Verkiezingsprogramma 2021
Lijst 30
Politiek en democratie
Wij willen een overheid die dicht bij de burger staat. Dienstverlenend en in gesprek. Met meer
betrokkenheid en inbreng van de burger. Wij willen weer gezien en gehoord worden, zodat wij zelf
ons land weer kunnen gaan besturen. Wij willen een transparante overheid die kan worden
aangesproken en afgerekend op het gevoerde beleid.
Wij willen een bindend referendum naar Zwitsers voorbeeld. De rol van de politiek moet verkleind
worden. De culturele en economische sector moeten de ruimte krijgen zich onafhankelijk en op
basis van ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen.
Verbonden, vrij en menselijk
•

De burger staat centraal. De overheid is dienstbaar. Met een ethische commissie voor
(nieuwe) democratische initiatieven;

•

Met een menselijke maat in beslissingen op basis van volledige en pluriforme informatie;

•

Burgerparticipatie maximaal vergroten vanuit rechten en plichten. Actieve dialoog tussen
overheid en burger. De burger voelt zich uitgenodigd om mee te denken aan het beleid.
Inbreng heeft daadwerkelijk effect;

•

Informatie van de overheid is transparant, waarheidsgetrouw en toegankelijk;

•

Een brede maatschappelijke dialoog wordt ondersteund door mediakanalen met
uiteenlopende zienswijzen. Geen censuur of beïnvloeding door de heersende politiek. De
burger voelt zich goed geïnformeerd;

•

Sociale diensttijd van 1 jaar voor alle jongeren en sociale stages aanbieden aan jongeren;

•

Burgerschap en directe democratie opnemen in lesprogramma’s;

•

Soevereiniteit versterken, invloed EU beperken, inzetten op samenwerken en
handelsovereenkomsten;

•

Onmiddellijke opheffing van alle coronamaatregelen.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Systeemcorruptie in de politiek actief bestrijden. Lobbycultuur met grote bedrijven en de
financiële wereld, alsmede politieke beïnvloeding van de commerciële wereld via
onafhankelijke instituties tegengaan;

•

Verhouding beroepspolitici beperken in vertegenwoordiging en vooral vakmensen met
maatschappelijke praktijkervaring in een zaken- of expert kabinet, en overheidspersoneel
wordt flexibeler inzetbaar;

•

Topambtenaren kunnen ontslagen worden en wisselen bij verkiezingen. Geen alternatieve
baan op topniveau meer na meervoudig falen. Beloning wordt overeenkomstig aangepast.
Vijf jaar geen lobbyfuncties voor ambtenaren na vertrek. Ministers en staatssecretarissen
moeten voldoen aan functie-eisen;

•

Een nieuw kiessysteem op basis van een participatiematrix. Met een eenvoudig digitaal
stemsysteem voor alle burgers. Privacy-by-design. Open Source en blockchain
beveiligingstechniek, zodat fraude structureel kan worden uitgesloten en de inzet van
decentrale, privacy-by-design en democratische technologie (gebaseerd op Quantum AI
encryptie en Quantum blockchain technologie);

•

Persoonlijk stemmen Tweede Kamer, dus stemmen zonder fractiediscipline;

•

Coalitievorming afschaffen. Het kabinet moet op onderdelen een meerderheid zien te
verwerven;

•

Afschaffing Eerste Kamer. Wetsvoorstellen toetsen aan grondwet door een constitutioneel
hof.

Zelf sturen
•

Provincie als bestuurslaag opheffen en gekozen burgemeesters;

•

Inzet van moderne technologie om de burger te laten participeren in wetsvoorstellen met
niet-bindend advies.

•

Zelfsturende gemeenschappen, burgerraden, loting & voting en invoering van het
initiatiefrecht. Iedereen heeft het recht om initiatieven te starten voor wetgeving of over
grondwetswijzigingen te stemmen. Bij voldoende handtekeningen leidt dit tot een bindend
referendum;

•

Burgerschap en deeldemocratie opnemen in lesprogramma’s.

Rechtsstaat & justitie
Wij willen een zelfstandig functionerende en onafhankelijke rechtspraak. Het recht op vrije
meningsuiting en privacy zijn speerpunten voor Lijst30. Wij zetten ons in voor een laagdrempelige
toegang tot de rechtspraak, waarbij we ons richten op preventie, mediation en logische
strafmaten.
De rol van het slachtoffer staat centraal. Wij willen naar een zakelijke en efficiënte besturing van
overheidsinstellingen, nutsbedrijven en semi-overheidsinstellingen. De menselijke maat moet
terug. Onderzoek naar privatisering op deelgebieden. Deprivatisering, coöperaties en eigen
nutsbedrijven zijn uitgangspunt.
Verbonden, vrij en menselijk
•

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 en het EVRM leidend maken
en opnemen in de grondwet;

•

Constitutionele toetsing op de grondwet;

•

Menselijke samenleving met de menselijke maat als uitgangspunt;

•

Eigen keuzes in een vrije maar verbonden omgeving;

•

Privacy en toetsing hierop duurzaam opnemen in wetsvoorstellen.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Aanpak systeemcorruptie bij Justitie, de Rechterlijke Macht en het OM;

•

Instellen van anti-censuurwetgeving;

•

Minder bestuursrechtelijke handhaving met lasten onder dwangsom en extra strafrechtelijke
vervolging;

•

Doorlichten rechtssysteem naar vernieuwing bijv. juryrechtspraak;

•

Burgerparticipatie bij het vernieuwen van wetgeving.

Zelf sturen
•

Rechters takenpakket in eigen hand i.p.v. efficiency en financieel gestuurd;

•

Minder wetgeving, regels en boetemachines;

•

Meer draagvlak en preventie zodat beter gehandhaafd kan worden;

•

Burgermediation stimuleren;

•

Burgerschap en onderwijs over de rechtstaat opnemen in onderwijsprogramma’s.

