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Politiek Programma van Hart voor Vrijheid 

Stellingnames vanuit onze Kernwaarden over politieke positionering en over 
diverse politieke thema’s.

 De Vereniging heeft ten doel het verwezenlijken van een volwaardige samenleving, 
in de breedste zin van het woord. De Vereniging kan hiervoor zowel politieke als 
andere middelen inzetten.

 De Vereniging werkt hierbij vanuit de volgende kernwaarden: liefde, verbondenheid,
integriteit en vertrouwen.

 De Vereniging voert haar politiek vanuit de volgende principes:
- De menselijke maat; de mens gaat vóór systemen of belangen van organisaties, 
waaronder de overheid;
- Vertrouwen in de burger;
- Respect voor de rechtsstaat;
- Respect voor medemens en natuur;
- De Vereniging streeft naar verwezenlijking van de volgende speerpunten:

- Vrijheid voor de burgers;
- Directe democratie; maximale inbreng van burgers in het beleid;
- Optimale persoonlijke ontplooiing op persoonlijk, sociaal/maatschappelijk  
en economisch vlak.
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Politieke positionering van Hart voor Vrijheid 

1. Hart voor Vrijheid is als politieke partij niet slechts ontstaan uit de protestbeweging 
tegen de coronamaatregelen. Vooral de maatschappelijke wens om meer de nadruk
te leggen op de menselijke maat is een belangrijk gegeven. 

2. Het is in het politieke spectrum van belang en bijna onvermijdelijk zich politiek te 
positioneren. Als zodanig valt Hart voor Vrijheid te benoemen als sociaal-liberaal, 
vrijzinnig en sociaal, met een zeker accent op links. Als zodanig is Hart voor Vrijheid
schatplichtig aan de sociaal-democratische en groene politieke tradities, die 
correcties nastreven van de vrije markt, van het kapitalisme, wat betreft sociale en 
ecologische schade. En als zodanig is Hart voor Vrijheid eveneens schatplichtig 
aan het liberalisme en vrijzinnig, progressief en emancipatoir gedachtengoed. Als 
zodanig zoekt Hart voor Vrijheid, vanuit het oude midden, met een zeker accent op 
links, voorbij links, midden.

3. Hart voor Vrijheid is een progressieve partij, met waardering voor tradities.

4. Hart voor Vrijheid is niet tegen nationalisme en ook niet tegen globalisering, maar 
geen nationalistische, maar ook geen globalistische partij. 

5. Hart voor Vrijheid opereert zowel parlementair als buitenparlementair, potentieel-
bestuurlijk en actueel-activistisch. Hart voor Vrijheid ondersteunt daarbij ook 
initiatieven voor een parallelle, alternatieve samenleving. 

6. Hart voor Vrijheid wil een stem geven aan diegenen die gehoord wensen te worden 
en eventueel een beroep op onze samenwerking doen. . 
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Corona 

1. Nooit meer straffende maatregelen tegen welk ander virus of infectieziekte dan ook,
zonder een gedegen proportionaliteits- en subsidiariteitsonderzoek door een panel 
van onafhankelijke (bij voorkeur) emeritate wetenschappers op meerdere 
maatschappelijke gebieden. 

2. De genomen coronamaatregelen als het Corona ToegangsBewijs (CTB), de sluiting
van hele sectoren als horeca, toerisme, cultuur en persoonlijke beroepen maar ook 
in scholen mogen nooit meer terugkomen. De tijdelijke wet COVID-19 is sinds 20 
mei 2022 niet meer verlengd, maar helaas zijn dezelfde bevoegdheden permanent 
in de wet verankerd via de Wet publieke gezondheid. Hierdoor worden maatregelen
zoals de anderhalvemetermaatregel, de mondkapjes, het test- en opsporingsbeleid 
alsmede de quarantainemaatregelen van gezonde mensen nog steeds mogelijk 
gemaakt voor de bestrijding van A-ziektes. Deze veranderingen in de Wet publieke 
gezondheid, moeten onmiddellijk worden teruggedraaid. 

3. Er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing om COVID-19 en de 
apenpokkenziekte op de A-lijst van zeer gevaarlijke en besmettelijke ziektes te 
houden. Een panel van onafhankelijke (bij voorkeur) emeritate wetenschappers 
moet opnieuw beoordelen of deze ziektes daar thuishoren. Het apenpokkenvirus is 
bijvoorbeeld een redelijk mild nauwelijks muterend DNA-virus wat vóór de 
zogenaamde uitbraken in Europa in de afgelopen 50 jaar slechts tot 52 infecties 
heeft geleid. Er is hoogstwaarschijnlijk een andere factor zijn die de uitbraken 
verklaard. 

4. Gedegen onderzoek naar oversterfte. Sinds 2021 is er in veel landen, waaronder 
Nederland een onverklaarbare oversterfte zichtbaar, dat niet gerelateerd lijkt te zijn 
aan Corona. Recentelijk is door het team van vaccinoloog en immunoloog Prof. Dr. 
Theo Schetters een correlatie gevonden tussen de hoeveelheid vaccinaties in een 
bepaalde periode en de mate van oversterfte onder de bevolking. Dit geef een 
ernstig vermoeden van een causaal verband tussen de vaccins en de oversterfte 
als bijwerking. Er is nog onvoldoende data beschikbaar om dit vermoeden te 
bevestigen, maar uit voorzorg moet in Nederland de vaccinatiecampagne 
onmiddellijk worden gestopt en een uitgebreid internationaal onderzoek naar het 
causale verband worden gestart. 

5. Vaccinatie blijft vrijwillig en zonder dwang. Mensen moeten vrij kunnen beslissen of 
ze kiezen voor een vaccin en welk vaccin. Mensen die willen kiezen voor natuurlijke
immuniteitsopbouw of gebruik van medicijnen na besmetting staat dat vrij. 
Daarnaast dienen de risico’s van vaccinaties eerlijk te worden gecommuniceerd. 
Daarbij dient ferm de vraag te worden opgeworpen wanneer het om vaccins gaat 
en/of wanneer om gentherapie. 

6. Nooit meer een C.T.B., in welke vorm dan ook. Ook niet via bijvoorbeeld het 
Europese digital ID (eIDAS-verordening). Wij vinden het instellen van een QR-
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toegangsbewijs of het stellen van testeisen bij bezoek van faciliteiten een 
schending van fundamentele burgerrechten. 

7. Nooit meer social distancing (anderhalvemetermaatregel) voor de bestrijding van 
luchtwegvirussen, aangezien daar geen wetenschappelijke onderbouwing voor is. 
Voor virusuitbraken als Ebola kan social distancing met een duidelijk geinfecteerd 
persoon geadviseerd worden. De anderhalvemetermaatregel is zeer ingrijpend, in 
de praktijk niet haalbaar en draagt minimaal bij aan het indammen van de spreiding 
van luchtwegvirussen. Burgers dienen in een democratische rechtsstaat vrij te zijn 
om zelf de afstand tot de ander te bepalen.

8. Mondkapjes wordt bij volgende Coronagolven vrijwillig en raden we af. Volgens het 
RIVM dragen niet-professionele mondkapjes niet of nauwelijks bij aan de 
indamming van het virus. Ze blijken behoorlijke negatieve gezondheidseffecten te 
hebben (ophoping schadelijke bacterien en schimmels, verhoging CO2 en 
verminderde zuurstofinademing) en verspreiden een ongezonde sfeer van 
paranoia. Diverse wetenschappelijke studies bevestigen dit. 

9. Quarantaine wordt het advies bij symptomen. Mensen die symptomen hebben 
krijgen het dringende advies zichzelf af te zonderen zodat ze eventuele 
ziektekiemen niet kunnen overdragen. Het opgeven van namen en personalia, de 
Coronamelderapp, het oranje en rood kleuren van landen en gebiedsdelen 
(gekoppeld aan quarantaine maatregelen) is bijzonder bedreigend en dient te 
worden afgeschaft. Het verplicht stellen van quarantainemaatregelen tegen 
gezonde mensen is een aantasting van fundamentele mensenrechten. 

