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VOORWOORD
Ondanks grote tegenstand van de machthebbers, inclusief door hen georkestreerde huiszoekingen
bij de PNVD-bestuursleden in januari 2020, is het ons gelukt de partij op te richten en dit
partijprogramma te realiseren.
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INLEIDING
De PNVD komt op voor een vrij, humaan en liberaal Nederland. Zij wenst inrichting van de
samenleving op humaan-liberale wijze; een aan progressief liberalisme gerelateerde variant van het
liberalisme. Basisvoorzieningen voor een menswaardig bestaan. Zelfbeschikkingsrecht, vrije
meningsuiting, vrijheid van vereniging, en individuele vrijheid, ongeacht leeftijd.
Tijdens een eerder bestaan – van eind mei 2006 tot medio maart 2010 – hebben diverse Nederlandse
politici gepleit voor een verbod op de PNVD. Onder meer het bestuur van Lijst Pim Fortuyn,
Wilders van Groep Wilders, Arib en Dubbelboer van de PvdA, en Van Haersma Buma van het
CDA. Deze personen zetten, nota bene onder het mom van de democratische rechtsorde
beschermen, in op strafbaarheid van streven naar legalisering van strafbare feiten. Daarmee voerden
zij een directe aanval uit op diverse grondrechten, zoals vrije meningsuiting en vereniging, passief
kiesrecht, en (dus) op onze democratie en rechtsstraat.
Alle individuen die destijds en in de toekomst actief gewerkt hebben dan wel werken aan een
verbod op de PNVD moeten vervolgd worden. Organisaties moeten niet verboden (kunnen) worden
wegens diens standpunten.
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MENSENRECHTEN

VRIJHEID VAN MENINGSUITING
De PNVD wil onbeperkte vrijheid van meningsuiting. Er dient geen verbod te zijn op
verheerlijking, uitlokking, belediging, en aanzetting (schrappen 137c-e Sr). Niemand mag verboden
worden publiekelijk zijn mening te uiten. Dit geldt dus ook voor (ex-)gedetineerden. Ook kinderen
hebben geen toestemming nodig van ouders, schoolbesturen of wie dan ook om hun mening
publiekelijk te uiten. Burgers hebben vooraf geen toestemming nodig voor de publicatie van
teksten, tekeningen, schilderijen, foto's, kunstuitingen, films, etc. Ook de Holocaust (Shoa)
ontkennen moet niet strafbaar zijn. De PNVD ontkent overigens geenszins de Holocaust en vindt
het schandalig dat zoiets heeft kunnen gebeuren. Voor demonstraties is vooraf geen toestemming
nodig. Oproepen tot het toebrengen van lichamelijk letsel moet strafbaar blijven. Als constante
belediging verwordt tot stalking, dan kan het strafbaar zijn.
Personen die vanwege hun mening sterk bedreigd worden moeten goede bescherming krijgen. Er
moet dus ook meer mankracht komen voor speciale teams die bedreigde personen beschermen.
Bedreigde personen mogen niet gedwongen worden om te verhuizen omdat hun buren overlast
ondervinden of mogelijk gevaar lopen. Niemand mag de toegang tot ons land geweigerd worden op
basis van diens mening.
Overheden mogen boeken niet verbieden op grond van een onwelgevallige inhoud. De overheid
geeft haar copyright op boeken vrij. Het ten verkoop aanbieden van bijvoorbeeld Mijn strijd (Mein
Kampf) moet, ongeacht waar de auteursrechten berusten, niet verboden zijn. Teksten verbieden op
grond van de inhoud beschouwt de PNVD als een aanval op de vrijheid van meningsuiting en vorming, en als directe censuur.
Organisaties moeten niet verboden kunnen worden wegens diens standpunten. Criminele individuen
kunnen gewoon via het strafrecht vervolgd worden. Iedereen die actief heeft meegewerkt aan het
verbod op Vereniging Martijn moet vervolgd worden, inclusief de rechters van de Hoge Raad.
GRONDRECHTEN
Artikel 120 van de Grondwet moet worden geschrapt. Dit schrappen maakt toetsing aan de
Grondwet mogelijk. Wetten moeten voldoen aan de grondrechten en algemene juridische principes
zoals vastgelegd in de Grondwet. Als de volksvertegenwoordigers tegenstrijdigheden niet opmerken
of die niet belangrijk (genoeg) vinden, moet een rechter gevraagd kunnen worden zich uit te
spreken over de grondwettigheid van wetten en verdragen. Grondrechten mogen niet worden
geschonden.
Na het schrappen van artikel 120 moeten beoogde wijzigingen van de Grondwet bij de
eerstvolgende landelijke verkiezingen in een referendum worden voorgelegd aan de burgers.
Wijziging van de Grondwet mag alleen plaatsvinden indien uit dergelijke referenda blijkt dat een
tweederdemeerderheid van het volk akkoord gaat.
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Parlementair dossier 32411 moet worden gesloten. Dit voorkomt ongrondwettelijke toevoeging van
"seksuele gerichtheid" aan artikel 1 van de Grondwet. Uit parlementaire behandelingen blijkt
namelijk dat de zinsnede bewust discriminerend bedoeld is jegens personen met seksuele
gerichtheden die, als daaraan in de praktijk uitvoering wordt gegeven, op grond van de huidige
wetgeving strafbaar zijn. Ook dossiers 34650 en 35079 moeten dus worden gesloten.