Bestuur
Wij willen naar een zakelijke en efficiënte besturing van overheidsinstellingen, nutsbedrijven en
semi-overheidsinstellingen. De menselijke maat moet terug en tevens moet onderzocht worden
hoe wij omgaan met privatisering op deelgebieden. De-privatisering, coöperaties en eigen
nutsbedrijven zijn hierbij het uitgangspunt.
Verbonden, vrij en menselijk
•

De burger centraal;

•

Van controle naar vertrouwen, preventie en dienstverlening;

•

Vertrouwen in zelfstandige, verantwoordelijke burgers;

•

Permanente ethische commissies bij alle overheidsinstituties.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Decentraal waar het kan, centraal waar het moet. Het uitganspunt is de menselijke maat;

•

Aandacht voor fysiek contact;

•

Opzetten servicepunten in winkelstraten;

•

Preventie en dienstverlening centraal;

•

Overheidsprofessionals het veld in, ministeries verkleinen;

•

De burger betrekken bij oplossingen;

•

Open sollicitaties publieke functies;

•

Publiek-private partnerships bevorderen;

•

Investeren in digitale deelplatformen, platformtechnologie en netwerksamenleving.

Zelf sturen
•

Minder regels en wetten, daarop handhaven, samen met de burger;

•

Minder regels, alle ruimte voor de zelfstandige professional (voor elke nieuwe regel twee
oude weg);

•

Aanbestedingen voor MKB versimpelen;

•

Burgerschap en bestuur opnemen in

Wijsheid & ontwikkeling
Opleiden van kinderen en volwassenen als speerpunt. Vanuit het kind of de student en vanuit de
zelfstandige opleidingsprofessional. Met minder regels en meer aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling. Het basisonderwijs in Nederland is gericht op lezen-rekenen-schrijven en een beetje
samenwerken. Basisvaardigheden die je de rest van je leven nodig hebt om verder te ontwikkelen.
Maar er is meer te leren, want tachtig procent van je succes wordt bepaald door hoe je in een
groep past, of hoe je sociaal wordt geaccepteerd en hoeveel kansen je creëert waardoor je verder
kunt ontwikkelen. Als we in het onderwijs meer gaan investeren in persoonlijke ontwikkeling van
jongeren, dan is de kans groter op een intelligente, multiculturele en leefbare samenleving. Dat
doen we door de leerling centraal te stellen die passend onderwijs afneemt.
Daarnaast moeten we het bestaande opleidingsbudget van docenten gebruiken voor persoonlijke
ontwikkeling om uiteindelijk het aanbod te verrijken voor de leerling en aan te sluiten op zijn
vraag/behoefte. De onmetelijke kennisexplosie in 21ste eeuw is niet meer bij te houden voor
docenten en leerlingen.
Daarom is het belangrijk om het vergaren van kennis te zien als vaardigheid. Als je bepaalde
kennis nodig hebt, je dan als persoon in staat bent om je snel te verdiepen zodra je deze nodig
hebt. Waarom leren we bijvoorbeeld alle jongeren verplicht een derde taal als het merendeel die
nauwelijks gaat gebruiken? Waarom staan er docenten voor de klas die wel de kennis hebben,
maar geen les aan jongeren kunnen geven? Daarom een oproep aan docenten van Nederland:
ontwikkel nieuwe leerstof waarmee je jezelf ontwikkelt en het talent en de passie van studenten
ontdekt, aanwakkert en verder ontwikkelt.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Goed opgeleide onderwijsprofessionals met aandacht voor brede algemene kennis en
persoonlijke ontwikkeling;

•

Specifieke aandacht per leerling en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;

•

Persoonlijk contact en interactie stimuleren in plaats van online; goede communicatie staat
centraal.

Overheid voor de burger en meedoen

•

Minder regels, uitgaan van vertrouwen. Mogelijkheden verruimen om actief te sturen op
topkwaliteit leerkrachten;

•

Herinvoeren basisbeurs in plaats van leningen;

•

Selectie en regels aan de voorkant, gericht op talentontwikkeling;

•

Perverse prikkels omzetten naar eigen budget onderwijsinstellingen;

•

Ministerie 20/80 regel, dus 80% naar de voorkant en het veld in, scholen besturen en
lesgeven;

•

Onafhankelijkheid onderwijs bevorderen door politieke en commerciële prikkels uit te
sluiten;

•

Open transparante modellen voor bedrijven, onderzoeksinstellingen en instituties over
coöperatie en partnerships bij universiteiten en onderzoeksinstellingen;

•

Onderwijs voor iedere Nederlander beschikbaar tegen lage kosten;

•

Ouderschapscursussen en menszijn-cursussen voor preventie; denk aan burn-outs;

•

Onderwijsprogramma’s gericht op menszijn en persoonlijke ontwikkeling en communicatie
en ook filosofie, geschiedenis en maatschappijleer, aangevuld met maatschappelijke
praktijkstages.

Zelf sturen
•

Van onderwijs naar eigenwijs!

•

Leerling centraal en docent zelfsturend vanuit goede opleiding en vertrouwen;

•

Minder regels, alle ruimte voor de zelfstandige professional (voor elke nieuwe regel twee
oude weg);

•

Eigen budget per leerling/student; voldoende voor een aantal jaren opleiding, zelfstandig in
te vullen;

•

Toetsing en diploma’s gebaseerd op internationale standaarden van de best-in-class.

Gezondheid & zorg
Gezondheid mag geen verdienmodel meer zijn en medische vrijheid is cruciaal. Voor ons is het
vanzelfsprekend dat burgers snelle en eenvoudige toegang tot gewenste zorg hebben met daarin
een vrije keuze in behandeling, arts en instelling. Wij zien een toekomst waarin leef- en
eetgewoonten, preventie en vernieuwende gezondheidsvormen naast de traditionele medicijnen
en operatieve zorg staan. Een integrale visie binnen de gezondheidszorg leidt tot duurzame
verbetering van de gezondheid in Nederland, aanzienlijke kostenverminderingen én meer
levensgeluk.
De essentie van deze visie is focussen op gezondheidsbevordering in plaats van op
ziektebestrijding, waarbij het zelfherstellend vermogen en de eigen regie centraal staan en de
mens als geheel wordt gezien. Deze visie sluit naadloos aan bij het algemeen geaccepteerde begrip
positieve gezondheid. Vrijwel alle Nederlanders die een chronische aandoening hebben (ongeveer

10 miljoen!), willen een integrale gezondheidszorg waarbij ze op basis van betrouwbare informatie
samen met hun behandelaar vrij kunnen kiezen uit alle effectieve en veilige behandelmethoden,
regulier én complementair.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Medische vrijheid. Punt.