Alternatieven 

1. Collectieve immuniteit is de beste en natuurlijke weg. Ieder mens heeft natuurlijke 
immuniteit en die is bij het overgrote deel van de mensen zeer effectief tegen 
SARS-CoV-2. Het virus is voor het grootste deel van de bevolking vergelijkbaar met
een stevig griepvirus. Het laten rondgaan van het virus bouwt collectieve immuniteit
op die op termijn iedereen, ook kwetsbaren, beschermt. Verder blijkt uit recent 
wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe varianten zoals de Omicronvariant 
hoogstwaarschijnlijk weliswaar meer infectieus zijn maar slechts zeer milde 
symptomen laten zien en daardoor meer vergelijkbaar zijn met een zware 
verkoudheid. Dit soort varianten zouden wel eens een goede natuurlijke 
groepsimmuniteit kunnen geven, als het ware een natuurlijk vaccin kunnen vormen.

2. Bescherming ouderen en isolatie op vrijwillige basis. Voor mensen met 
onderliggende aandoeningen en ouderen vanaf 70 jaar kan het virus gevaarlijk en 
zelfs fataal zijn. Het is van belang deze ‘risicogroepen’ op vrijwillige basis beter te 
isoleren. Dat betekent dat hulpverleners van verzorgingshuizen steeds een periode 
mee in isolatie gaan. 

3. Deltaplan Ventilatie & Ionisatie. Volgens deskundigen vindt de virusoverdracht voor 
95% niet via ‘de grote druppels’ plaats, maar via in de lucht zwevende ‘aerosolen’ 
die men inademt en de longen kan aantasten. Aerosolen kunnen in slecht 
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geventileerde binnenruimten blijven hangen. De bestaande ventilatiesystemen 
moeten verse lucht aanvoeren - dan wel middels gesloten ionisatie of UV-licht - 
zuivering, virussen, bacterien en fijnstof elimineren. Naast ventilatiesystemen kan 
men ook werken met eenvoudige ionisatoren, die gezonde negatieve ionen 
verspreiden. Die gezonde lucht is vergelijkbaar met berg en zeelucht, die virussen 
elimineert en tevens het grondprincipe is van TBC-kuuroorden. 

4. Legalisatie bestaande en werkzame geneesmiddelen. Er zijn vanaf voorjaar 2020 
zeker 8 werkzame bestaande geneesmiddelen in gebruik en ontwikkeld, die in 
diverse landen legaal zijn en worden toegepast. De meeste waren bestaande 
medicijnen, die tevens werkzaam bleken tegen Covid-19. Het malariamedicijn 
Hydroxychloroquine (HCQ) wordt vaak in combinatie met zink in tientallen landen 
toegepast. Het middel Ivermectine wordt eveneens in tientallen landen met succes 
toegepast. Beschikbaarheid van al deze geneesmiddelen en off-label toepassing na
toestemming van de patient moet in Nederland mogelijk worden. Het is tenslotte de 
patient die zijn eigen keuze mag maken. 

5. Goede en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Voor het overgrote deel wordt
de polarisatie in de samenleving in stand gehouden door pertinent verkeerde 
informatie van de overheid en diens adviseurs. Als er weer een OMT wordt 
opgetuigd moet deze bestaan uit een brede vertegenwoordiging van disciplines. De
burger verdient goede en genuanceerde informatie over het gebruik van 
mondkapjes, voor- en nadelen van de vaccins, de anderhalvemetermaatregel en 
andere coronamaatregelen. 
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Internationale Betrekkingen 

1. Hart voor Vrijheid spreekt zich uit voor een EU als een intergouvernementele, met 
name economische gemeenschap. Geen Nexit, als de geopolitiek dat niet als het 
ware opdringt. En geen Verenigde Staten van Europa. Maar wel een 
gemeenschappelijk buitenlands beleid. Hart voor Vrijheid spreekt zich ook uit voor 
een referendum over lidmaatschap van de EU. Over, óf eerder een economische 
gemeenschap dan een politieke unie, óf een Nexit, óf juist een vlucht vooruit, door 
de huidige EU basisdemocratisch te maken, met referenda en agendarecht voor 
wetsvoorstellen opgesteld door burgers. 

2. Ongeacht de vorm van toekomstige Europese samenwerking blijft Nederland zich 
conformeren aan het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. 
Internationale samenwerking moet ook gehandhaafd blijven op het gebied van 
mensenrechten. 

3. Nederland treed uit de NAVO en streeft er ook de opheffing van na, alsmede de 
verdwijning van het Amerikaanse legerapparaat uit Europa. Nederland zal zich 
gaan inzetten voor een Europese veiligheidsstructuur, waar juist ook Rusland en 
Oekraine voor worden uitgenodigd. Podia hiervoor kunnen zijn de Raad van 
Europa, de OVSE, maar ook de EU. Een stap hiertoe is uittreding uit de NAVO. 
Nederland streeft na dat andere Europese landen dit ook doen. 

4. Nederland levert geen wapens meer aan Oekraine, werkt mee aan een 
onmiddellijke vredesconferentie tussen Rusland en Oekraine, waarbij een idee is in 
gebieden waar het Russisch overheerst tot referenda vanuit zelfbeschikking te 
komen. 

5. Nederland blijft minimaal bij zijn defensiebudget naar 2% van het BNP en streeft 
militaire samenwerking na met andere Europese landen, maar streeft daarbij ook 
nucleaire ontmanteling in Europa na van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 
Rusland. 

6. Bij de VN en de kernmogendheden wordt het voorstel gedaan wereldwijd alle 
kernwapens af te schaffen, binnen een overzichtelijke tijd, onder controle van de 
VN. 

7. Met Rusland wordt een partnerschap nagestreefd binnen ‘Het gemeenschappelijke 
Europese Huis’. Een Russisch lidmaatschap van de EU wordt niet uitgesloten. 

8. Nederland streeft op zichzelf, en binnen Europa, in het algemeen nadere 
continentale samenwerkingen na op de Euraziatische landmassa, waaronder 
samenwerking met China. En in het vervolg daarop ook samenwerking met alle 
BRICS-landen. Dit alles ook als tegenwicht tegen een unipolaire wereld en spreekt 
zich daarmee uit voor een multipolaire wereld. Nederland blijft ook zeker 
samenwerken met de Verenigde Staten. 
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9. Nederland stelt wereldwijd voor dat de Verenigde Staten wereldwijd haar militaire 
basissen ontruimt, en stelt dat voor aan alle landen met dergelijke akkoorden met 
de Verenigde Staten.

10. Nederland begint met gerechtelijke onderzoekingen naar (oorlogs)misdaden van 
welk land dan ook, en legt deze eventueel voor aan het Internationaal Strafhof te 
Den Haag. 

11. Nederland zet ook haar eigen misdaden nog eens op een rij en kijkt of er dossiers 
onbehandeld zijn, met het idee deze verledens niet steeds in het heden te 
verlengen. 

12. De VN wordt verplaatst naar Zwitserland of naar een kunstmatig eiland in 
internationale wateren met internationale allure. 

13. Er komt, gedragen door de VN, een procedure volgens welke volkeren, 
bevolkingsgroepen, landen, regio’s, zich per referendum kunnen uitspreken over 
zaken als onafhankelijheid, aansluiting bij een ander land, autonomie binnen 
bestaande of nieuwe staten, vorming van een eigen natiestaat of een (con)federale 
staat. Goed voorbereid door de betrokken partijen met de VN, met voorstellen 
afhankelijk van de omstandigheden. 