Iedereen beschikt zelf over zijn lichaam, geest en geloof, ongeacht leeftijd. Geen onvrijwillige of
ongewenste (genitale) verminking zonder medische noodzaak of om een tegenprestatie. Ook geen
(chemische) castratie of chipimplantatie tegen de wil van mensen of om een tegenprestatie als
vervroegde vrijlating. Een verbod op het onvrijwillig brandmerken van personen, hun goederen en
documenten.
De verplichte procesvertegenwoordiging wordt ook in civiele zaken afgeschaft. Dit betekent dat
mensen altijd ervoor kunnen kiezen zichzelf te vertegenwoordigen of daarvoor iemand kunnen
vragen die geen advocaat is. Rechtshulp moet toegankelijker worden. De bureaus voor rechtshulp,
de rechtswinkels en andere eerstelijns rechtshulpvoorzieningen dienen gratis te zijn, en er moeten
meer rechtswinkels komen. Investeren in sociale advocatuur.
De beginselen van legaliteit en rechtszekerheid moeten nageleefd worden. Dit betekent onder meer
dat vage en zeer ruime begrippen als “zedelijkheid” en “openbare orde” overal moeten worden
geschrapt.
Er moeten geen kledingprotocollen, -verplichtingen of -verboden gelden op publiek toegankelijke
plekken. Kleding mag geen gevaar vormen voor anderen. Dit betekent onder meer dat burgers vrij
zijn om géén kleding te dragen. Schennispleging dient niet strafbaar te zijn.
KINDERRECHTEN EN OUDERPLICHTEN
De PNVD maakt geen (juridisch) onderscheid tussen minder- en meerderjarigheid. Geen
onderscheid tussen leeftijden, en een einde aan de onderdrukking van kinderen en jongeren. Voor
personen die momenteel als minderjarig worden aangeduid gelden geen uitzonderingen. Zulke
personen krijgen onder meer het recht:
– tijdens verkiezingen te stemmen en gekozen te worden,
– te kiezen waar en met wie ze willen wonen,
– een rijexamen af te leggen en vervoersmiddelen te besturen,
– toelatingstoetsen af te leggen,
– te kiezen welke lichamelijke en seksuele activiteiten ze willen ontplooien,
– te werken,
– te bepalen of ze zich op sociale media begeven, en
– hun school te kiezen.
De leerplicht wordt afgeschaft. Leren wordt een recht.
Ouderlijke macht wordt veranderd in ouderlijke plicht. Ouders worden verplicht zorg te dragen voor
hun kinderen. Kinderen moeten in vrijheid worden opgevoed, zonder religieuze of andersoortige
indoctrinatie. Elke ouder moet maandelijks 250 euro geven aan elk van hun kinderen. Dit wordt
door de overheid geregeld en geautomatiseerd.
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PRIVACY
Iedereen dient recht te hebben op privacy binnen de eigen woning en over eigen dataverkeer. Het
briefgeheim gaat ook gelden voor e-mails en andere elektronische contacten. Internet- en
telefoonverkeer wordt niet meer opgeslagen.
Burgers krijgen het recht de gegevens die de overheid over hen bewaart in te zien. Het is goed als
burgers inzicht hebben in het detailniveau van de gegevens die de overheid over hen bewaart en de
juistheid van die gegevens. Om misbruik van gegevens te voorkomen mogen de overheid en
bedrijven niet zomaar alle gegevens over mensen verzamelen. Persoonsgegevens dienen helemaal
niet te worden geregistreerd zonder dat dit noodzakelijk is.
Het non-stop verzamelen van data, door bijvoorbeeld locatie-trackers en “slimme apparaten”, dient
te worden verboden. Dergelijke voorwaarden bij het gebruik van een product of dienst worden dus
ook verboden.
Het gedetailleerd, automatisch en systematisch in kaart brengen van het reisgedrag van burgers
moet worden gestopt, en anoniem parkeren moet mogelijk blijven. Automatische
nummerplaatherkenning (ANPR) mag alleen tijdelijk gebruikt worden waar dit noodzakelijk is voor
opsporing of ter uitvoering van de automatische verwerking van gegevens bij overtredingen. Alle
andere data mag niet worden bewaard. Wegens privacybezwaren dient er geen kilometerheffing te
worden doorgevoerd.
Het sleepnet in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (wettelijke kader AIVD)
vormt een ernstige aantasting van de privacy en dient te worden gestopt. Het verzamelen van DNA
en vingerafdrukken moet verder worden ingeperkt en ook hiervoor moet verjaring gaan gelden.
Deze gegevens worden momenteel te gemakzuchtig tegen burgers gebruikt.
Iedereen dient vrij te zijn van spionage, zo ook kinderen door hun ouders.
Niemand mag worden gedwongen tot het ontsleutelen (decryptie) van digitale gegevens. Het
versleutelen van gegevens (encryptie) dient nimmer - dus voor niemand - verboden te worden.
Burgers zijn niet verplicht een identiteitsbewijs bij zich te dragen.
