrocht in stand te houden moet Nederland 
de euro onmiddellijk verlaten en daarna een gezamenlijke munt invoeren 
met landen die economisch en cultureel gelijkwaardig aan ons zijn zoals 
Duitsland, Finland en Oostenrijk. Samen kunnen we een sterke vuist maken 
in de wereld, zonder dat de één op kosten van de ander leeft. Anders dan 
bij de huidige euroconstructie is er dan sprake van een gelijkwaardige rela-
tie tussen lidstaten.
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3 Onmiddelijk een referendum over de EU

Kunt u zich 1 juni, 2005 nog herinneren? Toen stemde de overgrote meer-
derheid (61,5%) van de Nederlandse kiezers tégen de Europese Grondwet. 
Wij wilden nadrukkelijk géén federaal Europa. Door deze stem werd het 
Verdrag voor een Europese Grondwet uiteindelijk niet geratificeerd.

Helaas trok de Europese elite zich er verder bijzonder weinig van aan. Niet 
veel later kwam Brussel namelijk met het Verdrag van Lissabon aanzetten, 
dat feitelijk gewoon een kopie van de Europese Grondwet was. De heersen-
de eurofiele klasse besloot vervolgens dat de mening van de kiezer vanaf nu 
volstrekt irrelevant was en voerde het Verdrag van Lissabon maar snel in. 

Hoe is het nu?

Wat wil Artikel50?
Andere zogenaamd ‘liberale’ partijen zeggen tegen de kiezer dat ze ‘lang-
zaam bevoegdheden willen terughalen’ uit Brussel, maar in de praktijk is dat 
een complete leugen. De Europese Unie wil alleen maar groter worden en 
achter de schermen wordt dit door àlle mainstream partijen in Nederland 
gesteund. Wij hebben onze buik vol van dat soort opportunistische spelle-
tjes. Het is tijd voor duidelijkheid: er moet een referendum komen over de 
gewenste toekomst van Nederland in de EU. Anders dan de hoge dames en 
heren in Brussel vrezen wij de mening van de kiezer namelijk niet. U weet 
beter wat goed voor uzelf is dan zij.
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4 Stoppen met het verhuiscircus

Iedere maand verhuist het Europees parlement voor drie dagen van Brussel 
naar Straatsburg. Alle honderden parlementariërs, hun assistenten en tol-
ken moeten dan een paar dagen in Frankrijk werken, waar een gigantisch 
parlementsgebouw staat dat de overige 28 dagen van de maand compleet 
uitgestorven is. Deze grap kost de belastingbetaler maar liefst 200 miljoen 
euro per jaar. Dit terwijl Straatsburg, volgens het Verdrag van Lissabon, de 
officiële zetel van het Europees Parlement is.

Hoe is het nu?

Wat wil Artikel50?
Brussel is verworden tot een geldverslindend monster dat zijn weerga niet 
kent. Niemand behalve de technocraten van de EU zou een dergelijk ver-
huiscircus kunnen bedenken; niet omdat dit in het belang is van de burger, 
maar omdat er in Brussel nu eenmaal heel veel lobbyisten rondlopen die 
graag op hun wenken bediend worden door Europarlementariërs. 

Dat kan zo niet langer. De EU moet zich aan haar eigen verdrag houden. 
Zolang het Europees Parlement bestaat moet Straatsburg de officiële zetel 
zijn. De 200 miljoen euro per jaar die hierdoor overblijft moet vervolgens 
worden teruggegeven aan de lidstaten.
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5 Hef het Europees Parlement op

Het Europees Parlement is een bolwerk van spilzucht. 751 parlementariërs 
worden zwaar overbetaald, terwijl ze de belangen van de Europese Com-
missie dienen, niet die van hun landen. Aangezien Nederland maar 26 leden 
in het parlement heeft wordt ons land compleet genegeerd. Het enige wat 
wij mogen doen is betalen - iedere keer weer.

Hoe is het nu?

Wat wil Artikel50?
De macht van het Europees Parlement moet worden gebroken. Het is be-
grijpelijk dat de 751 ‘volksvertegenwoordigers’ graag op onze kosten een 
luxeleventje willen leiden waarbij het volstrekt normaal is om tijdens de 
lunch al dure wijn te drinken, maar wij weigeren hun rekeningen nog langer 
te betalen. Daarom dient het parlement te worden afgeschaft en de besluit-
vorming volledig terug te gaan naar de Europese Raad. Iedere lidstaat moet 
vervolgens vetorecht hebben bij voorstellen die tegen haar belangen 
indruisen. 