•

Goed opgeleide zorgprofessionals met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, vanuit
een breed en integraal perspectief en breder dan allopathische geneeskunde alleen;

•

Vrijheid om eigen keuzes te maken (zowel qua therapie als qua behandelaar) en vrijheid om
over het eigen leven en lichaam te beslissen (integriteit);

•

Patiënt en medisch geheim centraal in het gehele beleid, inclusief psychosomatische en
andere gedragsontwikkelingszaken.

•

Vrije artsen, medicijnen, behandelmethoden en ziekenhuiskeuze;

•

Complementaire zorg volledig vergoeden vanuit de basisverzekering;

•

Persoonlijk contact, interactie en communicatie stimuleren in plaats van online;

•

Levensloop-coaching vanuit gezondheid.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Minder regels, uitgaan van vertrouwen; mogelijkheden verruimen om actief te sturen op
topkwaliteit zorgverleners;

•

Strenge selectie en regels aan de voorkant, gericht op talentontwikkeling;

•

Perverse prikkels omzetten naar eigen budget zorgverleners en onafhankelijkheid van de
zorg bevorderen door politieke en commerciële prikkels uit te sluiten;

•

Ministerie 20/80 regel: 80% het veld in;

•

Kennis en feiten moeten voor iedereen beschikbaar en transparant zijn, zodat beslissingen
genomen kunnen worden op basis van alle gegevens.;

•

Systeemcorruptie en medisch-industrieel complex aanpakken;

•

Burgers laten meebeslissen over nieuwe ontwikkelingen, denk aan behandelingen, vaccins,
kunstmatige intelligentie;

•

Investeren in preventieve zorg om curatieve zorg te beperken en minder regels;

•

Open transparante samenwerkingsmodellen voor bedrijven, onderzoeksinstellingen en
instituties.

Zelf sturen
•

Integrale geneeskunde met aangetoonde werkzaamheid en veiligheid invoeren waarbij de
wens van de patiënt speelt en (betaalbare) keuzevrijheid essentieel is;

•

Beperken macht en invloed zorgverzekeraars, terug naar het ziekenfondsmodel zonder
winstoogmerk, aangevuld met efficiënte private initiatieven;

•

Patiënt centraal en zorgverlener zelfsturend vanuit goede opleiding en vertrouwen;

•

Alle ruimte voor de zelfstandige professional, ook een gesprek bij een huisarts van een uur
en vervolgconsult van dertig minuten volledig vergoed vanuit de basisverzekering;

•

Zorgpreventie belangrijker, incentives verleggen naar gezondheid in plaats van ziekte met
leefstijladviezen op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en zingeving;

•

Meer naar privéklinieken waar het kan en publieke zorg waar het moet;

•

Ouderen stimuleren om in beweging en in contact te blijven, onder andere met
leeftijdsbestendige woonvormen (Blue Zones);

•

Vernieuwende en persoonlijke geneeskunde stimuleren (zelfgenezing) en liefde, compassie,
zorg voor elkaar

Veiligheid & politie
Voor ons is het uit handen geven van het geweldsmonopolie geen vanzelfsprekende zaak. Hier
moet dan ook nauwkeurig mee om worden gegaan. Vertrouwen is de basis, alsook preventie. Op
basis van handhaving kunnen dan de uitzonderingen vanuit tijdelijkheid strak aangepakt worden.
Eerlijk en in verhouding tot het vergrijp.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Goed opgeleide professionals met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie
naar de burger;

•

Vertrouwen in het individu is het centrale uitgangspunt;

•

Persoonlijk contact en interactie stimuleren in plaats van online; communicatie centraal.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Landelijke politie terug naar lokaal, preventie en dienstverlening;

•

Decentraal waar het kan, centraal waar het moet en waar het specialistische functies betreft;

•

Veiligheidswinkels in de wijk als direct communicatiemiddel, in contact met de wijkagent;

•

Integriteitsorgaan en aanpak systeemcorruptie;

•

Preventie, handhaving en gemak in aangiftes centraal in plaats van hogere boetes;

•

Burger kan met e-ticket zijn/haar zaakvoortgang volgen;

•

Politie betrekt meerdere groepen in sociale veiligheidsinitiatieven;

•

Focus op succesvolle terugkeer naar de samenleving van gedetineerden;

•

Technologisch ondersteunen dienstverlening in plaats van controle;

•

Investeren in preventie van cybercriminaliteit.

Zelf sturen
•

Burgers betrekken bij zaken en voortgang, dus burgerparticipatie;

•

Publiek-private partnerships tussen burgers en politie;

•

Mediation & communicatie bevorderen in opleiding;

•

Politieagenten worden ‘adviseurs’ die minstens eenmaal per jaar de wijkvertegenwoordiger
bezoeken voor feedback en ideeën;

•

Focus op succesvolle terugkeer in de samenleving, onder meer door opleidingen;

•

Terrorismebestrijding vanuit burgerparticipatie.