14. Afspraken met internationale organisaties als EU, VN, NAVO, WEF en dergelijke 
mogen nooit in strijd zijn met de Nederlandse grondwet en mogen nooit de 
soevereiniteit van ons land beperken. Waar dit nu wel het geval is, moeten deze 
afspraken worden herzien. 

15. Een driegeleding van de eigen eenheidsstaat, in een vrij cultureel leven, gelijk 
rechtsleven en een economie gebaseerd op samenwerking, en zo’n driegeleding 
van buurlanden bevordert driegelede internationale betrekkingen, waarbij de drie 
geledingen van elk land onderscheiden meer met elkaar in verbinding gaan treden. 
Economie, cultuur en politiek worden dan minder en minder die oude 
eenheidsstaat, maar bijvoorbeeld het Nederlandse cultuurleven treed dan direct in 
verbinding met het Duitse, enzovoort, vanuit de aard van de cultuur en vanuit wat 
daar speelt. 

16. Er komt geen European Digital Identity en er komt ook geen digitaal 
vaccinatiepaspoort. 
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Defensie 

1. Naast uittreding uit de NAVO en verdwijning van militaire aanwezigheid van de 
Verenigde Staten op het Europese continent, streeft Nederland militaire 
samenwerking na met andere Europese landen. Geen Europees leger na. Maar wel
een gemeenschappelijk beleid wat defensie betreft. Ook wat de buitengrenzen 
betreft. Dit in het verlengde van het standpunt dat de EU teruggaat naar een losser 
verband van vooral economische samenwerking, maar wel een gemeenschappelijk 
buitenlands beleid ontwikkelt, als speler in een multipolaire wereld, naast de 
Verenigde Staten en Het Gemenebest, en Rusland, China en andere BRICS-
landen. 

2. Nederland streeft de afschaffing van kernwapens in Europa na. Dus die van 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar ook die van Rusland. Nederland streeft 
dit ook wereldwijd na. 

3. Nederland streeft ook verdere afschaffing na van chemische en biologische 
wapens. 

4. Nederland blijft actief in VN-vredesmissies, mits gedragen door een meerderheid 
van de lokale bevolking. 

5. Het defensiebudget blijft minstens 2% van het BNP. Het leger wordt definitief een 
beroepsleger. De opschorting van de dienstplicht wordt omgezet in afschaffing. 

Economie 

1. De mondiale verschillen in welvaart zijn onacceptabel geworden (anno 2020 bezat 
1% van de wereldbevolking 43% van ‘s-werelds vermogen; ofwel 4% bezat 90%). 
Er wordt internationaal nagestreefd dat ieder die meer dan een miljard aan 
vermogen heeft, dit afstaat aan de gemeenschap. Overheveling van privebezit van 
kapitaal en natuur / grond naar collectief, bij voorkeur burgerlijk beheer zonder 
winstoogmerk, wordt als mogelijkheid nader onderzocht en soepel mogelijk 
gemaakt. Ook nader onderzoek naar zogenoemde inkomensvorken komt er. Dat wil
bij voorbeeld zeggen, niemands salaris zal hoger zijn dan bijvoorbeeld tienmaal het 
minimumloon. En het minimumloon wordt verhoogd. 

2. Ook voor multinationals gelden geen uitzonderingen wat belasting betalen in 
Nederland betreft. 

3. Duurzame doorberekeningen. Het begrip duurzaamheid is een uitgekleed 
containerbegrip geworden. Maar er mag, sinds toch de term ‘sustainability’ ter tafel 
kwam, onder verstaan worden, zowel milieu als ook eerlijke handel, ‘fair trade’. 
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Milieukosten en sociale kosten. Wat milieu betreft wordt dit verder uitgewerkt in de 
paragraaf milieu. Maar het komt neer op doorberekening van milieu- en sociale 
kosten in de productprijzen en die kostenposten dienen louter beste te worden aan 
herstel van milieuschade en sociale schade. Wat betreft de eerlijke kant van dit 
verhaal bestaan er sinds jaar en dag vormen van ‘fair trade’, met keurmerken. Dit 
beginsel, van in feite eerlijke rijzen die lonen om van te kunnen leven, dienen 
algemeen te worden nagestreefd, en per keurmerk aan de consumentburger 
kenbaar gemaakt. In Nederland, in Europa en binnen internationale organisaties als
de WTO. 

4. De schuldeconomie en inflatie van het huidig tijdsgewricht dient te worden tegen 
gegaan, door minder geldcreatie en herstel van de aanvoerlijnen en daarmee van 
de reparatie van de supply chain naar minimaal de tijd van vóór Corona. Er dient 
onderzoek te komen naar houdbaarheidsdata van geld, analoog aan de natuurlijke 
waardevermindering van economische goederen. Economie is echter een kringloop
en aldus kan nieuw geld worden geschapen, naast nieuwe producten. Wat ook 
dient te worden bestudeert, is een nieuwe vaste koppeling van geld aan goud of 
wellicht aan goederen waarvan vraag en aanbod steeds hoog zijn en weinig 
schommelen, dus redelijk waardevast. Bijvoorbeeld graan en rijst. 

5. De wens aangaande de economie is, naar het huidig tijdgewricht, in beginsel 
kleinschaliger en localer. Maar economie is in de eerste plaats een zakelijke 
aangelegenheid en niet elke, met name hoog-technologische productie zal zich 
kunnen onttrekken aan een globale insteek. Hoe locaal, hoe regionaal dan ook, een
wereldeconomie is onvermijdelijk geworden. De markt vindt haar eigen schaal. 
Naast de vrije markt mag er gewezen worden op andere vormen van ‘markt’. Zoals 
de associatieve economie. Binnen een zogenoemde associatie treden producenten,
handelaren en consumenten met elkaar in overleg over vraag en aanbod en 
prijsvorming. 

6. Geldschepping is geen staatsaangelegenheid. Geldschepping is aan de economie 
zelf. Een combinatie van nationale, supranationale, zelfs globale, maar zeker ook 
locale valuta, maakt een economie handig, levendig en robuust en bevordert de 
betrokkenheid van de burger. 

7. Men kan zich afvragen of grond en watergronden privebezit en daarmee 
handelswaar kunnen zijn. Immers, wie bezit de Aarde? Moeder Aarde? En de grond
was er al, is niet de verdienste van hen die haar wellicht wel bewerken, en haar 
daarmee misschien wel verbeteren als in bijvoorbeeld vruchtbaarheid. Maar daarbij 
toch ingrijpen in hoe die grond, die natuur, oorspronkelijk werd aangetroffen. Hoe 
dan ook, dit verdient nader onderzoek. Zoals in ieder geval de vraag of speculatie 
op grond zo terecht is. Huizen zijn voor veel mensen te duur omdat grond, 
kapitalistisch opgevat, zo duur is geworden. 

8. De privacy van giraal en digitaal geld dient gewaarborgd te worden. Dat geldt ook 
voor CBDC’s, maar invoering ervan is onnodig. Juist het gebruik van contant geld 
dient gestimuleerd te worden. 
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Onderwijs, Kunst & Cultuur, Wetenschap, Religie 

Onderwijs in het algemeen 

1. Vrijheid van onderwijs. Onderwijs is een recht voor iedereen, maar iedereen is ook 
vrij om zelf het meest passende onderwijs te kiezen. Hart voor Vrijheid is voor een 
overheid die zich niet bemoeit met de inhoud. Er dient daarbij voor gewaakt te 
worden dat de inhoud ook vrij blijft vanuit de taak die de overheid wel heeft 
aangaande het onderwijs, namelijk ieders gelijke recht op onderwijs. De 
verschillende onderwijsvormen worden op gelijke voet op grond van vraag en 
aanbod gesubsidieerd. 