Weg met het Europees Parlement; meer invloed voor de lidstaten zelf.
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6 Samenwerken in het Europees Parlement

Er zijn in het Europees Parlement acht fracties waarbij een partij zich kan 
aansluiten. Doe je dat niet dan ben je een niet-ingeschrevene, waardoor je 
stem feitelijk van geen enkele waarde is. Dat is op dit moment het geval 
voor Artikel50.

Hoe is het nu?

Wat wil Artikel50?
Eurosceptische partijen moeten samen een vuist maken tegen het bureau-
cratische gedrocht dat Brussel is. Daartoe werken wij nu al intensief samen 
met de Britse United Kingdom Independence Party (UKIP) van de, ook in 
Nederland bekende, euroscepticus Nigel Farage. Na de verkiezingen sluiten 
wij ons aan bij de fractie die hij leidt: de ‘Europe of Freedom and Demo-
cracy’ groep. Gezamenlijk gaan we de Europese Commissie en de eurofiele 
fracties in het Europees Parlement flink aanpakken. De EU kan alleen be-
streden worden door een coalitie van fatsoenlijke en liberale eurosceptische 
partijen. Artikel50 zal hier samen met UKIP voor zorgen.
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7 Europa moet transparant worden

De Europese Unie is één grote, ondoorzichtige bende. Vragen over financi-
en en declaraties worden voortdurend tegengehouden door een leger aan 
voorlichters en fractievoorzitters. Af en toe komen er enkele schandalen 
bovendrijven, maar veel vaker blijven ze onder de pet. Dit soort anti-trans-
parant wangedrag is volkomen normaal geworden in Brussel. Ook de van 
machtsmisbruik en censuur beschuldigde voorzitter van het Europees Par-
lement, de Duitse socialist Martin Schulz, doet hier aan mee. 

Hoe is het nu?

Wat wil Artikel50?
Anders dan de Brusselse technocraten denken horen zij het vólk te dienen, 
niet andersom. Er moet rekenschap worden afgelegd voor iedere euro die 
wordt uitgegeven; of het nu aan een taxirit naar een café is, die dure fles 
champagne die de eurofielen gezellig met elkaar verorberd hebben tijdens 
de lunch, of de driehonderd euro daggeld die een europarlementariër opeist 
terwijl hij maar vijf minuten aanwezig is geweest bij een vergadering van het 
Europees Parlement. 

Wij zullen daarom vechten voor volledige transparantie en geven altijd 
openheid van zaken. Anders dan de gevestigde partijen zitten wij er name-
lijk niet voor onszelf, maar voor ú: de belastingbetaler.
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8 Géén Europees leger

Brussel heeft weer een nieuwe manier verzonnen om de eigen macht te 
vergroten: de machtswellustelingen onder leiding van Herman van Rom-
puy en Neelie Kroes willen een Europese krijgsmacht opzetten. Als dat plan 
doorgaat zitten we straks opgescheept met een Europees leger dat onder 
de bevoegdheid valt van de ondemocratische en ondoorzichtige Europese 
Unie. Een grotere nachtmerrie is nauwelijks denkbaar.

Hoe is het nu?

Wat wil Artikel50?
De Europese Unie krijgt wat ons betreft nog niet één soldaat om bevelen 
aan te geven. Nederland heeft genoeg aan de NAVO. Als wij een vliegdek-
schip aanschaffen kunnen we overal ter wereld deelnemen aan militaire 
operaties om onze belangen en die van onze bondgenoten veilig te stellen. 
Voeg het beste van de Nederlandse krijgsmacht samen en we kunnen een 
specifieke en daadkrachtige bijdrage leveren aan de wereldvrede. Daar heb-
ben wij de EU helemaal niet voor nodig.
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9 Vrijhandel met iedereen

De Europese Unie presenteert zich graag als de grootste voorstander van 
vrijhandel ter wereld, maar helaas is niets minder waar. Op wereldniveau 
wordt de handel van veel goederen ernstig belemmerd door Brussel. Met 
name op het gebied van de landbouw is de EU een onneembare vesting 
geworden. Zo is het nagenoeg onmogelijk voor boeren in derdewereldlan-
den om hun producten naar Europa te exporteren. Tegelijkertijd worden 
de prijzen van landbouwgoederen in Europa zelf kunstmatig opgedreven, 
waardoor onze exporterende bedrijven in de problemen komen als ze ook 
zaken willen doen buiten Europa.

Op dit moment kunnen wij daar niets tegen doen. Individuele lidstaten mo-
gen namelijk niet zelfstandig handelsverdragen sluiten met landen buiten 
Europa.

