Verkiezingsprogramma
Government’s first duty is to protect the people, not run
their lives. ― Ronald Reagan

Dit is de LP
De LP (de Libertaire Partij) is gestoeld op de libertaire filosofie. Dat betekent dat de LP zich
sterk maakt voor een kleine, efficiënte en faciliterende overheid, waarbij de vrijheid van
burgers zo groot mogelijk blijft.
We leven in een tijd waarin de overheid meer dan ooit in ons leven aanwezig is. Met name
door de recente Covid-19-epidemie lijkt het wel alsof elk onderdeel van de samenleving tot
in de details bepaald is. Steeds meer vrijheid en autonomie wordt ons uit handen genomen.
Meer overheid betekent bovendien meer regels, en daarom meer ambtenaren, meer
administratieve rompslomp en meer belastingdruk. Maar zijn al die regels nu echt nodig?
Een overheid moet bijdragen aan ons welzijn, maar wanneer gaat zij daarin te ver? Wanneer
beperkt de overheid onze zelfstandigheid en ons recht op zelfbeschikking?
Dit zijn exact de vragen die de LP stelt.

Wat wil de LP bereiken?
De LP gelooft dat mensen het beste tot hun recht komen in een open samenleving waarin
iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen toekomst na te streven. Een samenleving waarin we
het beste uit onszelf halen, en we onze ambities kunnen verwezenlijken zonder de ander
geweld aan te doen.
De Libertaire Partij gaat uit van vertrouwen. Vertrouwen dat de meeste mensen prima voor
zichzelf kunnen zorgen als ze daar de ruimte voor krijgen. Vertrouwen dat mensen in
beginsel bereid zijn elkaar te helpen en elkaars grenzen te respecteren. Zo creëren we
samen een veilige leef- en werkomgeving.
Hiertoe wil de LP de overheidstaken inperken, de focus leggen op de echt belangrijke zaken
en zoveel mogelijk beleid uitvoeren op lokaal niveau. Minder belasting, betere
dienstverlening, minder regels, minder bureaucratie en meer vrijheid in het maken van eigen
keuzes.
De LP wil dat de overheid teruggaat naar haar kerntaken. Een overheid ontdaan van allerlei
kostbare en onnodige bestuurslagen.
Een overheid die naar u luistert in plaats van naar zichzelf!
Kan dat, een minimale overheid? Ja, dat kan!
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Ruimte
Bestemmingsplannen en structuurplannen beperken de vrijheid van individuen om te bepalen hoe
zij de grond gebruiken die zij in eigendom hebben. De LP stelt voor om het ruimtegebruik niet meer
centraal te plannen, maar de onderlinge afstemming over ruimtegebruik over te laten aan
individuen in de samenleving zelf.
De buitenruimte is op dit moment publiek eigendom. Ze is dus eigenlijk van iedereen en daardoor
neemt niemand in de praktijk er echt verantwoordelijkheid voor. Ze raakt vaak vervuild doordat er
geen eigenaar is die de vervuiler aanspreekt op zijn gedrag. Privatisering van de buitenruimte is de
beste garantie tegen vervuiling of verstoring. Want de eigenaar zal zorgen dat de mensen die
schade aanrichten die schade ook vergoeden.

De buurt
De LP wil dat burgers eigenaar worden van hun eigen buurt. Daarom willen wij dat als de
meerderheid van de huiseigenaren aan een straat daarvoor kiest, zij het eigendom en beheer van
hun straat mogen overnemen binnen een Verenigingen van Eigenaren (VVE). Zo kunnen de
bewoners bijvoorbeeld zelf kiezen of er bomen worden gekapt om ruimte te maken voor
parkeerplaatsen.
In plaats van beperkte inspraak bij de gemeente kunnen de buurtbewoners en winkeliers
gezamenlijk bepalen hoe de buurt wordt ingericht, wat de maximum snelheid is en hoe de veiligheid
van de buurt het beste kan worden geregeld. Zij hoeven de gemeente niet langer te betalen voor
een parkeervergunning om hun eigen auto voor hun eigen huis te mogen parkeren. Ook staat het
hun vrij om hun straat al dan niet open te stellen voor doorgaand verkeer. De bewoners moeten dan
wel zelf het onderhoud zelf betalen.
Het beheer van het groen in de buurt moet worden overgelaten aan omwonenden. Zij kunnen het
beheer van het groen in hun omgeving uitbesteden aan een bedrijf, of het beheersrecht op het
groen in hun omgeving verkopen aan andere particulieren. En als buurtbewoners de buurt in bezit
hebben, zijn zij ook in staat om actie te ondernemen tegen zwerfvuil. Ze kunnen zelf straatvegers
inhuren en eventueel particuliere beveiliging inhuren om vervuilers te beboeten. Elkaar aanspreken
op het schoonhouden van de buurt is uiteraard ook een optie.

