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� Nederland op 1 
Terwijl Nederlanders worden geconfronteerd met hogere huren, duurdere 
boodschappen, hogere energierekeningen en het sluiten van ziekenhuizen, worden 
miljarden Nederlandse euro’s weggegooid in de richting van Afrika, asielzoekers en 
Brussel. Dat moet veranderen. Nederlanders moeten op 1 komen; ons geld moet aan 
hen worden besteed. 

 
�  Nederland weer soeverein 

Nederland moet weer een onafhankelijk land worden. Baas over ons eigen land en onze 
eigen wetten. Politieke beslissingen nemen we in Den Haag, niet in Brussel. Daarom 
moeten we uit de Europese Unie. Voor samenwerking met andere landen is geen 
politieke unie nodig. 

 
� Nederland weer baas over eigen grenzen 

De PVV wil dat Nederland weer baas wordt over de eigen grenzen. We zeggen het 
Schengen-verdrag op en voeren weer nationale grenscontroles in. We bepalen zelf wel 
wie ons land binnenkomt. We willen een totale asielstop en sluiten de grenzen voor alle 
immigranten uit islamitische landen. Om de toestroom van Oost-Europese 
arbeidsmigranten te beperken, worden weer tewerkstellingsvergunningen ingevoerd om 
de banen van Nederlandse werknemers te beschermen. 

 
� Nederland weer baas over eigen geld 

Nederland is al jaren de grootste nettobetaler van de EU. Meer dan 8 miljard betaalden 
we vorig jaar aan de EU; en als het aan Brussel ligt, wordt dat alleen maar meer. De 
door de eurofiele elite bejubelde eurozone fungeerde de afgelopen jaren vooral als 
transferunie. De PVV past daarvoor. Buiten de EU en buiten de eurozone worden wij 
weer baas over ons eigen geld.  

 
�  Nederland blijft van ons, de-islamiseren  

Met haar open grenzen faciliteert de EU terreur en islamisering. De bevolking van Afrika 
explodeert van 1 miljard mensen nu naar 4 miljard aan het einde van deze eeuw. 
Mensen die vaak onze kant op zullen komen. We moeten uit de EU, onze grenzen 
sluiten en ons land de-islamiseren. Het voortbestaan van ons land, ons volk, onze 
nationale identiteit en eigen cultuur moet de eerste prioriteit worden. 

 
� Nederland uit de Europese superstaat, geen klimaathysterie  

We willen een spoedige Nexit. Maar zolang we nog in de EU zitten, moeten we er alles 
aan doen om te voorkomen dat we nog verder een Europese superstaat worden 
ingerommeld. Daarom: geen EU-leger, geen Europees Openbaar Ministerie, geen 
uitbreiding van de EU en geen Europese belastingen. Brussel moet afblijven van onze 
pensioenpotten en onze vetorechten. We moeten niet meegaan in de onbetaalbare 
Europese klimaatgekte die ons land en burger tot faillissement zal brengen. 