SEKSUELE VRIJHEID
Personen van alle leeftijden, dus ook kinderen, hebben het recht te beschikken over hun eigen
lichaam. Dit geldt evenzo voor seksuele zelfbeschikking. Iedereen mag met instemming seksuele
contacten aangaan. De PNVD wil geen leeftijdsgrenzen in de wet, maar strafbaarheid van seks met
iemand waarvan men weet, of had moeten weten, dat deze daar niet mee instemde of (bijvoorbeeld
door onbekwaamheid) mee kon instemmen.
De discriminerende zedelijkheidswetgeving dient te worden vervangen door een algemene wet
tegen seksueel geweld. Men moet altijd zonder consequenties “nee” kunnen zeggen, ook bij
afhankelijkheidsrelaties. Bevooroordeelde ouders (en agogen) mogen hun kinderen niet
beschadigen door hen schuldgevoelens aan te praten.
Seksuele contacten in het openbaar, zoals in natuurgebieden, worden toegestaan. Als de overlast te
groot wordt kan er worden opgetreden. Iedereen die hiermee kan instemmen moet zich mogen
prostitueren. Iedereen mag er voor kiezen deel te nemen aan de productie van pornografie. De

7

PNVD is tegen censuur. Pornografie mag overdag worden uitgezonden. Privébezit van alle vormen
van pornografie, inclusief kinderpornografie, wordt toegestaan.
Seksuele contacten met dieren worden weer legaal. Seksuele mishandeling van dieren blijft
strafbaar. Legalisering van necrofilie indien overledenen hier nadrukkelijk schriftelijk toestemming
voor hebben gegeven. Verder moet iedereen die hiermee kan instemmen mogen kiezen voor
deelname aan risicovolle of schadelijke seksuele contacten.
VRIJHEID VAN INFORMATIE
Geen verbod op computerspellen. Ook gewelddadige spellen, zoals Postal 4 en Hatred, worden niet
verboden. De PNVD is niet tegen private classificatiesystemen, maar wel tegen verkoopverboden.
Iedereen moet onbeperkt recht krijgen tot het vergaren en bezitten van informatie en data, en
niemand moet toegang tot het internet ontzegd worden.
Copyrights, bijvoorbeeld die op (gesproken) teksten, films en muziek, vervallen na maximaal tien
jaar. Digitale piraterij, dus het downloaden van onder andere muziek en films voor privégebruik,
wordt weer legaal.
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DEMOCRATIE
KIESRECHT
De democratie mag geen tirannie of dictatuur van de meerderheid zijn, maar moet zijn minderheden
in bescherming nemen.
De PNVD wil algemeen kiesrecht invoeren. Iedereen met de Nederlandse nationaliteit krijgt
kiesrecht, ongeacht leeftijd; dus gelijkelijk recht te kiezen (actief) en verkozen te worden (passief).
Niemand mag zijn kiesrecht verliezen, ook gevangenen niet.
De kiesdrempel wordt afgeschaft. Partijen zonder volledige zetel maken ook kans op de restzetels.
De grootte van de Kamers wordt afhankelijk van het aantal Nederlanders, bijvoorbeeld 1 zetel per
100.000 inwoners voor de Tweede Kamer en 200.000 inwoners voor de Eerste Kamer. Een partij
mag nooit meer dan de helft van het totale aantal zetels krijgen. De zetelverdeling per partij wordt
democratischer: stemmen op personen gaat altijd boven de lijstvolgorde.
Alle partijen die definitief meedoen aan de verkiezingen krijgen gelijk campagnegeld. De broncode
en verdere werking van stemcomputers wordt verplicht openbaar gemaakt. Het raadgevend
referendum komt terug.
Tussentijdse verkiezingen in gemeenten worden mogelijk. Inwoners moeten per referendum
akkoord gaan met gemeentelijke herindelingen.
Stemmen voor het Europese Parlement moet kunnen op Europese partijen en
volksvertegenwoordigers, en landsgrensoverschrijdend zijn.
JUSTITIE EN VEILIGHEID
Het strafrechtsysteem moet niet gericht zijn op vergelding maar op preventie en het voorkomen van
recidive. Een belangrijk doel ervan is re-integratie, resocialisatie, rehabilitatie. Er dienen zo min
mogelijk mensen in de gevangenis te worden geplaatst, zeker als het gaat om heel jonge personen.
Taakstraffen en huisarrest zijn toe te juichen. Het gevangeniswezen dient te worden gehumaniseerd.
Straffen dienen niet gebaseerd te zijn op (maatschappelijk) sentiment. Voorlopige hechtenis dient
veel minder toegepast te worden, en daarbij moet meer aandacht te zijn voor onschuldpresumptie.
Straffen voor geweldsdelicten dienen bij herhaling wel hoger te liggen.
Het tbs-systeem functioneert niet goed en moet op de schop. Behandeling in gevangenissen mag
enkel op vrijwillige basis en zonder tegenprestaties. Pedoseksuelen moeten niet langer mentaal en
lichamelijk worden mishandeld in tbs-klinieken. Personen die reeds tbs hebben gehad wegens hun
pedoseksuele gerichtheid moeten hoge schadevergoeding krijgen.
Klachten over de politie en over justitie moeten onafhankelijk beoordeeld worden. Een landelijke
commissie gaat deze klachten afhandelen. ME'ers krijgen (wisselende) rugnummers, zodat beter
vastgesteld kan worden welke ME'er welk gedrag vertoonde. Overheidsinstanties moeten geen
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strafbaar gedag uitlokken. De PNVD wil dus geen lokfietsen, lokhomo's, lokhoeren, lokauto's,
lokwoningen, lokgraffiti, lokoma's, loktieners, etc.