Hoe is het nu?

Wat wil Artikel50?
Al sinds de 17e eeuw is Nederland een handelsnatie pur sang. De handelsbe-
lemmeringen van de Europese Unie schaden onze welvaart. Daarom moe-
ten zij per direct worden opgeheven. Internationale vrijhandel is niet alleen 
in het belang van ondernemers, arbeiders en boeren in ontwikkelingslanden, 
maar zeker ook in dat van ons. 

Meer handel leidt tot meer welvaart en vrede in de wereld. De Europese 
Unie moet dat accepteren en vrijhandel met iedereen mogelijk maken.
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10 Baas over eigen grenzen

Als Nederland hebben we amper meer iets te zeggen over onze eigen gren-
zen. Brussel eist dat wij deze wagenwijd openzetten voor de bewoners van 
alle lidstaten en zelfs van niet-lidstaten zoals Moldavië. Het gevolg hiervan 
is dat de Nederlandse arbeidsmarkt en de huizenmarkt overspoeld worden 
door laag- of ongeschoolde buitenlanders die onze taal niet spreken en 
afkomstig zijn uit een totaal andere cultuur. Vervolgens kunnen zij ook nog 
eens aanspraak maken op onze voorzieningen zoals uitkeringen en gezond-
heidszorg, die betaald worden door de hardwerkende Nederlandse belas-
tingbetaler, en waarvoor zij nooit ook maar één euro hebben afgedragen. 
Zeker in tijden van crisis is dat volkomen onacceptabel.

Hoe is het nu?

Wat wil Artikel50?
We kunnen het mensen die in armoede leven in Oost-Europa niet kwalijk 
nemen dat ze op zoek naar een beter naar Nederland verhuizen, maar dat 
betekent niet dat we daar blij mee moeten zijn. Soevereine staten dienen 
absolute zeggenschap te hebben over hun eigen grenzenbeleid. Dat geldt 
dus ook voor Nederland. 

Wij moeten kunnen bepalen wie we wel en niet binnenlaten. De Europese 
Commissie en het Europees Parlement hebben daar niets mee te maken. 
Zeker in tijden van crisis, zoals nu het geval is, moeten de schaarse banen 
die beschikbaar komen worden aangeboden aan mensen die na gedwongen 
ontslag werkloos thuis zitten terwijl ze maar wat graag aan de slag willen. 
Het is nu niet verstandig om goedkope arbeidskrachten uit andere EU-lid-
staten te halen. De Nederlandse werknemer moet beschermd worden tegen 
deze oneerlijke concurrentie. 

Nederland moet baas worden over eigen grenzen en de instroom van Euro-
pese (en andere) immigranten onmiddellijk beperken.
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11 Weg met allerlei groene hobby’s

Nederland moet in 2023 volgens de machthebbers in Brussel 20% van alle 
gebruikte energie ‘duurzaam’ opwekken. Nu is 4% van alle energie in ons 
land ‘groen.’ Dit kost de staat maar liefst 3 miljard euro per jaar aan subsi-
dies. Dit bedrag zal, als het aan de Europese Unie ligt, met een factor vijf 
groeien tot 15 miljard euro per jaar in 2023. Dit komt neer op 1000 euro 
netto per inwoner. Ieder jaar weer.

Dat is op zich al erg genoeg, maar het is zo mogelijk nog erger dat die mil-
jarden niet tot energie-onafhankelijkheid zullen leiden. Met ‘groene’ stroom 
redden we het niet.

Hoe is het nu?

Wat wil Artikel50?
Wij prikken de drogredenen van het energiebeleid van de EU door: van door 
de mens veroorzaakte opwarming van de aarde - terwijl de temperatuur al 
17 jaar constant is - tot de miljardenverspilling aan subsidies voor energie-
marktverpestende wind- en zonnestroom. 

Het decarboniseringsbeleid van de EU moet zo snel mogelijk worden be-
eindigd. In plaats van in te zetten op dure en inefficiënte groene stroom zijn 
wij voorstander van een energiemix van fossiele energie en kernenergie. 
Schaliegas kunnen wij importeren uit het buitenland maar wij willen geen 
boringen in Nederland. Daarvoor is ons land gewoon te klein. Tevens willen 
wij onderzoek laten doen naar mogelijke toekomstige energiebronnen waar-
onder Thorium. 



Uit de EU,
referendum nú!

22 mei. Artikel 50.



De gehele inhoud van dit 
concept-verkiezingsprogramma
is auteursrechtelijk beschermd. 

Voor meer informatie zie: 
www.artikel50.nl
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