Economische zaken
Wij gaan uit van een duurzaam economisch model vanuit de circulariteitsgedachte. Het stimuleren
van initiatief en ondernemerschap staat centraal. De invloed van internationale organisaties en
roofkapitalisten moet worden benoemd en aangepakt. Wij gaan voor een basisbelastingstelsel
waaruit zorg, veiligheid, onderwijs en infrastructuur en additioneel door de burger te bepalen
doelen worden betaald.
Lijst30 staat voor een duurzame, welvarende toekomst. We zitten nu in een vacuüm tussen twee
systemen. Burgers willen van een dienend naar een leidend systeem.
Door een tweesporenbeleid. In de overgang het systeem zo leefbaar en comfortabel mogelijk
houden voor zoveel mogelijk mensen (korte termijn) en ook werken aan een transitie naar een
economie die wel dienend is aan mens en milieu (lange termijn, transitie, systeemverandering).
De reden dat op dit moment de mens dienstbaar moet zijn aan de economie ligt verscholen in ons
monetair systeem: alles draait om geld. Willen we dat veranderen naar: alles draait om de mens en
de natuur, dan is een modernisering van het monetair systeem onontbeerlijk. Deze transitie
beslaat een periode van tien jaar.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Uniforme en heldere wetgeving met lage belastingen voor startups;

•

Belastingen verlagen en terug naar simpel in plaats van rondpompen en organiseren van
inkomsten en uitgaven;

•

Inkomsten relateren aan uitgaven, inzicht in waar en hoe een en ander besteed wordt;

•

Ethische commissies van burgers die plannen voor besteding overheidsgelden, initiatieven en
burgerinitiatieven toetsen;

•

Eigen en andere geaccepteerde valuta voor burgers gebaseerd op onderlinge waarde en
onderliggende waarde, ook om overheidsbetalingen te doen. Burger weer de baas over eigen
geld en lokale valutasystemen;

•

Schiphol Banen in zee, Schipholstad bouwen als stad van de toekomst.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Aanpak systeemcorruptie, met name belangenverstrengeling en misbruik van machts- en
monopolyposities door meldpunten;

•

Stimuleren van ondernemerschap en initiatief in creatieve en culturele sectoren;

•

Overheid stimuleert op alle mogelijke manieren initiatief en ondernemerschap, ook in
creatieve en culturele sectoren, en ondersteunt (praktijk)onderwijs;

•

Beschermen nationale bedrijven en technologie;

•

Benoemen van prioriteitsgebieden met toekomstpotentie ten bate van internationale
concurrentiepositie;

•

Soepeler ontslagrecht en eenvoudigere regels bij ziekte;

•

Simpele vormen voor werknemers om te participeren en eigenaarschap te ervaren;

•

Belastingvrije voet naar EUR 20.000, – voor iedereen en inkomstenbelasting heffen met
loonheffing als eindheffing;

•

Omzetbelasting voor in Nederland behaalde omzet, ook voor grote bedrijven.

Zelf sturen
•

Initiatief en ondernemerschap centraal, zowel in beleid als in budgettering, met nieuwe
regelingen;

•

Vrije besteding BV-gelden en leningen;

•

Handhaving hypotheekrenteaftrek en een collectieve hypotheekfinanciering door
geldschepping;

•

Afschaffing schenk- en erfbelasting, in het bijzonder voor de eerste 1.000.000 per kind;

•

Eigen pensioenvoorziening als keuze;

•

Geldschepping onder democratisch verkozen overheidsorgaan en kleine lokale banken;

•

Pluriform economie-onderwijs.

Huisvesting & leefbaarheid
Leefbaar en betaalbaar wonen is een basisvoorwaarde voor onze samenleving. Een betaalbare,
comfortabele leefruimte die zorgt voor een verbinding met de gemeenschap en de natuur. Een
goede leefomgeving zorgt voor verbinding met de natuur, het voedsel en de gemeenschap. In een
goede leefomgeving kun je veilig spelen en bewegen. Wij zien veel mogelijkheden om
levensbestendige woonconcepten te realiseren, afgestemd op de individuele gebruiker, en waarbij
vanuit ondernemerschap productiefactoren zoals arbeid, kapitaal en natuur verantwoord ingezet
worden.
Met huisvesting waarin men tijdelijk of permanent onderdak heeft om in te leven, te slapen, te
werken en of te ontspannen. Dat kan middels koop of doorgroeihuur. Belangrijk in de
woonomgeving is een optimale bereikbaarheid, recreatie, servicevoorzieningen en veiligheid. In
een gemeenschap die zelf weer deels verantwoordelijkheid neemt voor veiligheid, hun voedsel,
hun energievoorziening. Zo kan een echte gemeenschap ontstaan.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Aan te passen woonvormen en concepten;

•

Iedereen een eigen plek en woongenot;

•

Iedereen dezelfde rechten, los van (financiële) status;

•

Ethische commissie ter beoordeling van woonnoden;

•

Goed leefklimaat bevorderen.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Overheid met weinig regels binnen de bestemming;

•

Vrijheid voor nieuwe woonvormen en concepten;

•

Evenwicht werken, wonen en recreëren;

•

Eigen (en schuldenvrij) woningbezit stimuleren;

•

Huisvestingsmogelijkheden op deelplatformen;

•

Levensbestendige woonconcepten;

•

Duurzaamheid.

Zelf sturen
•

Stimuleren eigen ecosystemen;

•

Energie-eigenaarschap bij de burger, off the grid wonen stimuleren;

•

Deelplatformen in relatie tot inkomen en levensbestendige woonabonnementen;

•

Schipholstad Haarlemmermeer;

•

Infrastructuur: ringwegen bij steden, ondertunneling met bovenbouw.

Infrastructuur
Op het gebied van infrastructuur zien wij een belangrijke rol voor de overheid in het voorzien van
de basisinfrastructuur wat betreft waterbeheer, het luchtruim en de fysieke
vervoersinfrastructuur. Alles aangepast op alle nieuwe vormen van vervoer en
vervoersplatformen.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Vrije keuze in aan te passen vervoersvormen;

•

Betaalbaar en voor iedereen toegankelijk – conform het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking – openbaar vervoer;

•

Inkomsten uit infrastructuurbelasting direct naar infrastructuur;

•

Ruim baan voor luchtvervoer en parkeren, ook voor deelplatformen en abonnementen.