De stad
Het platteland moet niet hoeven meebetalen aan de problemen in de stad, zoals mensen in de stad
niet moeten hoeven meebetalen aan de problemen op het platteland. In de stad is er bijvoorbeeld
meer geweld dan op het platteland. Het is dan raar dat je voor de handhaving daarvan moet betalen
als je niet in de stad woont. Daarom moet overheidsbeleid niet alleen lokaal bedacht en uitgevoerd
worden, maar ook lokaal gefinancierd.

4 van 25

"Het verlangen naar thuis leeft in ons allemaal. Het is de veilige plek
waar we kunnen gaan zoals we zijn en niet in twijfel getrokken
worden."
— Maya Angelou —

Woonzekerheid
Er is een schreeuwend tekort aan woningen, niet alleen in de Randstad maar ook daarbuiten. Als jij
in in je toekomstige droomhuis wil kunnen wonen, moet dit wel gebouwd kunnen worden. Er
moeten veel meer woningen bijgebouwd worden. Iedereen de ruimte om naar hartelust te bouwen!
Het moet makkelijker worden om een huis te kopen. Jij bent als huurder duurder uit, dan met een
koophuis. Dit vinden wij een rare gang van zaken. Als je goed bent voor de huur, ben je ook goed
voor de hypotheek. Wij willen het makkelijker maken voor (sociale) huurders om hun huis te kopen.
Jarenlang huur afdragen aan een woningbouwcorporatie maakt jou armer en je buurt ook. Je bouwt
niks op en aan het einde van je huurperiode sta je met lege handen. Buurten gaan erop vooruit als
meer mensen een koophuis hebben. Iedereen gedraagt zich dan verantwoordelijker.

Minder overheidsbemoeienis
De woningmarkt is al sinds de Tweede Wereldoorlog onderworpen aan overheidsplanning. Zoals bij
bijna alle producten die onder overheidsplanning vallen is er sprake van schaarste, wachtrijen en
een zwarte markt. Hetzelfde zagen we bij de overheidsplanning in Oost-Europa; schaarse goederen
en lange rijen voor de winkels.
Particulieren durven hun woonruimte niet te verhuren omdat de huurder bijna onaantastbaar is. Zit
een huurder eenmaal in een huis, dan is het erg moeilijk voor een eigenaar om het huurcontract
stop te zetten. Daarom laten eigenaren hun huis vaak liever leeg staan, waardoor er een tekort aan
huurwoningen ontstaat. Daardoor stijgen de prijzen van de woningen die wel beschikbaar zijn.
Belastingen en subsidies verstoren de woningmarkt nog verder, waardoor er niet aan de vraag
wordt voldaan. Aan de ene kant staan er veel gebouwen leeg en aan de andere kant is het voor veel
mensen onmogelijk om een geschikte woning te huren of te kopen. Dit is een kunstmatige en
onwenselijke situatie.
In landen met minder huurbescherming is het aanbod van betaalbare huurwoningen vaak hoger dan
in Nederland. En als de eigenaar het huurcontract stopzet, heeft de huurder veel minder moeite om
een andere woning te vinden. De LP wil daarom geen huurbescherming meer, omdat die
huurbescherming eigenlijk een huur belemmering is geworden. De overheid moet zich niet langer
bemoeien met de woningmarkt en stoppen met het helpen van woningcorporaties met subsidies en
speciale belastingen.