Criminelen krijgen geen strafvermindering in ruil voor deals. Het inzetten van criminele
burgerinfiltranten wordt verboden, uitgezonderd bij terrorismebestrijding. Er wordt geen geld
uitgeloofd door justitie voor “gouden tips”. DNA mag nooit als ultiem en uniek bewijsmateriaal
worden gebruikt.
Alle verhoren worden opgenomen. Advocaten en het OM krijgen zo inzicht in de omstandigheden
waaronder verdachten uitspraken hebben gedaan. Advocaten mogen de opnamen gebruiken tijdens
de verdediging. Gedaagde partijen betalen geen griffierecht.
De regeling “weigerende observandi” in de Wet forensische zorg moet worden afgeschaft. Het
medisch geheim moet worden gerespecteerd, ook in het strafrecht en bij de oplegging van tbs.
Geen uitlevering aan landen die onevenredig straffen of waar geen degelijke rechterlijke macht of
rechtsbescherming bestaat. Geen dubbele strafbaarstelling. Nederlandse burgers kunnen nooit in
Nederland worden veroordeeld voor zaken die hier strafbaar zijn maar niet in het land waar ze zijn
begaan. Als Nederland vindt dat bepaalde landen een verkeerde wetgeving hebben, dan kan
Nederland die landen daarop aanspreken. Nederlanders die in het buitenland terecht staan hebben
recht op rechtsbijstand vanuit Nederland.
In rechtszalen mogen, in het kader van neutraliteit, geen portretten of andere afbeeldingen hangen.
Nevenfuncties van rechters dienen openbaar te zijn.
Vormfouten leiden tot strafvermindering, niet tot ontslag van vervolging. Strafvermindering bij
vormfouten blijft nodig om ervoor te zorgen dat het OM en de politie zorgvuldig handelen.
Slachtoffers en verdachten krijgen meer spreekrecht tijdens rechtszaken. Slachtoffers nadat iemand
schuldig bevonden is. Slachtoffers en nabestaanden krijgen tevens informatie over uitspraken
thuisgestuurd, tenzij zij nadrukkelijk aangeven dit niet te willen.
Om klassenjustitie te voorkomen worden schikkingen buiten de rechter om bij misdrijven verboden.
Ambtenaren mogen niet liegen bij de uitvoering van hun functie. De ambtenarij dient tevens, op alle
niveaus, niet vrij te zijn van strafvervolging. Er moeten geen speciale rechtbanken zijn voor
politieagenten of militairen.
Om oneigenlijk gebruik van vuurwapens tegen te gaan wordt het niet langer toegestaan vuurwapens
zelf op te slaan. Voor vuurwerk moeten zones worden aangewezen waar dit juist wel kan worden
afgestoken.
Om herhaaldelijke identiteitsfraude te voorkomen moet het makkelijker worden het BSN te
wijzigen indien hier misbruik van wordt gemaakt.
Volledige afschaffing van levenslange gevangenisstraffen. Gevangenen moeten ergens naar toe
kunnen leven; niet uitzichtloos lijden.
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BESTUURLIJKE INRICHTING
De overheid moet zo veel mogelijk openbaar publiceren. Alle wetspublicaties worden zowel
Engels- als Nederlandstalig. Door alles tweetalig te publiceren kan men nationaal en internationaal
beter het doen en laten van onze volksvertegenwoordigers volgen.
Het kabinet wordt afgeschaft. Ministers, inclusief de minister-president, zijn niet langer politiek
gebonden. De ministers worden uitvoerenden; de Tweede Kamer bepaalt het beleid. De ministerpresident leest de plannen voor het nieuwe jaar voor; wat voorheen de "troonrede" was. Wethouders
worden uitvoerend en zijn niet langer politiek gebonden.
Het aantal weken dat de Kamer met reces is, wordt gehalveerd. De vergoeding voor
volksvertegenwoordigers wordt gekort met 50% van dat wat wordt bijverdiend. Wachtgeld wordt
vervangen door een transitievergoeding, welke komt te vervallen indien binnen 6 maanden na
aftreden een nieuwe passende functie wordt aangeboden. Bij disfunctioneren krijgt een ambtenaar
geen gouden handdruk.
De overheid gebruikt waar mogelijk vrije software (Free Software), zoals besturingssysteem GNU/
Linux.
Overheidsgebouwen moeten soberder; geld dient besteed te worden aan functionaliteit.
Er valt te veel onder het ministerie van Justitie en Veiligheid waardoor de scheiding der machten in
gevaar is. Binnenlandse veiligheid moet terug naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De BES-landen mogen onafhankelijk worden.
DETENTIE
Elke gedetineerde krijgt een eigen cel. Het plaatsen van meerdere gevangenen in één cel kan voor
de bewaarders en de betrokken gevangenen (levens)gevaarlijk zijn. Enkel als zowel de bewaarders
als de gevangenen de voorkeur geven aan gedeelde cellen kan per individueel geval een
uitzondering gemaakt worden. Gevangenen moeten geen gevaar lopen. Indien nodig moet er een
aparte vleugel voor zedendelinquenten worden ingericht.