2. Het onderwijsveld mag zichzelf gaan besturen. Het wordt door de overheid 
uitgenodigd een eigen bestuurlijk lichaam te vormen en, desgewenst, zelf 
eindtermen, examens, voorwaardes voor lesbevoegdheid, etc. formuleren. 
Deelname eraan is niet verplicht. Men mag als school of thuisonderwijs ook geheel 
onafhankelijk zijn. Scholen die dit alles niet willen, blijven aangestuurd door de 
overheid. De overheid ziet toe op naleving van het gelijke recht voor ieder op 
onderwijs, inclusief de financiering, en ziet toe op de kwaliteit van de 
randvoorwaarden van onderwijs. Zo heeft iedere school bijvoorbeeld recht op een 
dak boven het hoofd en een CO2-meter, waarbij het eerste wel en het tweede niet 
verplicht is. 

3. Niet openbare scholen dienen toegankelijk te zijn voor alle leerlingen (geen 
identificatieverklaring). 

4. Forse extra investeringen. Hart voor Vrijheid wil miljarden extra investeren in 
onderwijs, kunst, cultuur, wetenschap, religie. Naast overheidssubsidie worden 
crowdfunding en schenkingen gestimuleerd. Elke burger krijgt cultuurvouchers. 
Kinderen ook. 

5. Schoolgeld voor basis- en middelbaar onderwijs wordt naar draagkracht berekend. 
Leraren en docenten vormen het hart van de school. Leraar is een mooi en eervol 
vak. Bestuur en leraren beslissen over de toekomst van een school. Management 
wordt lager beloond en is dienstbaar aan de ontwikkeling van leraren en hun 
lesbehoeften. Hierdoor kan het salaris van de leraar omhoog. 

6. Een school of onderwijsinstelling moet altijd toegankelijk zijn voor kinderen met een 
fysieke beperking. Bij nieuwbouw of verbouwing moet een school of 
onderwijsinstelling maximaal rekening houden met deze doelgroep. 

Hoger onderwijs 

1. Studiegeld stellen we ter discussie en moet in ieder geval naar draagkracht. De 
vraag moet aan de orde komen of er een financiele barriere moet zijn voor hoger 
onderwijs. 
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2. Als het aan Hart voor Vrijheid ligt wordt de basisbeurs heringevoerd, zolang er nog 
geen basisinkomen is. Gelukkig staat de basisbeurs al in de planning voor 2023-
2024. 

3. Een sterke medezeggenschap. Studenten en docenten dienen meer invloed te 
hebben op het management van hun onderwijsinstelling. 

Wetenschap 

1. Investeer in de Kennissamenleving. Er komen ruimere subsidiemogelijkheden en 
fondsen voor onderzoeksvoorstellen en kennisinstituten. 

2. Verminder de invloed van Big Tech en Big Pharma op de wetenschap. 
Onderzoeken die gefinancierd worden door grote farmaceutische of technologische 
bedrijven moeten extra worden gecontroleerd door een wisselend samengesteld 
panel van wetenschappers. 

3. Onderzoek en beroepspraktijk. Voor toegepaste beroepswetenschap en 
onderzoeksjournalistiek komen ruimere fondsen. 

4. Wetenschappelijke afdelingen van bedrijven worden niet direct gecheckt, maar 
eigenlijk indirect, namelijk, de producten van deze bedrijven worden gecheckt op 
veiligheid, duurzaamheid, gezondheid. 

Internet en sociale media 

De vrijheid van het Internet en anti-censuurwet. De vrijheid van het Internet is een 
fundament van het moderne kennissysteem. We maken een einde aan de massale 
censuur van platformen op het internet. Censuur is bij grondwet verboden. 
Internetplatforms die censureren worden aangeklaagd en vervolgd. 
Desinformatiecampagnes worden afgeschaft. ‘Bestrijding van desinformatie’ door 
overheden en gesubsidieerde instellingen is een gevaarlijke ontwikkeling die 
makkelijk leidt naar censuur. Burgers zijn volwassen genoeg hun eigen keuzes te 
maken. 

Televisie / radio 

1. Politieke diversiteit en radicale meningsvorming krijgt meer ruimte. Tijdens de 
Coronacrisis toonde de dominante media en de publieke media in het bijzonder zich
zeer eenduidig en gezagsgetrouw aan de maatregelen. Het heeft urgentie om meer
kritische en onafhankelijke geluiden het woord te geven. 

2. De publieke omroep is grotendeels door het Rijk gesubsidieerd, maar komt door 
haar concurrentie met de commerciele omroep met een steeds oppervlakkiger 
programmering. Die concurrentie met subsidiemiddelen pakt negatief uit en is 
ongewenst. Publiek geld is alleen maar te legitimeren als de programma’s een 
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maatschappelijke, educatieve of kunstzinnige waarde hebben. Kijkcijfers moeten 
slechts een beperkte rol krijgen bij de beoordeling van de financiering. 

Kunsten en cultureel erfgoed 

1. € 1 miljard extra voor kunstwerken en kunstenaars. Het staatsbudget voor kunsten 
gaat van 0,58% naar de Europese norm van 1%. Praktisch betekent dat een 
vergroting van het budget van ca. 1 miljard of 60%. Met name kunstenaars en hun 
projecten profiteren hiervan. 

2. Kunstfondsen voor kunst en kunstenaars fors verhogen. Zelfstandige kunstenaars 
vormen in praktijk de sluitpost van de kunstbudgetten. De fondsen voor 
kunstenaars en hun projecten worden fors opgehoogd. 

3. Geobjectiveerde prestatiecriteria bij project en instellingen beoordeling. De 
adviescommissies uit het kunstenveld krijgen minder invloed. 
Besluitvormingsprocedures worden door onafhankelijke ambtenaren, 
geobjectiveerd, transparant en eenvoudig. 

4. Open de archieven! Afschaffing van het gebruikersrecht. De historische archieven 
zijn vrij toegankelijk, maar als een persoon, instelling of bedrijf wat wil kopieren of 
gebruiken zijn er hoge barrieres. Het gebruiksrecht wordt opgeheven, auteursrecht 
en leges worden geminimaliseerd. Ieder archief krijgt een webwinkel, waarbij 
gebruikers tegen consumententarieven historisch erfgoed kunnen downloaden en 
gebruiken. 

Visionaire stellingen 

Onderstaande stellingen zijn niet vanuit een overheidsperspectief geschreven, maar puur 
vanuit de visie van Hart voor Vrijheid. 

1. Het ‘nieuwe leren’ heeft de toekomst. De toekomstige samenleving stelt steeds 
geavanceerder eisen aan haar burgers. De school leidt op tot het leven. De klacht 
dat kinderen weer moeten leren luisteren, spellen, hoofdrekenen komen voort uit 
reactionaire nostalgie. Het ‘nieuwe leren‘ met zelfstandig werken, maatschappelijke 
orientatie en praktische vaardigheden zijn de toekomst. 

2. Onderwijs moet de mogelijkheid bieden voor een brede ontwikkeling, op het gebied 
van bewustwording, kunst cultuur en muziek, spel en sport, praktisch en technisch 
onderwijs en cognitief onderwijs. 

3. Kinderen mogen in hun eigen tempo en op hun eigen tijd ontdekken hoe zij zich 
met zichzelf en de wereld verbinden.

4. Talenten van kinderen worden gestimuleerd. Op het moment dat een kind resoneert
met een bepaalde vaardigheid of kennis, zal de motivatie ook veel groter zijn. 
Onderwijs zou eerder uit moeten gaan van problem-based learning, in plaats van 
cognitive load theory. 
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5. Maatschappelijke onderwerpen vormen een harde kern. In het middelbaar 
onderwijs komt veel meer ruimte voor verplichte maatschappelijke vakken als 
arbeid en inkomen, wonen en huren, gezondheidsleer, staatsinrichting, media, 
religie en levensbeschouwing. 