5 van 25

Omdat eigendom een basisrecht is, moeten zoveel mogelijk mensen in staat worden gesteld om
een woning te kopen. Daarom wil de LP alle belastingen die zijn verbonden aan een eigen woning
afschaffen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting. De
overheid mag zich ook niet bemoeien met de financiering van woningen. Hypotheekverstrekkers
mogen zelf bepalen hoeveel ze willen uitlenen en tegen welke rente. De risico’s zijn volledig voor de
hypotheekverstrekker en de hypotheeknemer.
Beperkingen die de overheid oplegt aan het bouwen van woningen moeten worden weggenomen.
Erfpacht op overheidsgrond wijzen wij af. De eigenaar van het pand wordt automatisch eigenaar
van de onderliggende grond.
Huurders en eigenaren horen geen belastingvoordelen te krijgen in de vorm van huurtoeslag en
hypotheekrenteaftrek. In plaats daarvan willen wij de belastingen verlagen. Huurders en eigenaren
gaan er niet op achteruit in de nieuwe situatie.
Het kraken van leegstaande gebouwen is een inbreuk op het eigendomsrecht en dus een vorm van
geweld. Wij wijzen kraken daarom af.
De weg naar betaalbare woningen is niet moeilijk, maar de regering moet wel durven het roer om te
gooien.
Dit doet de LP door:
●
●
●

Meer vrijheid en ruimte voor woningbouw
Meer mogelijkheden om woningen te huren of kopen
De mogelijkheid om je sociale huurwoning te kopen
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Natuurlijk, energie!
De LP gelooft in een toekomst met veilige, goedkope en schone energie. Wij nemen de controle
over onze energietoevoer en worden zo minder afhankelijk. Momenteel wordt de import van
goedkope zonnepanelen tegengehouden en gaat er veel belastinggeld naar subsidies voor
vervuilende energie. Hier moeten wij vanaf.
We richten ons op verschillende milieuproblemen: luchtvervuiling, waterveiligheid en afnemende
biodiversiteit. Deze verdienen veel meer aandacht. Vervuilende vormen van energieopwekking
schaffen we af: minder bruinkool, steenkool en biobrandstof. Dat kan met aardgas en kernenergie.
Schoner, veiliger en haalbaarder.
Op de langere termijn willen wij een netwerk waar de meeste energie uit kernfusie wordt opgewekt.
Ook waterstof belast het milieu amper. Met deze energiebronnen maken wij duurzaam gebruik van
grondstoffen en neemt onze afhankelijkheid van vervuilende brandstoffen af.

Dit doet de LP door:
●
●
●

Subsidies voor alle energievoorzieningen stoppen
Meer ruimte voor kerncentrales en kernonderzoek
Afschaffen accijnzen en btw op energie
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Zorg voor jezelf
Zorg is een van de belangrijkste pijlers van een beschaafde samenleving. Iedereen heeft recht op
een goede gezondheidszorg. De LP streeft naar een professioneel, doeltreffend en vooral ook
betaalbaar zorgstelsel.

Afschaffen doorgeslagen administratie
De gezondheidszorg in Nederland is in de afgelopen decennia steeds verder uitgekleed.
Opeenvolgende kabinetten hebben beleid gevoerd met als resultaat steeds hoger wordende kosten
en een zorg die voor steeds minder mensen toegankelijk is. Belangrijke oorzaak daarvan is een
overdaad aan ondoorzichtige regelgeving en administratieve rompslomp.
De LP is van mening dat er weer ruimte moet komen om de zorg te laten excelleren. Dat kan
wanneer er een einde komt aan dure overheidsregels, declaratiemethoden, toeslagen, het
verplichte eigen risico en rekenformules over ‘te dure’ patiënten.
De LP streeft naar meer zorgverlening en minder administratie. Dit zorgt voor meer
bewegingsruimte, meer bedden en een hogere kwaliteit van de zorg.