Overheid voor de burger en meedoen

•

De overheid creëert kaders voor deelplatformen als nutsfunctie, open voor ondernemers;

•

Parkeren flexibel en direct in binnensteden, in ondergrondse grote garages onder
water/grachten;

•

Milieuvriendelijke vervoersvormen in combinatie met deelplatformen en hubs;

•

Vervoersplatformen op deelplatformen, van individueel naar grootschalig;

•

Levensbestendige vervoersabonnementen;

•

Hervorming van Rijkswaterstaat om kennisniveau en resultaten te verbeteren;

•

Herziening van de aanbestedingswet voor efficiëntere en eerlijkere toewijzingen.

Zelf sturen
•

Aangepaste vervoersvormen en inrichting door wijk en burger;

•

Energievernieuwing in vervoersvormen;

•

Schiphol start- en landingsbanen in zee;

•

Rotterdam grote haven met bulk en schone industrie;

•

Ondergronds highspeed railnetwerk met Europa voor alle routes < 1.000 km;

•

Ondertunneling ringwegen bij steden inclusief wonen erboven.

Duurzaamheid & milieu
Voor ons is duurzaamheid het dicht bij de burger brengen en houden van de natuur en het behoud
ervan voor de volgende generaties. Wij zijn geen voorstander van grote internationale projecten
die met centrale middelen buiten het bereik van de burger hun eigen agenda’s bepalen. De
omgeving verandert continu.
We maken ons hard voor regeneratie en adaptatie. Er zijn twee soorten duurzaamheid:
ecologische duurzaamheid en technische duurzaamheid. Onze stippen op de horizon zijn heel
ideëel. Daarbij willen we niet verbieden, maar initiatief nemen. Ondernemerschap naar een
duurzame samenleving is onze ideale manier.
Lijst30 stelt dat de huidige betrokkenheid bij de fysieke leefomgeving veelal gepaard gaat met een
schuld- en schaamtegevoel. De toestand van de wereld is de schuld van de mens en er wordt
ingespeeld op schaamte en angst. De aandacht gaat naar destructie van de natuur en landbouw.
Lijst30 denkt niet dat dit de meest vruchtbare bodem is om tot positieve systeemverandering te
komen.
Onze actiepunten omvatten het regenereren van ecosystemen, logo’s voor alternatieve vormen
van economische activiteit vol faciliteren en ondersteunen, mestsolidariteit ondersteunen (mest
eerlijk verdelen), Natura 3000 (regeneratie en adaptie van de natuur), bouwmaterialen recyclen en
volkstuinen faciliteren.
Verbonden, vrij en menselijk

•

Menselijke maat, kleinschaligheid en waar mogelijk lokaal, ook toegepast op dieren en geen
genetisch gemodificeerd voedsel;

•

Overdracht naar onze 7 volgende generaties;

•

Een basisinkomen kan worden uitgekeerd in waardepunten, die Nederlandse
voedselproducenten kunnen omwisselen in euro’s of andere valuta;

•

Bevorderen van alternatieve, meer duurzame vormen van landbouw, zoals voedselbossen,
bijvoorbeeld in parken;

•

Stimuleren van biologische en biodynamische landbouw en veeteelt in Nederland, ook voor
producten zoals soja, die normaal van ver komt.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Open parken stimuleren, ook in weilandgebieden;

•

Alleen centrale (EU) transparante subsidiebranches, lokaal resultaat en opbrengsten helpen
realiseren;

•

Opbouw nutsvoorzieningsplatform voor energie dicht bij de burger;

•

Overheidfalen compenseren, met als voorbeeld aardbevingsschade door aardgaswinning;

•

Belasten niet-circulaire en schadelijke producten en diensten;

•

Landbouw kleinschalig en regelgeving visserij op juiste prikkels in verband met overbevissing;

•

Recyclen naar 100% van alle consumptiegoederen. Afval als grondstof en bladblazersquotum
instellen om blad zoveel mogelijk laten liggen;

•

Macht milieu- en klimaatlobby en de systeemcorruptie in de voedselindustrie breken en
privatisering terugdraaien;

•

Onderzoek naar nieuwe energievormen, energietransitie opnieuw inrichten en versnellen.

Zelf sturen
•

Stimuleren van duurzaam leven in circulariteit;

•

Burgers worden energieproducenten voor elkaar op deel- en nutsplatformen;

•

Gezonde voeding stimuleren en duurzaam bouwen, zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke
materialen zoals hennep;

•

Educatie eenvoudige circulariteitsprincipes voor de burger;

•

Productie en consumptie dicht bij elkaar; local voor local-initiatieven en coöperaties;

•

Landbouwgrond wordt niet verkocht aan commerciële voedselproducenten;

•

Kleinschalige coöperaties per regio, dorp of wijk met beheerders in loondienst en
vrijwilligers;

•

Stimuleren van burgers om te experimenteren en zelfvoorzienend te zijn met betrekking tot
voedsel verbouwen.

Media & cultuur
Vrije meningsvorming is voor ons essentieel in een democratische rechtstaat. Alle vormen zijn hierin
belangrijk en moeten worden beschermd, onder andere door anticensuurwetgeving. In het
scholingsprogramma zal debatteren met elkaar en vrije meningsvorming een centrale plaats krijgen.
Wij gaan eigen socialemediaplatformen bouwen. De cultuursector zal extra worden gestimuleerd
met een basisinkomen zonder voorwaarden voor personen werkzaam hierin.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Ethische gedragscode media en journalisten;

•

Eed op de grondwet voor personen werkzaam in de media;

•

Anticensuurwetgeving met hoofdelijke aansprakelijkheid organisaties;

•

Vrije meningsvorming en argumenteren in basislesprogramma’s, gekoppeld aan persoonlijke
ontwikkeling en gespreksvaardigheden, bijvoorbeeld NLP;

•

Culturele activiteiten aantrekkelijker en toegankelijker maken.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Classificatie van nieuws;

•

Pluriform nieuws promoten;

•

Transparantie overheden maximaliseren, voorkomen dat media Rijksvoorlichtingsdienst zijn;

•

Systeemcorruptie continu monitoren, geen betaalde mediasponsoring op de achtergrond;

•

Inhoudelijkheid stimuleren met onderwerpen ter ondersteuning van het menszijn;

•

Eigen deelplatformen door de overheid met daarop commerciële aanbieders en burgers;
denk aan eigen geïntegreerd socialemediaplatform (Twitter, Facebook, Instagram,
Messenger en LinkedIn) met daarop aanbieders volgens, in overeenstemming met WeChat
met strenge integriteitchecks naar de overheid.

