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Voorwoord 

 
 
De politieke partij Artikel 50 is eind 2012 in het leven geroepen door onafhankelijk 
Europarlementariër Daniël van der Stoep met het doel om deel te nemen aan de 
Europese Parlementsverkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en aan 
landelijke verkiezingen zodra daar een datum voor bekend is.  
 
De naam Artikel 50 komt voort uit het in het Verdrag van Lissabon vastgelegde artikel 50 
lid 1, dat stelt: 
 
“Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie 

terug te trekken.” 
 
Ook verwijst de naam naar artikel 50 van de Nederlandse grondwet in acht genomen, dat 
stelt: 
 

“De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.” 
 
Artikel 50 heeft tot doel om Nederland de Europese Unie zoals deze nu bestaat te laten 
verlaten. Artikel 50 is niet tegen een Europese Unie maar wel tegen de huidige Europese 
Unie. Artikel 50 wil nu een referendum over uittreding uit de Europese Unie. 
 
Artikel 50 is een klassiek-liberale en seculiere partij die gelooft in de Nederlandse 
soevereiniteit en streeft naar de vrijheid van elk mens om zijn eigen lot te mogen bepalen.  
 
De beginselen waarop Artikel 50 is gefundeerd zijn hieronder verder uitgewerkt. 
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1. Referendum en Nederland uit de Europese Unie 

 
Europa is een prachtig continent, dat de bakermat is van revolutionaire uitvindingen, grote 
kunst en cultuur en verlichting. Helaas is Europa ook een continent waar de gruwelijkste 
aspecten van de mens naar boven kwamen. De Eerste en Tweede Wereldoorlog. 
 
Uit de puinhopen van Europa is in de eerste helft van de 20e eeuw een economisch 
samenwerkingsverband ontstaan tussen soevereine landen, met als doel om die 
verschrikkingen nooit meer te laten gebeuren. Deze samenwerking is inmiddels 
uitgegroeid, via verdragsveranderingen, tot de Europese Unie zoals wij die nu kennen. 
 
De huidige Europese Unie is een gigantische moloch geworden die vergeten is dat zij 
slechts op papier is gebaseerd en geen volk vertegenwoordigt, maar die ondertussen 
compleet wild geslagen en machtshongerig is geworden, met behulp van een EU-elite die 
blind is voor de wensen en behoeften van de gewone burger.  
 
De verwording van economische samenwerking naar inmenging in de Nederlandse 
samenleving is zo rap en zo onbezonnen gegaan dat wij ons, als land, hebben laten 
opvreten door een bureaucratisch monster dat onze soevereiniteit praktisch teniet heeft 
gedaan. 
 
Het Europese volk bestaat niet. Europa bestaat uit een verscheidenheid van talen en 
culturen, die weinig tot niks gemeen hebben. Als dat al in een land als België zoveel 
problemen oplevert dan biedt dat een weinig rooskleurig perspectief. 
 
Als we kijken naar de toekomst van de EU, dan zijn er maar twee smaken. De eerste is 
een compleet federale staat, naar voorbeeld van de Verenigde Staten (maar dan zonder 
hun vrijheden!) en de tweede optie is teruggaan naar de basis: economische 
samenwerking. Iedereen die stelt dat er een middenweg is, die liegt de burgers voor.  
 
De transitie naar een federale EU zal nodig zijn om het systeem in zijn huidige vorm te 
laten functioneren en zal er dan ook komen als we niet op tijd aan de rem trekken. 
Teruggaan naar enkel economische samenwerking tussen landen zal alleen slagen als de 
huidige EU wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd door regeringen van soevereine 
landen die de bemoeienis uit Brussel zat zijn. 
 
Gelukkig heeft de EU een uittredingsclausule: Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon. 
Hét artikel dat ons een uitweg biedt uit een federale Unie. De partij Artikel 50 wil dat we 
ogenblikkelijk gebruik maken van dit artikel en uit de EU moeten treden in het belang van 
onze toekomst. 
 
Er moet zo snel mogelijk een bindend referendum in Nederland worden uitgeschreven 
waar de burger de keuze moet krijgen tussen het uittreden uit de Europese Unie of er in 
blijven. Alternatief is om een half jaar voor elke verkiezingen voor het Europees Parlement 
een bindend referendum over uittreding te houden.  
 