Gevangenen mogen zwerfdieren en ‘afgedankte’ dieren als “celdier” houden. Uitgezonderd
gevangenen die een dier hebben mishandeld.
Gevangenen en tbs'ers moeten vrij zijn te communiceren met anderen, inclusief journalisten. In
gevangenissen en in psychiatrische klinieken dient geen censuur plaats te vinden. Een artikel dat
iemand een gedetineerde toezendt dient bijvoorbeeld niet achtergehouden te worden.
Bezoek zonder toezicht moet een wekelijks recht worden in plaats van een beloning. Tevens moeten
de regels hiervoor worden versoepeld, zodat gedetineerden elke keer vrij zijn om te kiezen van wie
zij dit bezoek willen.
Personen die worden vrijgelaten worden thuisgebracht. Personen die onterecht hebben gezeten
krijgen niet alleen schadevergoeding voor gezeten dagen maar ook voor geleden schade (als
mediaberichten en hetze door het OM).
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GELIJKHEID
Voor de wet moet iedereen gelijk zijn. Specifieke gronden worden uit artikel 1 van de Grondwet
geschrapt. Geen politieke, koninklijke of diplomatieke onschendbaarheid. Afschaffing van klasseongelijkheid, zoals erkenning van adel of ridderschap. Ook de monarchie wordt afgeschaft.
Kerk en staat moeten gescheiden blijven. De tekst “God zij met ons” moet dus verdwijnen van de 2euromunt. Dit geldt ook voor silhouetten en portretten van staatshoofden. Vrijheid van godsdienst
moet niet apart in de wetgeving. Deze vrijheid valt al onder de vrijheid van meningsuiting en andere
wetten.
Het huwelijk wordt geschrapt uit de wetgeving. Of men al of niet trouwt moet geen invloed hebben
op welke wetgeving voor de betrokkenen geldt. Mensen die willen trouwen moeten dit buiten de
overheid om regelen.
MEDIA
Journalisten moeten geen onschendbaarheid van de wet kennen. Laster en andere strafbare feiten
moeten zij voor vervolgd kunnen worden. Alleen rechters kunnen rectificaties afdwingen.
Publieke omroepen mogen geen commerciële activiteiten ontplooien, zoals reclames uitzenden of
kijkers oproepen betaalde informatienummers te bellen. Ook zijn donaties en sponsoring vanuit het
bedrijfsleven niet toegestaan.
Publicisten mogen nimmer gegijzeld worden of anderszins gechanteerd om hun bronnen prijs te
geven.
Een ieder die journalistiek wil beoefenen moet dit kunnen doen en hierin niet worden gehinderd. De
overheid erkent de burgerjournalistiek gelijkelijk aan beroepsjournalistiek.
DRUGS
Iedereen moet zelf kunnen kiezen of men verdovende middelen gebruikt. Gokken, roken, alcohol en
andere drugs worden legaal voor iedereen. Wel zal er een ontmoedigingsbeleid worden gevoerd.
Leveranciers moeten verplicht goedgekeurde bijsluiters, die wijzen op de specifieke gevaren,
bijvoegen.
Mensen moeten zelf de kans krijgen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen keuzes en niet
betutteld worden.
De productie en verkoop van deze middelen moet samengaan met gepaste regulering, accijns en
voorlichting. De strijd tegen drugs kost te veel en levert niets op.
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BASISVOORZIENINGEN
SOCIALE ZEKERHEID
Er komt een onvoorwaardelijk basisinkomen van 1000 euro per maand. Tegelijkertijd worden alle
toeslagen, waaronder huur- en zorgtoeslag, afgeschaft.
De overheid en werkgevers dragen niet meer bij aan kinderopvang. Kinderopvang hoeft niet veel
geld te kosten, want er zijn zat mensen die graag met kinderen om willen gaan. Het afschaffen van
verplichte vergunningen zal de kinderopvang ook goedkoper maken.
Alle mensen in Nederland hebben recht op bed-bad-brood. Binnen 48 uur nadat iemand hier geen
beschikking meer toe heeft; binnen 24 uur indien door vooraf bekend overheidshandelen. Hieraan
kunnen geen andere rechten ontleend worden.
Geen woekerrente op (bijstands)leningen verstrekt door de gemeente. Geen financiële verschillen
op regioniveau als het gaat om diensten en producten van de overheid en sociale zekerheid.
Is er nog geen onvoorwaardelijk basisinkomen en krijgt iemand bijstand, dan moet dit zonder
tegenprestatie zijn. Personen in de bijstand moeten niet gedwongen worden te verhuizen of meer
dan drie kwartier te reizen naar hun werk, en moeten niet financieel bestraft worden als zij hun
voordeur delen. Bij het "recht op werk" worden uitgangspunten dat werk niet noodzakelijk is om tot
andere rechten - en tot oefening van lichaam en verstand - te komen, dat werklozen niet
'geactiveerd' moeten worden, en dat minachting voor werk niet erg is.
Post en snail-mail moet voor iedereen betaalbaar blijven.