Meer keuzevrijheid in zorgverzekeringen
Onze gezondheid staat voorop, niet de belangen van zorginstituten en verzekeraars. Op dit
moment zijn de keuzes wat betreft verzekeraars en behandelingen vaag en ondoorzichtig. Dat
zorgt voor hoge kosten en lange wachttijden. Ook hier is falend overheidsbeleid in grote mate de
boosdoener. De overheid bepaalt uit welke verzekeraars we mogen kiezen, welke medicatie wordt
vergoed, hoe hoog het eigen risico is, etc.
De LP wil meer aanbieders toelaten, ook verzekeraars uit andere landen. Meer concurrentie leidt tot
lagere prijzen. Wij moeten zelf kunnen kiezen wat, waar en bij wie we ons verzekeren, en door wie
we ons laten behandelen.
Dit doet de LP door:
●
●
●

Meer keuzevrijheid in zorgverzekeringen
Zorg waar meer tijd is voor zorgverlening in plaats van administratie
Afschaffen verplichte eigen risico
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“Alles dat echt groots en inspirerend is, wordt gemaakt door het
individu dat in vrijheid kan werken.”
— Albert Einstein —

Economie
Economie is een breed onderwerp dat zich moeilijk laat vangen in een paar bladzijden. Wij kunnen
hier slechts met brede penseelstreken onze visie neerzetten. Ons principiële standpunt gaat uit van
volledig eigendomsrecht. Dat is wat ons betreft een grondrecht en dient gerespecteerd te worden.
Uit dit grondrecht vloeit voort dat mensen vrij zijn om hun eigendom aan anderen te verkopen
zonder dat de overheid daar belemmeringen aan oplegt.
Overheidsinmenging in de handel belemmert het eigendomsrecht. Het bedreigt zowel de
economische als de persoonlijke vrijheid. Daarom is de LP voor de volgende onmiddellijke
hervormingen:
●

●
●
●
●
●
●

Invoering van een 25% vlaktaks met een belastingvrije som van €40.000. Hiermee vervalt de
noodzaak om het toeslagencircus in stand te houden. De laagste inkomens worden uit de
wind gehouden terwijl de volgende hervorming aan bod komt.
De vennootschapsbelasting willen we verlagen naar 10%.
Een einde aan de inmenging van de Europese Unie in de Nederlandse economie;
Een einde aan het begrotingstekort;
Een einde aan monetair beleid dat inflatie in de hand werkt;
Streven naar vrije handel;
Een einde aan het reguleren van wat mensen onderling mogen afspreken voor de handel in
goederen en diensten.

De LP is een sterk voorstander van een gezond financieel overheidsbeleid, waarbij de burgers
mogen vertrouwen op een stabiele en waardevaste munteenheid. Het ongeremd bijdrukken van
euro’s (monetaire expansie) verstoort een goed functioneren van de economie en ondermijnt de
koopkracht. Het spaargeld en de pensioenen lijden hieronder, terwijl bijna alle Europese overheden
worden bevoordeeld. Deze ongezonde prikkel is het resultaat van ongezond financieel beleid.
Daarnaast leidt een lage rente tot minder sparen. Sparen voor de toekomst is een belangrijke
investering die leidt tot duurzame economische groei. Bij zeer lage rentestanden worden slechte
leningen en ongezonde, niet-duurzame groei gestimuleerd. Dit leidt tot nieuwe bubbelvorming en
de vorming van de basis voor een volgende crisis. De LP wil deze perverse cyclus en het
kortetermijndenken dat erachter schuilgaat doorbreken.
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Vrije markt
Er wordt vaak beweerd dat Nederland een open en vrije economie heeft. Toch legt de politiek nogal
wat regels en beperkingen op aan de mensen die met Nederlandse bedrijven willen handelen of hier
willen ondernemen. De LP kiest voor het wegnemen van belemmeringen en beschermende
constructies die de vrije markt in de weg staan. Wij kiezen hiermee voor een progressief beleid
waarbij de kracht van het individu voorop staat.
Iedereen heeft het recht om goederen en diensten aan te bieden en af te nemen. De overheid is
daarbij een sta-in-de-weg. Zolang er geen sprake is van fraude, geweld, of andere inbreuken op de
rechten van een ander, dient de overheid buiten beeld te blijven. Hiermee kunnen de transacties
plaatsvinden op een optimale manier waarbij beide partijen er beter van worden.
De overheid behandelt volwassen mensen als kleine kinderen die niet zelfstandig kunnen beslissen.
Wanneer mensen als kinderen worden behandeld, gaan ze zich als kinderen gedragen. Dat houdt de
interventiecyclus eeuwig in stand. Misstanden kunnen prima worden aangepakt via
fraudewetgeving en via volledige aansprakelijkheid van de verkopende partij. Een sturende
overheid die een bepaalde moraal oplegt is verkeerd bezig.
De LP is daarom voor afschaffing van de winkeltijdenwet en voor het recht van gemeenten om
samen met de plaatselijke ondernemers zelf te beslissen wanneer winkels open mogen zijn. De
enige beperking is dat er geen extra overlast voor omwonenden mag zijn. Omdat de overheid
volwassenen als volwassenen hoort te behandelen, zijn wij voor het dereguleren van zaken als prijs,
sterkte, of hoeveelheid die mag worden geproduceerd of gekocht van welke product dan ook.
Wetten die het adverteren van vrij verkrijgbare producten verbieden zijn ook niet meer van deze
tijd. Deze wetten dienen op een verstandige manier afgeschaft te worden.
Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Producenten en ondernemers krijgen veel meer vrijheid in
een vrije economie, maar worden ook volledig aansprakelijk voor de goederen en diensten die ze op
die markt aanbieden. Fraude wordt keihard aangepakt met schadevergoedingen en smartegeld.
Gevaarlijke producten of diensten die schade aan kopers of derden toebrengen kunnen bij
aantoonbare schuld ook leiden tot schadevergoedingen. Of een ondernemer wortels of sigaretten
verkoopt doet niet ter zake. De wet behandelt moet alle ondernemers gelijk behandelen.