Zelf sturen
•

Nieuwe en educatieve media stimuleren;

•

Publicaties plaatsen;

•

Nieuwsselectie instellingen programma ontwikkelen;

•

Educatie vergroten over kunst & cultuur;

•

Burgers nieuws laten ‘raten’;

•

Burgernieuws en participatie onder voorwaarden;

•

Cultuurabonnementen voor alle cultuur in Nederland voor een vast bedrag en een extra
bedrag per gebruik;

•

Deelplatform coöperaties op basis van kwantum AI-encryptie in blockchain platformen;

•

Cultuur als vast onderdeel van het (basis)onderwijs, bijvoorbeeld door middel van
vakleerkrachten.

Technologie & ICT
We willen dat ICT ingezet gaat worden om de burger te faciliteren bij de uitvoering van
overheidstaken, zonder dat de menselijke maat verloren gaat. Dat er altijd teruggevallen kan worden
op menselijk contact en bij problemen er een oplossing gezocht wordt, en niet het antwoord is dat
het systeem het niet toelaat. Zodat efficiënte overheidstaken altijd overal beschikbaar zijn. Zonder
dat een burger per se naar het gemeentehuis moet. Maar ook persoonlijk contact en ondersteuning
indien nodig.
Indien zaken fout lopen met als oorzaak de automatisering zelf, moet er altijd gemakkelijk
corrigerend ingegrepen kunnen worden door mensen. We willen dat ICT-projecten daadwerkelijk
tegen aanvaardbare kosten worden afgerond me een agile werkwijze. De focus van de aanpak moet
hierbij liggen dat informatie die door de bestaande systemen worden beheerd, digitaal te ontsluiten
voor andere systemen en centraal beschikbaar te stellen. Zonder dat ze verzanden in de ambtelijke
bureaucratie met enorme budgetoverschrijdingen en er uiteindelijk niets opgeleverd wordt.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Integriteitscommissie en ethiek is leidend;

•

Nederland Privacy Gidsland, bijvoorbeeld met een Citizen’s Island;

•

Privacy-duurzame oplossingen uitgangspunt met gebruik van eigen DigiD;

•

Technologie voor de mens en bevordering van het menszijn;

•

ICT-projecten tegen aanvaardbare kosten afronden. Zonder te verzanden in de ambtelijke
bureaucratie met enorme budgetoverschrijdingen zonder resultaat;

•

Door een agile werkwijze toe te passen en bestaande systemen in kleine stapjes te
verbeteren of te vervangen door nieuwe systemen.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Ministerie van Techniek en ICT voor alle departementen centraal;

•

Drie speerpunten per 5-jarenplan waarin Nederland winnaar kan worden;

•

Platformtechnologieën in coöperatieve vorm met daarop commerciële aanbieders.
Uitgaande van decentrale en democratische technologie;

•

Aanpak systeemcorruptie in relatie tot het Tech Industrieel Complex;

•

Het stimuleren van decision supportsystemen voor professionals in de overheid;

•

Overheidsdienstverlening ook niet digitaal mogelijk; dit geldt voor diensten maar ook voor
geld en andere zaken. Altijd een fysiek alternatief;

•

Deelplatformen van en voor de burger via coöperaties en nutsvoorzieningen;

•

Stimuleren techniek in onderwijs en initiatieven in MKB;

•

Overheid naar centralisatie van systemen en uniformiteit;

•

Publiek-private partnerships opnieuw inrichten.

Zelf sturen

•

Privacy-settings door burger zelf te bepalen;

•

Directe democratie faciliteren die de burger weer grip op keuzen geeft door de inzet van
slimme en veilige ICT-oplossingen;

•

Uitgangspunt is in de gehele keten: persoonsdata is van het individu;

•

Ketenaansprakelijkheid voor spelers in dataverwerking;

•

Minder afhankelijk van Silicon Valley.

Defensie
Defensie in een snel veranderende samenleving is essentieel. Juist vanwege de roep om decentrale
initiatieven in de samenleving is het verzorgen van een veilige samenleving in internationale
samenwerking van belang. Goede samenwerkingsverbanden, op basis van flexibiliteit en
geavanceerde informatie(systemen) worden gestimuleerd. We realiseren ons hoe kwetsbaar
democratie en het vrij ondernemerschap zijn, en realiseren ons dat ieder land (wij zelf ook) daar een
eigen verantwoordelijkheid in heeft.
Waar mogelijk willen we helpen faciliterende instituties op te richten in andere landen. We willen
goede relaties onderhouden met alle landen, om internationaal het vrije ondernemerschap te
faciliteren en democratie te bevorderen. We zijn niemand vijandig gezind. We willen internationale
betrekkingen vredelievend onderhouden, ook al verschillen we van mening met andere landen over
staatsinrichting of vrijhandel.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Tijdelijkheid van activiteiten in crisis en/of dienstverlening vanuit menselijke maat;

•

Defensie kan niet ingezet worden tegen de eigen bevolking;

•

Eigen beslissingen en openheid stimuleren bij professionals.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Defensie actief in cyber en technologie;

•

Grensoverschrijdende activiteiten en keuzes in criminaliteit en digitale oorlogsvoering;

•

Vernieuwing landmacht, luchtmacht en zeevloot naar 3% van het BNP;

•

In vredestaak veel meer servicetaken voor de maatschappij.

•

Expertise uit het veld en IT-kennis essentieel voor medewerkers defensie;

•

Doel altijd zelfredzaamheid in getroffen land herstellen en promoten;

•

Sociale dienstplicht en integratie bevorderen;

•

Klein, flexibel en hoogwaardig;

•

Goede controle door douane en marechaussee;

•

Internationaal meedoen aan grenscontrole en veiligheid van Europa;

•

Geen missies, alleen defensie en inlichtingen;

•

Cyber warfare focus;

•

Internationaal kernwapenbeleid en rol NL kritisch bekijken en faciliterende rol verwerpen;

•

Focus op infiltratie (VS, EU en China) en bedrijfsspionage.