WONEN
De overheid stimuleert sociale woningbouw, door het beperken van winsten van woningcorporaties
uit sociale huur en hen te verplichten hieruit verzamelde gelden te investeren in het bouwen van
goedkope huurwoningen, modernisering, en het verlagen van de huren. Elke burger moet de
mogelijkheid hebben in elke gemeente een woning van 300 euro per maand of minder te huren,
zoals keetwoningen, containerwoningen of spaceboxen. Woningcorporaties en gemeentes moeten
investeren in milieuneutraal en gasloos wonen. Gemeentes moeten geen extra geld uitgeven aan het
onderhoud van villawijken.
Niemand moet zijn huis uit gezet worden vanwege schulden als dit geen financieel voordeel voor de
eiser oplevert. Gedragingen die volgen uit dakloosheid, zoals buiten slapen, moeten niet langer
strafbaar zijn.
Rondom scholen en speelplaatsen komen 30 km/uur zones.
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GEZONDHEIDSZORG
Gratis basiszorg via de overheid. Voor de basiszorg hoeft men zich dus niet meer te verzekeren.
Private zorginstellingen zijn toegestaan. Deze worden niet gefinancierd door de overheid en ze
worden net als de staatsinstellingen strikt gecontroleerd op de geleverde kwaliteit.
Er moet een internationaal fonds komen dat medicijnrechten afkoopt. Dit fonds kan door de
Verenigde Naties worden beheerd. Zijn medicijnrechten onevenredig duur, dan kan een
onafhankelijk orgaan een redelijke vergoeding vaststellen.
Meer verpleegkundigen en doctoren, minder managers. Doctoren moeten altijd in loondienst zijn;
ze mogen niet langer hun diensten aanbieden via een eigen bedrijf.
Geen vermelding van psychische aandoeningen op facturen van specialisten. Dit schendt de privacy
van patiënten en het beroepsgeheim van specialisten. Gegevens over zorg bij verzekeraars moeten
ook onder het medisch geheim vallen.
Een vrijwillig levenseinde (euthanasie) wordt voor iedereen toegestaan, ongeacht lijden. Wel dienen
voorafgaand duidelijke pogingen te zijn gedaan tot verbetering van de levenskwaliteit of vaststaan
dat sprake is van uitzichtloos lijden.
Geen vergoedingen meer voor vruchtbaarheidsbehandelingen zoals ivf. Wel vergoedingen voor
geboortebeperkende maatregelen, zoals anticonceptie, de morning-afterpil, en abortus. Ook
condooms worden gratis.
Er komt een verbod op het promoten van medische producten of behandelingen die aantoonbaar de
gezondheid niet bevorderen of schade toebrengen.
Besnijdenis is alleen toegestaan als er volgens doctoren sprake is van medische noodzaak en er geen
andere behandelmogelijkheden zijn.
Ouders mogen hun kinderen niet laten behandelen vanwege diens seksuele voorkeur of seksuele
handelen. Ouders krijgen geen toegang tot medische gegevens van hun kinderen indien die kinderen
daartegen bezwaar hebben.
Bij vechtsporten wordt het dragen van hoofdbescherming bevorderd.
ONDERWIJS EN ONDERZOEK
De leerplicht wordt afgeschaft. Scholen krijgen grote vrijheid om de leerstof en leermethodes te
kiezen. Enkele vakken moeten verplicht worden aangeboden op basisscholen. Het gaat om
Zwemles, Omgangskunde, Seksuele voorlichting, Kritisch denken, en ICT. Basisscholen mogen
niet gebaseerd zijn op een religieuze grondslag. Scholen mogen niet worden gesponsord, aangezien
dit de onafhankelijkheid aantast. Staatsscholen hebben een acceptatieplicht.
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De overheid financiert al het onderwijs, en leerlingen en studenten hoeven niet te betalen voor
studiemateriaal. Dit materiaal alsook lesmateriaal moet zo veel mogelijk open-source en vrij
toegankelijk zijn. Colleges moeten zo veel mogelijk ook vrij online beschikbaar zijn, bijvoorbeeld
door die te streamen. Iedereen mag na de middelbare school zes jaar gratis studeren. De start- en
vervolgleeftijd van de studie doen niet ter zake.
De onderwijsinspectie onderzoekt scholen en doet daarvan verslag. De verslagen zijn openbaar en
komen ook op het internet te staan. De inspectie doet verslag van onder andere het aantal leerlingen,
hygiëne en veiligheid op de scholen. Ook het schoolplezier wordt beoordeeld aan de hand van
leerlingenquêtes. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar 1-op-1 onderwijs.
Het volk moet alle door de overheid (mede)gefinancierde onderzoeken gratis kunnen inzien, en dit
onderzoek moet openbaar beschikbaar zijn.
De PNVD wil een verbod op herkenningsonderzoek, zoals vroege herkenning van seksuele
gerichtheden.
VERVOER
Reizen per trein wordt gratis, en het klassenverschil wordt afgeschaft. Persoonsvervoer via het
spoor wordt gedeprivatiseerd. Zoals eerder gesteld komt er geen kilometerheffing, want dit is
overbodig en vormt een aantasting van de privacy. Er komt een vliegtax en accijns op kerosine.
Onevenredig vervuilende vrachtvliegtuigen moeten worden geweerd uit Nederland.
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DIER EN MILIEU
DIERENRECHTEN
De verhouding tussen mensen en andere diersoorten is verstoord en er is onvoldoende respect voor
dieren en het milieu. Dat in overweging nemende wil de PNVD dat er maatregelen worden
genomen om de rechten van het dier te beschermen.