Artikel 50 wil dat Nederland op alle vlakken zijn bevoegdheden terugkrijgt zodat we 
kunnen werken aan een sterk, vrij en welvarend land in Europa.  
 
Uit de EU! Referendum NU! 
 



 

 

 
 

2. Nederland uit de eurozone 
 
De euro is ooit bedacht als machtsmiddel puur in het belang van de EU en niet in het 
belang van haar afzonderlijke lidstaten. De monetaire unie die de euro onvermijdelijk 
vergezelt leidt tot een bankenunie, een fiscale unie en uiteindelijk tot een politieke unie. 
Alleen dat vergaten de grijnzende regeringsleiders bij de introductie even te vermelden. 
 
Een monetaire unie tussen landen moet gebaseerd zijn op één basiseconomie die bij een 
eventueel falen van landen garant kan staan en de munt sterk kan houden. We hebben bij 
Griekenland gemerkt hoe ontzettend veel geld dat kan kosten. In de eurozone hebben we 
niet een dergelijk land dat garant staat voor de overige landen, alle landen staan garant 
voor iedereen. 
 
Dit is een onhoudbare constructie die alleen maar zal leiden tot de ontbinding van de euro, 
of zal leiden tot een dusdanige constructie dat de EU zelf garant kan staan voor de 
monetaire Unie. Daarvoor is alleen wel een federaal bestuur van de EU nodig, dat 
zelfstandig geld kan verwerven door middel van bijvoorbeeld euro-obligaties. Artikel 50 is 
daar mordicus op tegen. 
 
Artikel 50 is niet tegen een gezamenlijke muntunie, maar dan wel met landen die 
betrouwbaar zijn en gelijkwaardige economieën hebben. Een muntunie tussen Duitsland, 
Denemarken, Finland en Oostenrijk bijvoorbeeld. De naam die de nieuwe munt moet 
krijgen is irrelevant.  
 
Nederland kan elk moment de euro als munt laten vallen. Daar zijn verschillende 
scenario’s voor, denk aan tijdelijk enkel giraal verkeer en de nieuwe munt (tijdelijk) 
koppelen aan een bestaande munt zoals de Britse Pond.  
 
Het toezicht op de euro en de daaraan gekoppelde 3% norm maakt onze economie kapot 
en raakt ons land in tijden waarin investeringen nodig zijn in plaats van bezuinigingen. 
Zeker als de regering weigert om heilige huisjes als ontwikkelingssamenwerking en linkse 
subsidies aan te pakken. Dit zijn uitgaven waar de regering zich verre van moet houden. 
 
Nederland is er sinds de introductie van de euro niet rijker op geworden. De deelname aan 
de eurozone kost ons miljarden doordat falende en liegende landen er ook in zijn 
opgenomen en wij hun problemen betalen. Dat geld is beter besteed in ons eigen land.  
 
Dat er gras zou groeien op de Rotterdamse kades is volslagen onzin. Voor de introductie 
van de euro voerden we net zoveel handel met buurlanden als na de introductie. Dat zal 
niet veranderen. De Rotterdamse haven is aantrekkelijk vanwege haar ligging en 
excellente voorzieningen en niet door de euro.  
 
Artikel 50 wil een goed voorbereide uittreding uit de eurozone om de toekomst van 
ons land en onze welvaart in eigen hand te houden en te versterken. 



 

 

 
3. Het Europees Parlement 

 
Nederland heeft in het Europees Parlement niks te zeggen. Met 26 van de straks 751 
zetels, zijn de Nederlandse Europarlementariërs, zélfs al zouden ze met elkaar 
samenwerken in het belang van Nederland, volstrekt kansloos. Het Europees Parlement 
zal nooit in het belang van Nederland handelen, maar altijd op basis van samenwerking 
tussen ideologische partijen. 
 
Het Europees Parlement is grotendeels een op zichzelf gerichte groep eurofielen, die 
alleen in verkiezingstijd zeggen dat ze naar de burgers luisteren, maar zodra ze zijn 
verkozen gaan ze verder met hun streven naar een federaal Europa. Zo hoeven ze maar 
een keer in de vijf jaar hun bezorgde gezicht op te zetten om daarna weer met een blauwe 
waas met gouden sterretjes voor hun ogen door te gaan waar ze gebleven waren.  
 