Zelf sturen
•

Burgers meer eigen verantwoordelijkheid en educatie in het belang van nationale veiligheid
en defensie;

•

Vanuit sociale dienstplicht leer-werksituaties promoten;

•

Andere invulling van samenwerking met de NAVO/EU.

Ouderen
Ouderen zijn essentieel in en voor onze samenleving als geweten van de generaties na hen. Het is
dan ook van belang de sociale interactie met ouderen maximaal te versterken en hiervoor de
voorwaarden te scheppen. Ook in het beschikbaar maken en houden van de kennis en ervaring. Ook
kunnen ouderen een belangrijke taak vervullen in vrijwilligerswerk.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Ouderen beschermen in inkomen en veiligheid;

•

Eigen keuzes in zorg, inkomen, reizen en levenskeuzes;

•

Bruggen slaan tussen de leeftijdscategorieën door middel van lokale projecten.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Voorwaarden scheppen voor ouderenzorg, ook door mantelzorgers;

•

Zorg niet meer bij gemeenten, maar in een aparte centrale organisatie;

•

Pensioenen investeringsfondsen zoals Noors staatsfonds in Nederlandse economie;

•

Ouderen betrekken in samenleving, pensioen en bijverdienen flexibel mee omgaan;

•

Woonvoorzieningen in wijken met percentage ouderenwoningen in combinatie met jongeren
voor stimuleren integratie;

•

Ouderen betrekken in het onderwijs via programma’s en sociale activiteiten bevorderen.

Zelf sturen
•

Voorzieningen voor ouderen beschikbaar maken, leefvormen flexibel in de buurt van
kinderen;

•

AOW vanaf 65 jaar, te combineren met belastingvrij bijverdienen;

•

Woon-zorgcombinaties uitbreiden;

•

Ouderenplatform met interactie en uitwisselingsprojecten;

•

Vaste wijkteams met activiteitenkalender voor persoonlijk contact en buurthulp
vereenvoudigen;

•

Preventie- en fitheidsprogramma’s stimuleren, ook voor sociale interactie;

•

Speciale voordelen voor ouderen voor mantelzorgers of kinderopvang.

Kinderen & welzijn
Kinderen zijn uniek, volwaardig en bovenal: de toekomst!
Om een vernieuwende, verlichtende en hoopvolle toekomst te bouwen, is je persoonlijke
ontwikkeling en continu leren vanuit plezier en spel het fundament. In onze samenleving van de
toekomst spelen ouders, onderwijs, zorg en opvang, in verbinding een actieve rol. De basis voor onze
toekomstige generatie is opgroeien in een veilige, liefdevolle, vertrouwde omgeving waar ruimte is
om te mogen zijn wie je bent. In vrijheid verbonden met elkaar.
Verbonden, vrij en menselijk
•

De rechten van het kind altijd beschermen. Met de benodigde onafhankelijke toetsing.

•

Het kind en zijn/haar ontwikkeling centraal stellen, in elke vorm van opvoeding

•

Nadruk leggen op persoonlijke ontwikkeling en “menszijn”.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Onderwijs / educatie bieden vanuit:
- De kernwaarde “volwaardig menszijn”
- Vernieuwend en passend onderwijs.
- Verbinding met natuur en omgeving.
- Bewustwording en zingeving.
- Muziek en beweging.
- Aandacht voor spirituele ontwikkeling, yoga, meditatie.

•

Jeugd voorzieningenbudget geven en laten inrichten.

•

Kinderopvang mogelijkheid bieden tot vernieuwende pedagogische visies: Creatief
begaafdheid, hoogsensitiviteit.

•

Kinderopvang en toeslagen voor ouderparticipatie.

•

Oppasmoeders vrije voet in bijverdienen?

•

Financiële ondersteuning voor ouders om maximaal bij de eerste periode van hun
pasgeborene te zijn voor een goede hechting.

•

Zorg voor slachtoffers van geweld en mishandeling centraal goed regelen met onafhankelijke
toetsing.

Zelf sturen
•

Van leerplicht overgaan naar leerrecht.

•

Thuisonderwijs versoepelen.

•

Jeugdraden voor een percentage mee laten beslissen in de deeldemocratie, afhankelijk van
het onderwerp.

•

Ruimte creëren voor kinderen/ jongeren, ook fysiek in de publieke ruimte

•

Ouderschapscursussen aanreiken waarbij de vraag, wens en behoefte van de ouder(s)
voorop staat.

Internationaal, handel & immigratie
Internationale verschillen bieden kansen om van elkaar te leren. Monoculturen zijn vatbaar voor
extremen en bieden daarom een minder stabiele samenleving. Het is belangrijk om vanuit eigen
soevereiniteit te zoeken naar (tijdelijke) samenwerkingsverbanden. Hierin zal de burger
meebeslissen. In grensoverschrijdende zaken zoals veiligheid en infrastructuur of handelsbevordering
kunnen (bi)laterale afspraken gemaakt worden. Hierin zijn de directe democratische uitgangspunten
leidend. Onze aandacht gaat hierin vooral uit naar het MKB.
Niet alle landen zijn even vriendelijk of welvarend. Soms slaan mensen op de vlucht. Beperkt
willen we echte vluchtelingen opvangen. We realiseren ons dat we niet álle vluchtelingen op aarde
kunnen toelaten in Nederland. Hoe hard ook, we moeten keuzes maken. Verder willen we helpen
als blauwhelmen in oorlogsgebieden, ook al realiseren we ons dat we dan óf niet veel kunnen doen
óf onderdeel zijn van het probleem. In een oorlog maak je altijd vuile handen.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Soevereiniteit voorop, sterke samenwerkingen vanuit autonomie;

•

Eigen cultuurwaarden vanuit menselijke relaties;