Nederland moet de Universele Verklaring van de Rechten van het Dier onderschrijven. (Déclaration
universelle des droits de l'animal – Parijs, 15 oktober 1978)
Daarmee moet er een verbod komen op:
–
–
–
–
–
–

Sport- en pleziervisserij.
Plezierjacht op (wilde) dieren.
Houden van dieren enkel voor productie van leer of bond.
Import van dierlijke producten die in dieronwaardige omstandigheden zijn geproduceerd.
Ritueel doden van dieren.
Het houden van dieren door recidiverende dierenmishandelaars.

Dat er (betere) regels komen voor het welzijn van dieren in:
– Dierentuinen.
– Gebruik voor amusement.
– Voedselindustrie.
Er wordt gewerkt aan:
– Het uitbannen van dierproeven en het zoeken en toepassen van alternatieven.
– Verbeteren van het visserijbeleid en dit visvriendelijker maken.
– Omvormen van dolfinaria in tijdelijke opvangcentra, waar het terugbrengen naar de
natuurlijke omgeving het doel moet zijn.
– Goede vispasseerbaarheid.
– Diervriendelijk wildbeheer.
ENERGIETRANSITIE EN NATUUR
Nederland moet het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen afbouwen en zich inzetten voor
een transitie naar duurzaam en hernieuwbaar energieverbruik. Nederland moet voor energie zo min
mogelijk afhankelijk zijn van het buitenland. Nederland moet andere landen stimuleren de doelen
van Parijs te halen.
Voedsel en bossen zijn geen duurzame energiebronnen. Er moet gestopt worden met winning van
energie uit biomassa en met het gebruik van biobrandstof. Ook moet winning van energie uit
schadelijke bronnen zoals teerzandolie en schaliegas per direct worden gestopt. Er komt een verbod
op kernsplitsing en de overlast van houtstook moet worden ingeperkt.
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Energieopwekking moet waar mogelijk geïntegreerd worden in (bestaande) bouw en
infrastructuren. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het integreren van zonnepanelen in
geluidsschermen en moderne architectuur.
Bij het plaatsen van windmolens moet meer rekening gehouden worden met mens, dier en natuur.
Zo moet er bij de inrichting van windmolenparken rekening worden gehouden met de slagschaduw
en moeten grotere, hogere windmolens worden geplaatst die langzamer draaien en daardoor minder
geluidsoverlast veroorzaken en minder vogels doden.
De nutsvoorzieningen moeten worden gedeprivatiseerd. Op deze manier kan de veiligheid en de
beschikbaarheid beter worden gewaarborgd. Het vastrecht moet worden afgeschaft en er moet een
vast tarief komen voor energie ongeacht gebruik, om grootverbruik in te perken en lasten eerlijk te
verdelen.
Er moeten kostenneutrale leningen komen voor huiseigenaren, die worden afbetaald via de behaalde
lastenbesparing. Uitstoot moet zo veel mogelijk belast worden bij de bron; niet bij het eindproduct.
De accijns op vervuilende energie wordt verhoogd en industrieën gaan een ecotaks betalen. Het
moet niet zo zijn dat bedrijven verhoudingsgewijs minder belasting betalen naarmate de vervuiling
toeneemt. Geïmporteerde producten waarover buiten Nederland geen milieubelasting betaald is,
moeten in Nederland belast worden.
Plastic vervuiling moet worden aangepakt door het milieuvriendelijker maken van de recycleindustrie, het werken naar een gesloten productie van verpakkingsplastic, een verbod op nietnoodzakelijk wegwerpplastic, en een verbod op micro- en nanoplastics in voedsel en cosmetica.
Natuurgebieden moeten zo veel mogelijk aan elkaar worden gesloten en waar mogelijk geïntegreerd
in het woon- en werkgebied. Tevens moet lichtvervuiling worden ingeperkt, de zomertijd wordt
afgeschaft en de “JA-JA sticker” wordt ingevoerd.
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ECONOMIE
MKB
De PNVD wil dat er geen structurele subsidies verleend worden. Niet aan ondernemers, niet aan
topsporters, niet aan kunstenaars, etc. Subsidies zorgen voor oneerlijke concurrentie, maken mensen
(onnodig) afhankelijk, schaden de vrije markt, en veroorzaken politiek correct gedrag.
Ondernemers krijgen meer vrijheden en er komen minder regels. Het wordt makkelijker om een
bedrijf te starten in een woonwijk. Ondernemers mogen zelf de openingstijden van hun bedrijven
bepalen. De Winkeltijdenwet en de Zondagswet worden dus opgeheven. De aparte regelgeving voor
seksbedrijven en seksshops wordt afgeschaft. Eigenaren mogen zelf kiezen of ze al of geen
rookruimtes willen. De vaste boekenprijs komt te vervallen.
Papiergeld moet beschikbaar blijven als betaalmiddel, en moet overal geaccepteerd worden.
De vennootschapsbelasting gaat omlaag voor het MKB, om te voorkomen dat er alleen nog
multinationals overblijven. Pensioengerechtigden krijgen recht op volledige zelfstandigenaftrek.
Om eerlijke handel (met armere landen) te bevorderen wordt gestreefd naar een wereldwijd verbod
op export- en importheffingen.