6. Religie en levensbeschouwing dient breed aangepakt te worden. Spelenderwijs 
worden de gebruiken en kenmerken van alle religies en levensbeschouwingen 
onderwezen. Mindfullness en simpele bewustzijnsoefeningen die verankerd zijn in 
het dagelijks leven wordt van jongs af aan geleerd. 

7. Leve de Technische scholen! Technische scholen krijgen een nieuwe status en 
waardering. Techniek en beroepsonderwijs moet gelijkwaardigheid krijgen met 
administratieve en algemene opleidingen. Het VMBO met zijn hierarchisch 
opgestelde leergangen wordt ontmanteld. En er komt speciale aandacht voor 
ambachten en restauratievakken in het bouwwezen. 

8. Kennis (milieu) globaal delen is een belangrijke vereiste voor wereldwijd benutten 
van talenten en innovatie en een hoog sociaal gehalte tussen culturen. 

9. Hart voor Vrijheid spreekt zich uit voor een Nederland overstijgend onderzoek naar 
oorsprong en beleving door de eeuwen van Sinterklaas en Zwarte Piet. Hierbij is 
een cultureel eerherstel van Zwarte Piet niet het doel, maar het mag ook niet 
uitgesloten worden, gezien de waarschijnlijke oorsprong bij de Germanen, ver voor 
de slavernij. 
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Gezondheidszorg 

1. Ons zorgstelsel kent in principe solidaire uitgangspunten. Rijk en arm, jong en oud, 
gezond en ziek, in Nederland kent men de huidige zorgverzekeringswet vanaf 2006
de opvolger van het oude ziekenfonds. Door privatisering en marktwerking is het 
niet beter geworden. Uiteindelijk zal het een stuk eenvoudiger kunnen en wel, dat 
alles solidair gaat vanuit de belastingen. Dan zou een miljonair een vermogen 
moeten betalen en iemand die niets heeft geen enkele euro. Maar wel dezelfde 
zorg. 

2. De coronacrisis heeft nogmaals duidelijk gemaakt, dat veel de verkeerde kant is op 
geschoven. Ziekenhuizen sluiten, IC bedden afschalen. Het kon niet op. Toen kwam
corona er aan en raakte men in paniek. Een parlementaire enquete zal bloot 
moeten leggen wat er goed en wat er fout is gegaan. 

3. Een structurele herziening en de oprichting van een Zorgcommissie bestaande uit 
wetenschappers, Ervaringsdeskundigen en burgers moet de redding bieden aan 
een sector die momenteel aan het verdrinken is. 

4. Een probleem is dat er in medische opleidingen bijna geen aandacht wordt besteed
aan de invloed van voeding op preventie en behandeling van ziekten. Preventie van
ziekten is hoe dan ook nauwelijks een thema tijdens de studie. Meestal is dit niet 
meer dan 6 uur op een studie van tenminste 6 jaar. En de meeste afgestudeerde 
geneeskundigen geven aan zelfs die 6 uur niet gehaald te hebben. Dit moet 
duidelijk worden opgeschroefd. 

5. Verzekeraars moeten meer ruimte krijgen om een eigen invulling te geven aan de 
verplichting om complete zorg te leveren in het standaardpakket. Naast of in plaats 
van de reguliere zorg moet er ook ruimte zijn om tandheelkunde, fysiotherapie, 
alternatieve geneeskunde, voedingssupplementen als vitaminen en mineralen, 
effectieve ontgiftingskuren, psychische therapie en orthomoleculaire therapie in het 
standaardpakket op te nemen.

6. Samenwerking tussen regulier en niet-regulier is essentieel. Dikwijls worden 
mensen uitbehandeld gezien door reguliere artsen terwijl er nog andere 
mogelijkheden bestaan. 

7. Invoering Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding (GVO) vanaf de kleuterleeftijd 
(groep 1 van de basisscholen) en gedurende de hele verdere schooltijd, dus tot en 
met de middelbare school. 

8. Beweging is belangrijk. Kinderen zouden (net als bij de bibliotheek) gratis 
lidmaatschap op de sportvereniging moeten krijgen tot hun 18e. Lokale overheden 
kunnen mensen met lagere inkomens tegemoet komen met een subsidie voor hun 
lidmaatschap van de sportvereniging. De zogenoemde “Meebeweegregeling”. 

9. Wetten ten aanzien van etiketteren moeten aangepast worden. Hierbij moet een 
zogeheten Jip-en-Jannekestijl aangehouden worden om de etiketten voor een 
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grotere groep consumenten begrijpelijk te maken. Schadelijke ingredienten moeten 
duidelijk vermeld en omschreven worden op de verpakking. 

10. Een verbetering van het binnenklimaat van huizen en gebouwen. Veel 
ademhalingsproblemen zijn het gevolg van een ongezond binnenklimaat van huizen
en gebouwen, waaronder ziekenhuizen. Meer aandacht voor voldoende ventilatie 
en ionisatie is noodzakelijk om bijvoorbeeld de groei van schimmels en virussen 
tegen te gaan. 

11. Een parlementaire enquete instellen naar het falen van de gezondheidszorg Een 
parlementaire enquete naar de oorzaken van het falen van het beleid in de 
gezondheidszorg (stijgende kosten, dalende gezondheid) lijkt zinvol. 

12. In de ouderenzorg moeten mensen eigen keuzes mogen kunnen maken. De ene wil
langer thuis blijven wonen. De ander door omstandigheden elders. Het systeem van
verzorgingshuizen zal opnieuw moeten worden bekeken. Veel mensen worden 
eenzaam omdat ze niet meer goed kunnen functioneren.

13. De financiering via zorgzwaartepakketten zal heroverwogen moeten worden. 

Jeugdzorg 

1. De basishouding is zelf hulp inschakelen, waarbij de huisarts een cruciale rol 
inneemt, zo nodig wordt de praktijk versterkt. 

2. Uithuisplaatsing is nooit het doel, hooguit tijdelijke maatregel voor een halfjaar. De 
enige wettelijke reden tot tijdelijke uithuisplaatsing mag zijn als er geen hulp binnen 
het gezin gegeven kan worden. 

3. Een terugplaatsingscommissie instellen, werken naar terugplaatsingen. Voor hen 
die niet terug kunnen, moet de hulp zo goed mogelijk naar hun wensen luisteren en 
daarop afstemmen. Daarnaast familiebanden proberen te behouden. 

4. Stel kinderrechten centraal in het gezin. Gratis kinder- en ouderadvocaat. 

5. Hulpverleners zijn verantwoordelijk voor contact met beide biologische ouders en 
hun familieleden. Dit is noodzakelijk voor een juiste ontwikkeling van het kind. 

6. Expliciet meenemen van de wensen van kinderen in rechtszaken. Kinderen van 
elke leeftijd moeten de kans krijgen om hun wensen duidelijk te maken. Oudere 
kinderen kunnen hun wensen kenbaar maken door die uit te spreken. Voor jongere 
kinderen is dat moeilijker. Daarom worden professionele kinderpsychologen ingezet
(onafhankelijk van jeugdzorg of ouders) om de wensen van de jongste kinderen af 
te leiden uit hun uitspraken en hun gedrag.

