Zelfbeschikking in Nederland
Zelfbeschikking is een recht en een plicht
Dit is een verzamelplaats van ideeën. Politieke partijen die deze ideeën willen overnemen zijn van harte
welkom, er wordt geen copyright op geclaimd.
Algemeen
De overheid moet kleiner, goedkoper en minder betuttelend worden. Burgers zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun handelen en welzijn.
Economie
Ondernemerschap dient te worden gestimuleerd, ook voor zzp-ers, onder andere door afschaffing van de
VAR/DBA verklaring. Het aannemen en ontslaan van personeel moet eenvoudiger worden gemaakt. De
winkelsluitingswet moet worden afgeschaft.
Onderwijs
Thuisonderwijs moet eenvoudiger worden gemaakt door afschaffing van de eis ' er is geen school met jouw
levensovertuiging' en worden beschouwd als een volwaardig alternatief voor schoolonderwijs.
Milieu
Koolstofopslag door bioeconomie. Kinderbijslag alleen voor de eerste twee kinderen.
Religie
Religie is een persoonlijke zaak en dient niet van overheidswege financieerd of gestimuleerd te worden.
Eenieder is vrij te kiezen voor atheïsme of religie en deze keuze te uiten, voor zover hiermee de persoonlijke
vrijheid en veiligheid van anderen niet wordt aangetast.
Strafrecht
Meer aandacht voor de rechten van slachtoffers, inclusief anonimiteit indien gewenst. Anonimiteit van
veroordeelde daders wordt beperkt. De voordelen en nadelen van landelijke (eventueel openbare)
registratie van pedoseksuelen moeten nader worden onderzocht.
Subsidies
Subsidies voor religie en sport vervallen. Subsidies voor cultuur alleen voor belangrijk cultureel erfgoed. Er
komt een kosten/baten analyse van alle subsidies en aftrekposten met als uitgangspunt het afschaffen
ervan tenzij ze strikt noodzakelijk zijn. De baten worden gebruikt voor algemene belastingverlaging.
Uitkeringen
Diegenen die een staatsuitkering ontvangen zoals WW en hiertoe lichamelijk en geestelijk geschikt zijn
dienen een tegenprestatie te leveren die tot algemeen nut is, zoals het schoonhouden van publieke ruimte
of overheidsgebouwen. Bij weigering of broddelwerk wordt de uitkering gekort.
Verkeer
Maximumsnelheid naar 150 km/uur. Lagere maximumsnelheden waar en wanneer noodzakelijk voor de
verkeersveiligheid, maar niet lager dan nodig. Strikte handhaving.
Het einde
Iedere wilsbekwame volwassene is gerechtigd zelf over zijn of haar leven te beschikken, ook door middel
van toekomstgerichte euthanasieverzoeken. Hulp bij zelfdoding niet langer strafbaar.