LANDBOUW EN VOEDSEL
Ook hier geldt dat de PNVD wil dat er geen structurele subsidies verleend worden.
Als Nederland in verhouding tot andere landen meer of strengere regelgeving heeft ter bescherming
van het dierenwelzijn en het milieu, dan kan dit oneerlijke concurrentie opleveren voor Nederlandse
agrariërs. De import van producten die niet aan onze regelgeving voldoen moet worden stopgezet.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan legbatterijkippen, dieren uit de bio-industrie, etc.
Op organismen kan geen patent worden verkregen. Genetische manipulatie en klonen mag alleen
onder bepaalde voorwaarden. Er komt een verbod op niet-noodzakelijk gebruik van
bestrijdingsmiddelen.
De PNVD zet in op een transitie van vleesconsumptie naar het eten van plantaardige producten. Het
eten van vleesvervangers wordt gestimuleerd. Vegetarische, veganistische en genetisch
gemanipuleerde producten moeten beter als zodanig worden gemarkeerd. Hetzelfde geldt voor
producten waaraan zoetstoffen als glutamaat of aspartaam zijn toegevoegd. Ook de oorsprong en
omstandigheden van producten moet verplicht op producten vermeld gaan worden.
Er komt een verbod op valse en misleidende gezondheidsclaims van commerciële partijen en de
overheid.
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WERK EN INKOMEN
Zoals genoemd in het hoofdstuk Sociale zekerheid komt er een onvoorwaardelijk basisinkomen van
1000 euro per maand. Tegelijkertijd worden alle toeslagen, waaronder huur- en zorgtoeslag,
afgeschaft.
Er komt één leeftijdsonafhankelijk minimumloon. De standaard voltijds werkweek gaat stapsgewijs
naar 32 uur. Er komt een extra belastingschijf voor exorbitant hoge inkomens. Werkenden moeten
verplicht deelnemen aan een pensioenfonds en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Vrij nemen is nooit verplicht, dus ook niet met feest- en gedenkdagen, maar moet wel altijd kunnen.
Dit geldt ook voor scholieren en studenten.
De overheid moet niet bepalen hoe pensioenfondsen hun geld uitkeren; dat doen de deelnemers
waarvan het geld is. Pensioenen moeten worden geïndexeerd. De overheid mag mensen niet
discrimineren op leeftijd.
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BUITENLAND
VLUCHTELINGENCRISIS EN ONTWIKKELINGSHULP
Het is begrijpelijk dat mensen weg willen van plekken waar oorlog, gevaar, honger en geen kans op
een menswaardig bestaan is. Wij kunnen deze mensen niet de rug toekeren, noch kunnen wij hen
altijd redden.
Landen die dergelijke situaties veroorzaken, bijvoorbeeld door oorlog te voeren of middels het
blokkeren van toegang tot voedsel(hulp) en noodhulp, dienen niet alleen voor hun daden
aansprakelijk te worden gesteld, maar ook voor de gevolgen van hun handelen.
Wij willen dan ook de kosten van de vluchtelingencrisis verhalen op landen, organisaties en
individuen die deze situaties veroorzaken. In het bijzonder als het gaat om landen die pogen de
macht in andere landen te bepalen, bijvoorbeeld voor hun eigen financiële gewin.
Met het direct of indirect steunen van deze situaties moet Nederland dan ook stoppen.
Nederland moet vluchtelingen altijd helpen. Mensen hebben recht om veilig te leven, toegang tot
voedsel te hebben en een menswaardig bestaan op te bouwen.
Wij willen af van het (doelgroepgerichte) integratiebeleid. Iedereen wordt gewoon burger en
immigranten dienen niet in een aparte klasse te vallen. Integratie is niet af te dwingen en diversiteit
is lang niet altijd negatief. In Nederland gelden uiteraard voor iedereen de Nederlandse wetten en
regelgeving.
In het kader van de rechten van de mens heeft Nederland ook een plicht te werken aan
ontwikkelingshulp. Dit wil de PNVD vooral doen door het ontwikkelen van lokale kennis,
infrastructuren en basisvoorzieningen. Daarbij is van belang de ontwikkeling van lokale duurzame
landbouw en het creëren van voedselzekerheid door eerlijke handel met arme landen. Ook moet
Nederland stoppen met het importeren van voedsel en landbouwproducten uit landen waar een
voedseltekort dreigt.
Tevens pleit de PNVD voor een internationaal rampenfonds.
PACIFISME EN OORLOG
Nederland moet streven naar een internationaal verbod op massavernietigingswapens, mijnen en
autonome wapens die over mensenlevens kunnen beslissen. Er moet een verbod komen op het
exporteren en doorvoeren van wapens. Nederland moet bondgenoten aanmoedigen om geen wapens
te leveren aan ondemocratische regimes.
Defensie mag niet meer actief werven, uitgezonderd op onderwijs- en werkbeurzen. De PNVD is
tegen het herinvoeren van de dienstplicht.
Palestijnen hebben recht op een eigen staat. Israëliërs ook.
Kritieke infrastructuren moeten zo min mogelijk op het internet worden aangesloten.
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PNVD, 2020
Indien u, bijvoorbeeld na het doorlezen van dit programma, contact wilt opnemen met het PNVDbestuur, dan kan dit via: https://www.pnvd.nl/contact/

21