De opdoeking van het Europees Parlement is wel het minste wat Artikel 50 voor ogen 
staat. Het is een geldverslindende applausmachine, die aan de lopende band onzinnige 
rapporten uitbrengt en zich wil bemoeien met elk aspect van het menselijk leven. 
 
De Europese Raad zou prima de taak van het Europees Parlement kunnen overnemen en 
elk land zou elk besluit moeten kunnen vetoën, waardoor het belang van Nederland 
voorop kan blijven staan.  
 
Een voorbeeld waaruit blijkt dat het Europees Parlement elke logica is verloren is de 
discussie omtrent het maandelijkse verhuiscircus. Iedereen wil ervan af, maar ze vergeten 
dat ze het elk moment kunnen stoppen. 
 
Het Europees Parlement heeft al een officiële zetel, namelijk Straatsburg. Dat is bij 
verdrag afgesproken en is direct uitvoerbaar. U wordt voorgelogen dat we af moeten van 
Straatsburg als we het verhuiscircus willen stoppen, want iedereen zonder bord voor zijn 
kop weet dat het nooit zal gebeuren.  
 
Zonder problemen kunnen we het verhuiscircus afschaffen en 200 miljoen per jaar 
besparen, namelijk door Brussel als vergaderplaats af te schaffen en alleen in Straatsburg 
te werken. Maar dat willen de eurocraten niet, want ze hebben in Brussel hun hypotheken, 
hun kinderen zitten op goed(kop)e internationale scholen en al dat soort persoonlijke 
overwegingen die niet in het belang van de burger zijn. Er zijn geen valide redenen te 
vinden om het Europees Parlement niet permanent in Straatsburg te laten vergaderen.  
 
Artikel 50 is voor het opheffen van het Europees Parlement en in de tussentijd 
Brussel verlaten voor Straatsburg. 



 

 

 
4. Nederland als seculiere staat 

 
Iedereen is vrij om te geloven in religies, ideologieën en andere dogma’s. Het geloven in 
een deus is voor veel mensen een onderdeel van hun leven en hun identiteit. De staat 
dient te garanderen dat iedereen kan belijden, wat men wil.  
 
Het recht om te geloven houdt echter op daar waar het anderen leefregels oplegt of waar 
het anderen dwingt om geconfronteerd te worden met religies. 
 
Religies en ideologieën zijn keuzes van mensen en dienen als zodanig behandeld te 
worden. Die keuzes zijn niet aangeboren en dienen daarom niet door de overheid in haar 
handelen als zodanig beschouwd te worden. Hetzelfde geldt voor het leuk vinden van 
konijnen of postzegels sparen. 
 
De staat dient, om dit te waarborgen, volkomen religieneutraal te zijn en op geen enkele 
wijze religies en ideologieën te ondersteunen, te subsidiëren en te promoten. 
 
Als iemand een kerk, moskee of synagoge wil bouwen, dan is dat toegestaan, maar daar 
moeten de overheid en buitenlandse (Arabische) overheden zich afzijdig van houden. 
Dezelfde regels voor (sport)verenigingen dienen ook te gelden voor geloofshuizen. Een 
korfbalclub bouwt ook geen megagebouw met torens om daar 5 keer per dag de uitslag 
van de laatste wedstrijd van om te roepen of elk uur het clublied over een dorp te laten 
galmen. 
 
Artikel 50 zegt: 
 
- Religieuze symbolen in overheidsgebouwen moeten verboden worden.   
- Kinderen dienen tot hun 18e, zoveel mogelijk, vrij te zijn van religieuze indoctrinatie. 
- Religieuze gemeenschappen kunnen zich in gewone verenigingen aansluiten. 
- Geen enkele vorm van subsidie naar religies en ideologieën.  
- Bijzonder (religieus) dagonderwijs dient afgeschaft te worden. 
- Verwijzingen naar God in regeringsdocumenten dienen verwijderd te worden. 
- Religieuze slachtingen dienen verboden te worden. 
- De NPO dient religieuze programma’s niet uit te zenden. 
- Geen hoofddoeken in een paspoort 
- Etc. etc. 
 
Artikel 50 wil een absolute scheiding van kerk en staat.   