7. De kinderen hun ouders ontnemen kan nooit goedgepraat worden. Ook het verdriet 
van ouders is huizenhoog. Aan betrokken opa’s en oma’s valt dit niet uit te leggen. 
De familiebanden goed houden wordt het nieuwe streven. Dus jeugdzorg moet 
omgebouwd worden richting gezinsondersteuning. Hiermee kan veel leed worden 
voorkomen. 
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Democratie en Bestuur 

1. Naast verkiezingen voor de wetgevende, controlerende macht – dus voor de 
Tweede Kamer – komen er verkiezingen voor de ook wetgevende, uitvoerende 
macht. D.w.z. er komen premierverkiezingen, verkiezingen voor het ambt van 
minister-president. Premierkandidaten mogen daarbij niet verkiesbaar zijn voor de 
Eerste of Tweede Kamer en daar ook niet op dat moment zetelen. De gekozen 
premier stelt een kabinet samen met vakministers. D.w.z. de betreffende minister 
verstaat zijn vak, is deskundig in de betreffende portefeuille. Coalitiekabinetten 
komen hiermee te vervallen. Het idee is dat dit de dualiteit tussen Kamer en 
Kabinet versterkt. Een Kabinet zal steeds op zoek moeten naar parlementaire 
meerderheden. 

2. Burgers krijgen het recht, met 10.000 ondersteunende handtekeningen, 
agendapunten in het parlement aan te dragen, en ter plekke te verdedigen, en die 
met ambtenaren uit te werken tot concrete beleidsmaatregelen. 

3. Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer is de publieke omroep verplicht om 
debatten te organiseren waar – eventueel verspreid over verschillende debatten – 
alle deelnemende partijen aan mee mogen doen. 

4. Als een fractie bestaat uit minder dan vijf zetels, wordt deze tot 5 FTE aangevuld. 
De aangevulde leden hebben alle rechten van een gewoon Kamerlid, behalve 
stemrecht. Hiermee hebben ook kleine fracties de gelegenheid om voldoende 
expertise in te brengen. 

5. Behoud van de Eerste Kamer zo lang er coalitiekabinetten worden gevormd. 

6. Uitbreiding van de Tweede Kamer naar 200 leden. Zo hebben meer partijen kans 
op een zetel. 

7. Kamerleden zullen zich continue moeten verantwoorden via een digitale toetsing. 
Nu weten wij amper wat zij doen en worden wij tijdens allerlei debatten rond de 
verkiezingen gemanipuleerd. Bij het intoetsen van een Kamerlid zou je moeten zien
hoe er gestemd is en hoe het Kamerlid in beeld is geweest plus bijvoorbeeld wat 
voor nevenactiviteiten men doet. 

8. Nederland stelt een referendum in met als inzet over te gaan tot vormen van directe
democratie of basisdemocratie, zoals per referendum. Daarbij gaat zij 
waarnemingsovereenkomsten aan met staten waar referenda bestaan, zoals 
Zwitserland en Californie. 

9. Op termijn wordt Nederland een republiek. Zonder staatshoofd. Ook zonder 
ceremonieel, symbolisch staatshoofd. Ceremoniele, symbolische handelingen 
kunnen worden uitgevoerd door direct betrokkenen. Als er tezijnertijd referenda 
bestaan, wordt een overgang naar een republiek per referendum voorgelegd. 
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Sociale Zekerheid 

1. Er zal een nieuw sociaal stelsel ontwikkeld moeten worden met als basis een 
onvoorwaardelijk basisinkomen. Toelichting: Een onvoorwaardelijk basisinkomen is 
een basisinkomen dat geldt voor iedereen, ongeacht sociale status, inkomen of wat 
dan ook. Alleen voor mensen beneden de 18 kan een afwijkende uitkering gelden.

2. Een basisinkomen geeft mensen een garantie op minimaal de basisbehoeften. Dit 
kan de arbeidsmobiliteit verhogen, omdat mensen die in een baan zitten die niet 
bevalt de baan kunnen opzeggen en iets nieuws kunnen gaan zoeken, in die 
volgorde. Het zal werklozen stimuleren om werk te zoeken, omdat ze het geld dat 
ze verdienen niet hoeven in te leveren door een verlaging van de uitkering. Het zal 
ook de criminaliteit verminderen, omdat mensen aan de onderkant van de 
samenleving voor hun basisinkomen niet meer op crimineel gedrag zijn 
aangewezen.  

Bij schuldsanering en persoonlijk faillissement moet een deel van het basisinkomen
buiten de regeling blijven om zo een minimum aan levensbehoeften te kunnen 
garanderen.

3. De huidige participatiewet zal moeten worden afgeschaft. 

4. De voordeurregeling zal moeten worden afgeschaft. Een uitkering is een individuele
zaak. De woonsituatie mag geen rol spelen. 

5. Wanneer je een bijstand uitkering hebt mag je op medische gronden in het 
buitenland verblijven. De keuringsarts mag zelf aangeven hoe lang zijn 
keuringsuitslag geldig blijft. Dit mag ook levenslang zijn. 

Toelichting: het komt voor dat mensen jaarlijks gekeurd moeten worden, terwijl de 
uitslag van tevoren al vaststaat. Het jaarlijks keuren van mensen waarvan evident 
duidelijk is dat zij jarenlang arbeidsongeschikt zijn is zonde van het geld en belast 
betrokkenen onnodig. De keuringsarts is degene die de deskundigheid heeft om in 
te schatten hoe lang een arbeidsongeschiktheid zal duren. Hij moet daarom de 
bevoegdheid krijgen om iemand levenslang of voor een periode van meer jaren af 
te keuren. 

Eenmaal toegekende uitkeringen worden niet terug gevorderd, tenzij er sprake is 
van bewezen fraude. 

Overgangsregeling: mensen die nu een uitkering hebben die hoger is dan wat een 
het basisinkomen wordt mogen die houden. 

6. Het kan niet meer zo zijn dat daklozen een nacht zonder dak dienen door te 
brengen. Daklozenopvang wordt gratis en deze opvang houdt ook een traject in 
naar een eigen woning. 
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Pensioen

1. Er komt geen Wet Toekomst Pensioenen. 

2. Het huidige stelsel blijft behouden, maar met andere rekenregels (minder korten, 
meer indexatie).

3. Er komt een basisinkomen, dus de AOW-leeftijd gaat als het ware naar 18. 

4. De pensioenleeftijd wordt overgelaten aan de sociale partners.

5. Het nabestaandenpensioen gaat naar de derde pijler. 
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Rechtspraak

1. Rechters moeten kunnen toetsen aan de grondwet zodat burgers zich kunnen 
verweren tegen bijvoorbeeld een spoedwet die grondwetten aan de kant schuift. 

2. In alles dient de UVRM (Universele Verklaring Rechten van de Mens) leidend te 
worden. 

3. Als de deskundigheid van ingebrachte deskundigen door de andere partij ter 
discussie wordt gesteld vormt de rechter zich met eigen deskundigen (of 
ingehuurde onafhankelijke deskundigen) een eigen oordeel over de uitspraken van 
de deskundigen. 

4. De verplichting om een advocaat te nemen dient te worden afgeschaft in het kader 
van eigen verantwoordelijkheid. Iedereen heeft het recht in elke zaak om zijn eigen 
verdediging te voeren. 

5. Verdachten in strafzaken krijgen altijd een pro Deo advocaat toegewezen, die door 
het rijk betaald wordt.

6. De enkelvoudige kamer (bestaande uit 1 rechter en 1 griffier) moet vaker worden 
opgeschroefd naar 2 rechters en 1 griffier. Beide rechters schrijven hun visie op de 
zaak en uiteindelijk komt er 1 uitspraak. 

7. Er komt een onderzoek of, en zo ja hoe, burgers hun eigen rechters kunnen kiezen.

Toelichting

1. De grondwet is de belangrijkste wet van ons land. Als de grondwet geschonden 
wordt, bijvoorbeeld door de overheid, dan hebben burgers het recht om daartegen 
in beroep te gaan. 