•

Eerst eigen huis op orde en je plaats kennen.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Stimuleren van Nederlandse normen, waarden en handel;

•

Beperkte toelating van echte vluchtelingen;

•

Snelle en duidelijke (juridische) procedures voor immigranten, sturing in aantallen via quota’s
en meenemen van benodigde of schaarse kwaliteiten;

•

Nieuwe rol ambassades en diplomatie in internationale samenwerkingen;

•

Directe burgerparticipatie en besluitvorming bij samenwerkingen en verdragen die de
soevereiniteitsprincipes raken;

•

Democratisering EU voor alle processen en functies en verregaande federalisering;

•

Toetsing van instituties en verdragen aan de basisprincipes van Lijst30;

•

Rechten en plichten voor nieuwkomers in een schaal van 10-> 100% in 10 jaar;

•

EU: Basis is structurele samenwerking op economisch gebied en grensoverschrijdende
thema’s, denk aan mensen, milieu, transport & infrastructuur etc. Opnieuw evalueren
kosten/ baten EU en toetsing aan basisprincipes Lijst30;

•

Technologische samenwerking met EU op een drietal speerpunten voor de toekomst;

•

Meewerken aan Europees HSL-netwerk en afstemmen met luchtvaart.

Zelf sturen
•

Enkele functies centraal organiseren en dan ook democratiseren, maximale mate van
transparantie en afrekenbaarheid;

•

Stimuleren van initiatief en ondernemerschap vooral van MKB;

•

Meebeslissen op basis van directe democratie, uiteindelijke beslissing altijd in Nederland
nemen;

•

Outreach en inreach: ontwikkelingslanden ondersteunen door kennis naar de landen toe te
brengen en mensen hier te onderwijzen om de kennis mee terug te nemen;

•

Bedrijven met immigranten die minder verdienen een vergoeding betalen totdat het
minimumloon is bereikt.

Sociale voorzieningen
Wij staan voor hoogwaardige sociale voorzieningen vanuit vereenvoudiging van de
belastingwetgeving en verdelingsmechanismen. Wij willen voor iedereen toegang tot gratis
nutsinstellingen en zorg. Tijdelijke uitkeringen indien nodig vanuit sociaal, economisch of
gezondheidsperspectief.
Wij stimuleren hierin altijd het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wij gaan uit van vertrouwen
en gerichte minimale controle vanuit het 80/20 principe. Met zo min mogelijk voorwaarden om de
onafhankelijke positie en zelfbeschikking van de burger te vergroten.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Goede basisvoorzieningen voor iedereen;

•

Extra vangnet voor mensen die niet mee kunnen doen;

•

Welzijn en geluk meenemen in het beleid.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Pensioenfondsen moeten minimaal 50% in Nederland investeren;

•

Nieuwe nutsbedrijven en coöperaties;

•

Basisinkomen;

•

Gratis openbaar vervoer en gebruik culturele sector;

•

Vereenvoudiging fiscale regelgeving;

•

Vrijwilligerswerk stimuleren;

•

Rechten en plichten voor iedereen die gebruik maakt.

Zelf sturen
•

Geen verplichte pensioenverzekering;

•

Eigen leer- en zorgbudget instellen;

•

Stoppen met alle toeslagen en rondpompen van budgetten.

Bewustzijn & ethiek
Alles begint bij intenties. Intenties zijn doorslaggevend voor een zuiver proces en het uiteindelijke
resultaat. Daarom staan ethiek, persoonlijke integriteit en privacy vanuit het menszijn bij ons hoog in
het vaandel. Een wijze en duurzame aanpak in complexe zaken vraagt om een onafhankelijke
screening van intenties.
Onze thema’s leggen wij dan ook langs de ethische lat. Wij willen een nieuwe, lerende samenleving
met als uitgangspunt de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van het individu. Als politiek
vooruit creëren in plaats van reageren.
Verbonden, vrij en menselijk
•

Lijst30 - Hart Voor Vrijheid bedrijft een spiritueel-bewuste wijze van politiek - waarin
polarisatie wordt vermeden en verbindend wordt gesproken en gehandeld - en zet zich in
voor verheffing van bewustzijn en ethiek op dit politieke podium.

•

Nederlandse leerscholen, praktijken, activiteiten en methoden ten bate van (spirituele)
bewustwording en genezing zullen worden gestimuleerd en ondersteund voor een vrediger,
alsook fysiek, emotioneel en mentaal gezondere samenleving.

•

Het gezin en familie als meest verheven menselijke instituut als basis voor een stabiele
samenleving; stabiele kinderen worden stabiele volwassenen.

•

Een mens weer een mens laten zijn in plaats van een nummer in een economisch, rationeel
en efficiency gedreven geheel.

•

Eenheid in diversiteit, leren van elkaars verschillen in plaats van te oordelen; discriminatie is
geen optie.

Overheid voor de burger en meedoen
•

Inzetten wijsheid van de massa middels diverse directe democratische vormen.

•

De kloof dichten tussen politiek/overheid en burger door toegankelijk en authentiek te
blijven, maar ook door begrijpelijk taalgebruik en menselijke en geweldloze communicatie.

•

Politici die blijvend aan persoonlijke ontwikkeling werken en zo krachtige, wijze en
zelfbewuste mensen worden/blijven, opdat zij puur in het belang van de burger (blijven)
handelen.

•

Ethische commissie van onafhankelijke (burger)leden in elk overheidsorgaan om corruptie en
andere onzuivere intenties de baas te blijven en zo welvaart en welzijn voor iedereen op een
hoog peil te brengen.

Zelf sturen
•

Wij gaan uit van de kracht van burgers.

•

Wij creëren op alle niveaus directe aanspreekpunten en mogelijkheden om met elkaar
persoonlijk in gesprek te gaan.

•

Wij creëren een veilig klimaat voor vrijheid van meningsuiting en om vanuit vrijheid tot
zelfsturing te komen waarin fouten maken feedback op functioneren is.

•

Wij stellen burgercommissies
in op het gebied van ethiek en onafhankelijk handelen met een transparante en begrijpelijke
aanpak.