 

 

 
5. Bescherming van persoonlijke vrijheden 

 
De overheid dient persoonlijke vrijheden te waarborgen. 
 
- De vrijheid van meningsuiting moet absoluut zijn en alleen worden begrensd door 

oproepen tot fysiek geweld naar medeburgers toe. Kritiek op religies en ideologieën 
dient te allen tijde mogelijk te zijn. 

 
- Men moet vrij kunnen zijn om te leven zonder bankrekening, de overheid moet 

faciliteren dat mensen bij dienstverleners altijd contant kunnen betalen. 
 
- De overheid moet er zorg voor dragen dat mensen altijd bij een loket terecht 

kunnen voor hun overheidszaken. Digitale dienstverlening is een toevoeging aan 
persoonlijke dienstverlening, geen vervanging. 

 
- De overheid mag enkel en alleen vingerafdrukken of DNA bewaren als iemand 

onherroepelijk is veroordeeld tot een misdrijf waar in de wet meer dan 4 jaar 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf op staat, of bij zedenmisdrijven.    

 
- De overheid dient zich niet te bemoeien met de inhoud van het internet, tenzij er 

serieuze oproepen tot fysiek geweld worden gedaan of als er sprake is van 
kinderporno of grooming van minderjarigen. Het recht op vrij internet dient in de 
Grondwet te worden opgenomen. 

 
- De overheid dient er zorg voor te dragen dat niemand op basis van iets dat buiten 

hun macht ligt wordt gediscrimineerd, zoals seksuele geaardheid, handicap, 
huidskleur etc. etc. 

 
Op alle keuzes die mensen maken mag men te allen tijde kritiek leveren. 
 
Artikel 50 is voor een overheid die het waarborgen van vrijheden als primaire taak 
ziet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. Bestuur in Nederland 

 
Er valt een hoop te verbeteren aan het openbaar bestuur in Nederland. Een tekort aan 
democratische invloed en de aanwezigheid van overbodige organen nopen tot 
aanpassingen van het huidige systeem. 
 
Ten eerste is Artikel 50 van mening dat de Eerste Kamer afgeschaft dient te worden. 
Haar taak om zich te buigen over de kwaliteit van wetgeving is verwaterd. De Eerste 
Kamer wordt nu ingezet als politiek vehikel en is een herhaling van het werk dat door de 
Tweede Kamer wordt gedaan. 
 
Met de uitsparing van geld die wordt bewerkstelligd door het opheffen van de Eerste 
Kamer wordt het mogelijk om Tweede Kamerleden meer medewerkers te laten hebben, 
opdat zij hun taak beter kunnen vervullen dan nu het geval is. Nederlandse 
parlementariërs hebben nu niet eens recht op 1 volwaardige medewerker.  
 
Ten aanzien van vertegenwoordigde partijen in de Tweede Kamer dient een kiesdrempel 
van 3% te worden ingevoerd, om versplintering tegen te gaan. Kleine partijen zijn zo 
gedwongen om samen te werken. 
 
Er is geen Nederlandse rechter die wetten mag toetsen aan wetten van een hogere orde, 
zoals de grondwet en verdragen. Ook is er geen Nederlandse rechter die verdragen en 
Europese wetten mag toetsen aan onze grondwet. Dit leidt er toe dat verdragen kunnen 
worden gesloten die rechtstreeks tegen onze Grondwet ingaan. Om dit probleem te 
ondervangen moeten we, gelijk Duitsland, een constitutioneel hof oprichten om 
bijvoorbeeld de grondwettelijkheid van Europese beslissingen te toetsen. 
 
Burgers voelen zich zelden door de burgemeester van hun gemeente vertegenwoordigd. 
Dat komt omdat het burgemeesterschap wordt misbruikt voor de baantjescarrousel van 
politieke partijen. Dat is niet de bedoeling van onze democratie. De burgemeester moet 
gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen worden gekozen. 
 
Overige punten: 
 
- Wetgeving om landelijke bindende referenda mogelijk te maken, moet zo snel 

mogelijk worden ingevoerd.  
 
- Voor Commissarissen van de Koning geldt hetzelfde als voor burgemeesters. Ook 

zij moeten gekozen worden, gelijktijdig met de provinciale verkiezingen. 
 