2. Dit is een verbijzondering van stelling 1.

3. Het komt nog wel eens voor, dat rechtszaken gevoerd worden over ingewikkelde 
zaken waar de deskundigheid van de rechter tekort schiet. Daar worden door 
partijen dan deskundigen ingevlogen om de situatie uit te leggen. Maar het kan 
gebeuren, dat deskundigen het niet met elkaar eens zijn. Als dan de rechter zelf 
moet oordelen wie er gelijk heeft, dan worden de inbreng van deskundigen getoetst 
op hun vaardigheid om de ingewikkelde kwestie aan leken uit te leggen. Een gladde
prater wint het dan van werkelijke deskundigheid. Het is beter dat een dispuut 
tussen deskundigen wordt beoordeeld door een onafhankelijke deskundige die de 
rechter bijstaat. Hier moet eigen verantwoordelijkheid gerespecteerd worden. 

4. Op dit moment is er sprake van rechtsongelijkheid tussen mensen die een dure 
advocaat kunnen betalen en mensen die dat niet kunnen. Topcriminelen zijn zo 
bevoordeeld ten opzichte van de kleine lieden. Om dat te doorbreken wordt de 
bijstand van criminelen gelijkgetrokken. Daarbij moeten de advocaten in kwestie 
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wel goed betaald worden en dat moet dus door het Rijk gedaan worden. In 
complexe zaken is het belangrijk om het vierogenprincipe toe te passen. 

Politie en veiligheid

1. Lagere straffen.

2. Bij straffen ook immaterieel voordeel afnemen.

3. Kansarmen die geen andere uitweg zien dan criminaliteit een alternatief bieden.

4. Politie: minder repressie, meer ruimte voor een agent om zaken op zijn eigen 

manier op te lossen.

5. Drugscriminaliteit bestrijden door verslaving tegen te gaan.

6. Bij politiegeweld altijd een onderzoek.

Toelichting

1. Lagere straffen

Veel van het huidige veiligheidsbeleid gaat uit van een rationele
kosten-batenafweging van de crimineel. Met hogere straffen zouden de nadelen 
van crimineel gedrag groter worden en criminelen er eerder vanaf zien. Maar het is 
slechts een klein deel van de criminelen die zo denkt. Voor dat kleine deel kunnen 
zwaardere straffen helpen. Maar veel criminaliteit komt voort uit wanhoop, wraak, 
heftige emotionele gevoelens en veel meer oorzaken. In die situatie wegen mensen
geen voor- en nadelen van crimineel gedrag tegen elkaar af, maar handelen ze 
impulsief. Omdat de crimineel tijdens zijn daad niet denkt aan de mogelijke straf zal 
het verhogen daarvan ook niet helpen om criminaliteit te bestrijden. Dan leveren 
zware straffen alleen maatschappelijke kosten op en leveren ze geen bijdrage aan 
de veiligheid. Het is veel effectiever om een analyse te maken van wat criminelen 
brengt tot hun criminele gedrag en dat aan te pakken. 

2. Bij straffen ook immaterieel voordeel afnemen

We kennen al de Plukze-wetgeving, waarbij materieel voordeel van criminaliteit 
wordt afgenomen. Een dief die gestolen heeft moet de buit inleveren en meer dan 
dat. Dit moet worden uitgebreid naar immaterieel voordeel, waarbij goed gekeken 
moet worden naar de drijfveren van de crimineel. Zo hebben terroristen vaak een 
ideëel doel voor hun criminele activiteiten. Ze willen bepaalde publiciteit en een 
heldenstatus voor zichzelf. Vanuit deze doelstelling kunnen de meeste terroristische
acties als zeer succesvol worden gezien, omdat de Nederlandse samenleving op 
terroristische aanslagen reageert op een manier waardoor de publiciteit en de 
heldenstatus in bepaalde kringen ruimschoots worden gerealiseerd. Bij het straffen 
van terroristen moet ook met deze doelstellingen rekening worden gehouden.
N.B.: Dit is slechts een voorbeeld. 
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3. Kansarmen die geen andere uitweg zien dan criminaliteit een alternatief bieden
Hart voor Vrijheid gelooft niet dat de samenleving ingedeeld kan worden in 
criminelen en brave burgers. Criminaliteit wordt soms ingegeven door de 
maatschappelijke positie waarin mensen zich bevinden. Een deel van de 
criminaliteit wordt gepleegd door kansarme mensen voor wie er weinig alternatief is.
Minderheden die gediscrimineerd worden, asielzoekers die niet mogen werken en 
heel weinig bewegingsruimte hebben, daklozen en dergelijke. Zij plegen criminaliteit
omdat ze klem zitten en geen andere opties zien. Meer aandacht voor de positie 
van kansarme mensen in de samenleving kan ervoor zorgen dat zij andere 
oplossingen gaan zien voor hun problemen dan criminaliteit. 

Dit kan ervoor zorgen, dat mensen niet in de situatie komen waarin criminaliteit een 
logische of de enige oplossing is. Daardoor komen zij niet in de verleiding en wordt 
criminaliteit bestreden zonder enig optreden van politie of justitie.

4. Politie: minder repressie, meer ruimte voor een agent om zake op zijn eigen manier 
op te lossen.

Als politie-inzet vanuit een bureau van de manager wordt bepaald is repressie vaak 
de logische oplosing. Agenten worden dan ingezet om te handhaven. Maar als de 
agent op straat meer gelegenheid krijgt om situaties op zijn eigen manier op te 
lossen, kunnen de resultaten veel beter zijn. Een agent die zijn wijk of dorp kent kan
in gesprek met jongeren ordeverstorend gedrag mogelijk voorkomen, waardoor 
handhaving niet nodig is.

5. Drugscriminaliteit bestrijden door verslaving tegen te gaan.

Drugscriminaliteit is een voorbeeld van criminaliteit die wordt gepleegd door 
mensen die geen andere uitweg zien. Voorlichting op scholen, vergroten van de 
weerbaarheid en hulp bij afkicken kunnen dan ingezet worden om te voorkomen dat
verslaafden vervallen in crimineel gedrag.

6. Bij politiegeweld altijd een onderzoek 

De politie heeft het monopolie op geweld. Het wordt soms ingezet om bijvoorbeeld 
rellen te beheersen. Maar er zijn bij coronademonstraties voorbeelden waarbij grote
twijfels zijn of het politiegeweld wel een reactie was op geweld van demonstranten. 
Er gaan geluiden op dat het juist de politie was bij wie het initiatief van het geweld 
lag. Daarom zou het goed zijn als standaard bij politiegeweld er een onderzoek 
komt naar de toedracht en de rechtsgrond waarop geweld is ingezet.
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Natuur, Milieu, Duurzaamheid, Landbouw 

1. Duurzame Doorberekeningen. Milieuvervuilende produktie is verboden, tenzij de 
producent aantoont en garandeert dat het herstel zal geschieden voor zijn rekening 
en kosten. Dan zijn de herstelkosten in de prijs terug te vinden en niet afgewenteld 
op de gemeenschap die ze vervolgens uit de algemene middelen betaalt. Dit heeft 
als gevolg dat schone producten over het algemeen goedkoper worden dan de 
milieuvervuilende producten. Alle producten worden, duidelijk zichtbaar voor de 
consument, voorzien van een milieucertificaat dat procentueel de mate van 
milieuherstelkosten in verhouding tot de verkoopproces aangeeft. Dit kan geregeld 
worden in een vierpartijenoverleg van producenten, overheid, consumenten en 
wetenschap. 

2. Milieubelasting, handel in vervuilingsrechten en persoonlijke milieu-/ CO2-budgetten
zijn geen geeigende middelen om tot een schoner milieu te komen. Het hoeft niet 
via de omweg van de staat en milieuvervuiling kan maar beter geen inkomstenbron 
van de overheid te worden. Verhandelbare vervuilingsrechten ontgraven de eigen 
verantwoordelijkheid van de producent. Persoonlijke budgetten zijn ook een omweg
en dan nog wel via de persoon zelf, die zo indirect zelf een handelswaar wordt. 