- De waterschappen als bestuursniveau dienen te verdwijnen en te worden 

ondergebracht bij de provincies. 
 
- De Koning is een belangrijke bindende factor in ons land, maar het Koningschap 

zou ceremonieel moeten worden.  
 
Artikel 50 wil een efficiënter en meer democratisch bestuur van Nederland. 



 

 

 
7. Een minimale overheid met kerntaken 

 
De overheid zou zich slechts moeten richten op kerntaken: het beschermen van haar 
burgers en het bieden van een vangnet voor diegenen die buiten hun schuld niet in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
 
Bescherming van burgers dient te gebeuren op verschillende vlakken. In weerwil van 
Europese afspraken zou Nederland de grenzen moeten sluiten en een visasysteem 
moeten invoeren, zodat diegenen die Nederland voordeel komen brengen naar binnen 
mogen en diegenen die Nederland nadeel komen berokkenen, buiten blijven. 
 
Burgers dienen ook beschermd te worden tegen dreigingen van binnenuit. Wie weleens 
een krant openslaat kan vaststellen dat voor de vreselijkste vergrijpen lachwekkend lage 
straffen worden uitgedeeld. Artikel 50 pleit dan ook voor minimumstraffen, zodat misdaad 
niet meer loont. Ook pleit Artikel 50 voor een online zedendelinquentenregister. Opname 
in dit register kan door de rechter worden opgelegd. 
 
Onze overheid is uitgegroeid tot een monster dat zich bemoeit met alle aspecten van het 
leven van mensen. De overheid bepaalt dat er in cafés niet gerookt mag worden. 
Eigenaren van horeca zouden dit zelf moeten kunnen beslissen. De overheid bepaalt dat 
je geen goedkoop appartement mag huren als je te veel verdient en met een oude auto 
mag je straks bepaalde steden niet meer in. Belachelijke en onnodige regelgeving. 
 
De overheid gedraagt zich alsof burgers kleine kinderen zijn en niet voor zichzelf kunnen 
zorgen. Door alle regulering en preventie wordt er een loodzware paternalistische deken 
over burgers heen gelegd. 
 
De overheid ziet het ook als haar taak om naar eigen inzicht belastinggeld uit te geven 
aan zaken die zij belangrijk acht, zoals milieuorganisaties, cultuurinstellingen en talloze 
nutteloze overlegorganen.  
 
Hier houdt het niet mee op. De overheid geeft onvoorstelbare hoeveelheden geld uit aan 
buitengewoon discutabele projecten, zoals windmolenparken en ontwikkelingshulp. 
Allemaal projecten die geen enkel effect sorteren, maar vooral heel veel geld kosten. 
Burgers kunnen belastinggeld beter besteden dan de overheid zelf. 
 
Deze uitgaven worden gefinancierd uit belastinginkomsten. Een compleet ondoorzichtig 
systeem van belastingschijven, toeslagen, heffingen en kortingen. Een eerlijk 
belastingsysteem zou simpel moeten zijn en heeft één tarief dat geldt voor iedereen en 
zonder herverdeling. Zo blijven de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en kan 
iedereen met gemak zijn aangifte zelf invullen.  
 
Door het schrappen van overbodige uitgaven van de overheid, zoals hierboven genoemd, 
kan het universele belastingtarief ook nog eens aanzienlijk lager worden gemaakt dan we 
nu gewend zijn. 
 
Artikel 50 wil een kleine overheid, zodat de belastingheffing omlaag kan. De burger 
beslist zelf over zijn uitgaven. 
 
 
 



 

 

 
8. Nederland in internationale context 

 
Nederland is een handelsnatie pur sang. Via de Rotterdamse haven en de luchthaven 
Schiphol zijn wij de poort naar Europa als het om Europese handel gaat. Dit moeten we 
zien te behouden en uit te breiden. In het belang van onze economie.  
 
Nederland moet zich internationaal richten op het opheffen van zo veel mogelijk 
handelsbelemmeringen. Als ze in Afrika graan en vlees goedkoper kunnen produceren, 
dan moeten we dat niet tegen willen houden met allerlei restricties.  
 