3. De modelmatige en eenzijdige nadruk op chemische stoffen als CO2 en stikstof 
vraagt om het tegenovergestelde, een integrale benadering van de natuur, van 
schade daaraan als geheel. En daarmee een integrale benadering van natuur als 
economisch productiemiddel, naast arbeid en kapitaal, en daarmee als integrale 
bron van milieuschade. Voor zover CO2 en stikstof schadelijk voor het milieu zijn, 
blijkt dat uit deze integrale benadering. Als er een klimaatprobleem is, zijn klimaat 
en milieu niet twee verschillende dingen. Sowieso valt klimaat onder natuur. Klimaat
is een natuurwetenschappelijk begrip. Je vastlijmen aan schilderijen en landbouw 
zijn vormen van milieuschade. Landbouw is geen natuur, maar wel herstelbare 
schade en bovendien beschaving. Je vastlijmen aan schilderijen is ook herstelbaar 
maar is het beschaving? 

4. Hart voor Vrijheid heeft hart voor natuur en milieu, voor flora en fauna, maar gaat 
niet mee in de klimaathysterie. 

5. Onderzoek naar nieuwe energiebronnen dient breed te geschieden. Een bron van 
energie voor dit onderzoek naar energie dient niet in de laatste plaatse de 
verbeelding te zijn. Want, naast in ieder geval onderzoek naar energie uit thorium, 
zal, alleen al voor een juister beeldvorming en geschiedschrijving, ook uitvinders als
Tesla nader onderzocht worden. Windmolenparken ter land en ter zee zullen 
worden afgebroken en zonne- energiepanelen mogen enkel op daken en andere 
kunstmatige oppervlaktes, zoals auto’s en horloges. Fossiele brandstoffen worden 
geleidelijk afgebouwd. Kernenergie wordt de voornaamste energiebron, maar louter
als transitie naar een nog onbekende toekomst in de energievoorziening. 

6. De kringloop van dierenmest en tuin- en akkerbouw is noodzakelijk 
nastrevenswaardig en dient dan ook bevorderd te worden. Dat kan zowel door 
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bevordering van het gemengde boerenbedrijf, als ook afstemming daartoe op 
elkaar van veeteeltboerderijen en tuin- en akkerbouwboerderijen. Uitgangspunt 
daarbij is verder een milieu- en diervriendelijke bedrijfsvoering. Verdere voorname 
uitgangspunten hierbij zijn, er wordt geen boerin of boer meer afgerekend op louter 
stikstof. Laat staan handeltjes in stikstof met het bouw- en verkeerswezen. 
Waarschijnlijk wordt Nederland zo minder een landbouwexport- en 
landbouwimportland. Landbouw is geen natuur maar cultuur dicht bij de natuur. 
Onherstelbare schade door landbouw wordt verboden. Schade als gevolg van de 
landbouw dient herstelbaar te zijn. Sociale voorwaarde hierbij is verbod op 
onvrijwillige onteigening. 

7. Glas, karton of plastic verpakkingsmateriaal voor zuivel, sap, frisdrank, bronwater is
een keuze. Hierbij is de basisgrondstof bij glasverpakking lang herbruikbaar en 
altijd recyclebaar terwijl energiegebruik (2 fabrieken tot 1 fabriek te vormen) hoog is.
Karton is enkel recyclebaar (4 fabrieken). Plastic is beperkt te hergebruiken en 
kostbaar recyclebaar (4 fabrieken). Terugkeer naar glas valt dan ook te verkiezen 
boven karton en plastic. Daarnaast is de belevingswaarde van glas aantrekkelijker. 

8. Vaak nog vaag en vraag gebleken vervuiling en gezondheidsvraagstukken, van 
chemtrails tot 5G, zullen nader worden onderzocht. Zowel natuurwetenschappelijk 
als psychologisch. 

9. Voor- en nadelen van een globale, nationale en lokale schaal zal worden 
onderzocht, wat betreft sociale, economische en ecologische afdruk. 

Politiek programma van Hart voor Vrijheid 1 januari 2023



27

Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Waterstaat, Infrastructuur 

Ruimtelijke ordening 

1. Windmolenparken op de Noordzee en op land worden afgebroken. Zonnepanelen 
zijn enkel op daken van gebouwen toegestaan. Reden: Windmolens en 
zonneweides hebben een zwaar negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit en 
leveren een verwaarloosbare bijdrage aan het energiegebruik van Nederland (4 à 
5%). 

2. Bewoners krijgen een beslissende stem in ruimtelijke plannen die hen raken. 

3. Huiseigenaren krijgen meer mogelijkheden om vergunningvrij hun woning uit te 
breiden. Toetsing vindt plaats op constructieve veiligheid in relatie met het beoogde 
doel. 

4. Provinciale wegennet mag uitgebreid worden waar nodig. Nederland stapt uit 
verdragen die de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland beperken (dus 
bijvoorbeeld geen N2000 gebieden meer). Bestaande aangewezen natuurgebieden
worden gehandhaafd. 

Vervoer, netwerken en energie 

1. Openbaar vervoer in Nederland is voor iedereen gratis te gebruiken.
De kosten hiervan verdienen zichzelf terug doordat de infrastructuur van 
kaartjesverkoop en controle niet meer nodig is. Aanleg van spoor wordt nu ook 
betaald uit het Infrafonds (= belastinggeld). 

2. Het Rijkswegennet in Nederland wordt niet meer uitgebreid. Onderhoud wordt 
teruggebracht naar 'Belgisch niveau' om het betaalbaar te houden. Onderhoud 
wordt tot een bedrag van € 5 miljoen verplicht door lokale aannemers uitgevoerd. 
Europees aanbesteden van werken wordt niet meer verplicht. 

3. Het vaarwegennet wordt waar mogelijk uitgebreid en transport over water wordt 
gestimuleerd. 

4. Het gasleidingennetwerk wordt in stand gehouden en verbeterd waar nodig. 

5. Nederland gaat weer 'aan het gas'; Gas uit Slochteren wordt eerst in Nederland 
gebruikt. Eventueel overschot kan naar het buitenland verkocht worden (nu is de 
verhouding Nederland – andere landen 1,5 : 20). Dat moet andersom. 

6. Voor de toekomst van de energievoorziening in Nederland worden instituten zoals 
“Clintel” en 'de Groene rekenkamer' geraadpleegd. 

7. Zie tevens https://hartvoorvrijheid.nl/politiek/infrastructuur/ 
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Bestuur 

1. Vergunningaanvragen worden door overheden binnen 4 weken (nu 8) behandeld, 
verlenging van die periode is niet mogelijk. Vergunningaanvragen worden in 
principe positief beoordeeld en aanvrager mag 'aan de slag'. Als blijkt dat de 
aanvraag toch negatief beoordeeld moet worden, zijn de kosten van opruimen of 
aanpassen etc. voor de aanvrager. 

2. Zie tevens https://hartvoorvrijheid.nl/politiek/bestuur/ 

Volkshuisvesting 

1. Particulieren mogen op eigen terrein binnen de bebouwde kom vergunningvrij 
bouwen; ook woningen of aanpassing daarvan. Er vindt enkel een constructieve 
veiligheidstoets plaats. Gemeenten geven voorlichting over energiezuinig bouwen.

2. Welstandscommissies worden opgeheven. 

3. Projectontwikkelaars mogen niet meer dan vijf woningen in een project hebben per 
gemeente. Grondprijs voor inwoners van de gemeente of provincie wordt 50% lager
dan voor een projectontwikkelaar (ook als die ontwikkelaar uit de gemeente komt) 
of iemand van buiten de gemeente/provincie. 

4. Delen van een woning in twee zelfstandige eenheden is toegestaan mits 
constructieve veiligheid. 

5. Zie tevens https://hartvoorvrijheid.nl/politiek/huisvesting-leefbaarheid/
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