Ontwikkelingshulp dient afgeschaft te worden. Arme landen worden sterker als hun 
economieën groeien. Gratis geld maakt lui. Mensen worden het best gestimuleerd als ze 
zelf geld kunnen verdienen. Wel moet er altijd een pot zijn voor noodhulp in het geval van 
natuurrampen. Die pot moeten we ook aanspreken als rijke landen als de Verenigde 
Staten hulp nodig hebben. We kunnen met dat geld Nederlandse bedrijven overal ter 
wereld aan het werk zetten en zo onze economie versterken. 
 
We moeten alle huidige verdragen waar Nederland aan gebonden is opnieuw bekijken op 
relevantie en of ze in het belang zijn van Nederland. Hierbij moet de Tweede Kamer het 
initiatief nemen. 
 
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is in essentie geen 
verkeerd verdrag. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) houdt toezicht 
op het Verdrag. Het EHRM zou zich enkel moeten bezighouden met interstatelijke 
conflicten en conflicten tussen een burger en een lidstaat. De uitspraken zouden geen 
jurisprudentie meer mogen vormen, maar alleen op een ‘case-to-case’ basis moeten 
werken. Daartoe dient het EVRM aangepast te worden. Mocht dat niet lukken, dan moet 
Nederland het EVRM opzeggen. 
 
Defensie dient zich in eerste instantie altijd te richten op de bescherming van het 
Nederlandse grondgebied. Verder kan de krijgsmacht het beste de verschillende 
krijgsonderdelen samenvoegen tot één organisatie die zich focust op het beste van de 
verschillende krijgsmachtonderdelen. Nederland zal nooit heel actief kunnen zijn in 
grondoorlogen en in luchtgevechten waarbij stealth-eigenschappen nodig zijn. 
 
Artikel 50 is van mening dat Nederland het beste een vliegdekschip kan aanschaffen, 
waarmee Nederland kan deelnemen aan militaire operaties overal ter wereld. Zo kan het 
beste van de Nederlandse krijgsmacht worden samengevoegd en kunnen we binnen de 
NAVO een specifieke aanvulling zijn die past bij een klein land als Nederland. 
 
Tevens moet uit de Nederlandse Grondwet artikel 90 worden verwijderd waarin staat dat 
de regering de internationale rechtsorde bevordert. 
 
Artikel 50 is voor een buitenlandbeleid dat in dienst moet staan van Nederlandse 
belangen.   



 

 

 
9. Toekomst voor Nederland 

 
Artikel 50 gaat voor een toekomstbestendig Nederland waarin mensen vrij kunnen leven 
en werken. Een Nederland waarin iedereen écht gelijke kansen heeft en werken écht 
loont. Een Nederland dat het beste uit de mensen haalt. 
 
Het volk is de basis van de Nederlandse soevereiniteit. De overheid moet weer gaan 
inzien dat zij in dienst is van de burgers en dat burgers belasting betalen om het 
Nederlandse volk welvarender en beter te maken. 
 
Het Nederlands belang is het best gediend bij een overheid die in al haar facetten de 
toekomst van de eigen burgers voorop zet en niet zijn oren laat hangen naar vreemde 
mogendheden. Daar hoort een vertrek uit de EU vanzelfsprekend bij. 
 
Nederland heeft altijd prima gefunctioneerd, we zijn eeuwenlang een van de welvarendste 
landen van de wereld geweest, juist zonder EU en euro. We kunnen prima onze eigen 
boontjes doppen 
 
Het volk is de baas, de regering werkt voor de burgers en die burgers zijn het zat om 
uitgewrongen te worden door regeringen die miljarden uitgeven aan zaken die niet in het 
Nederlandse belang zijn. Ze zijn het zat dat buitenlanders komen vertellen hoe wij het land 
moeten runnen en welke wetten wel en niet mogen. Ze zijn het zat dat de overheid niet 
adequaat optreedt als mensen anderen hun geloof willen opdringen. Ze zijn het zat dat ze 
door de overheid als nummer worden beschouwd en niet meer als mensen. 
 
Maar Nederlanders zijn een trots volk, hardwerkend, goed geïnformeerd en bereid om te 
gaan voor hun idealen.  
 
Artikel 50 is er voor het Nederlandse volk en is in dienst van het volk.  
 
In dienst van een Vrij en Soeverein Nederland. 
 
 
 
 
 
 