Innovatie
Het innovatiebeleid heeft nu als speerpunt het “topsectorenbeleid”. In drie jaar tijd is meer dan €7
miljard aan deze sectoren gegeven. De LP ziet deze subsidies als een van de kwalijkste verstoringen
van de vrije markt. Bedrijven als Heineken en Philips zijn niet groot geworden dankzij subsidies. Wie
de pech heeft om niet als topsector te worden aangemerkt, omdat hij te klein is of niet over de
beste lobbyisten in Den Haag beschikt, krijgt geen subsidie en moet meebetalen aan de €7 miljard
subsidie voor andere bedrijven.
De LP weet als geen ander dat onderzoek belangrijk is in een moderne economie. Wij vinden dat
ondernemers het beste zelf kunnen inschatten hoeveel onderzoeksinspanningen zij kunnen leveren.
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Een bedrijf dat niet innoveert pleegt uiteindelijk zelfmoord in de vrije markt. Wij willen dat deze
marktkrachten bedrijven “stimuleren” om onderzoek te doen. Wat vooral niet moet gebeuren is dat
lobbyisten bepalen wat de Nederlandse economie moet doen. Hoe onze economie eruit ziet moet
bepaald worden door concurrentie tussen bedrijven, zowel binnen Nederland als internationaal.
We herstellen op dit moment van de ergste crisis sinds de jaren dertig. Er is veel werkloosheid; we
zitten met de gevolgen van een crisis die veroorzaakt is door een foute inrichting van het systeem.
De banken waren zo groot geworden dat ze niet failliet meer mochten gaan en te veel risico namen.
De gevolgen waren dat de winsten voor de banken waren en de verliezen voor de belastingbetaler.
Banken moeten failliet kunnen gaan en er zal ook gezocht moeten worden naar alternatieven. Er
zijn prachtige alternatieven voor de traditionele banken in de vorm van crowdfunding of
cryptovaluta zoals Bitcoin.
Met die cryptovaluta is de kiem gelegd voor decentraal betalingsverkeer en kredietverstrekking die
gescheiden kan blijven van de investeringstakken van grote financiele instellingen. Banken, die
hierbij veel te verliezen hebben, lobbyen echter bij overheden om deze innovaties juist tegen te
houden. Nieuwe regels en lasten worden doorgevoerd om de problemen op te lossen die de
overheid zelf veroorzaakt heeft. Hiermee krijgt de overheid steeds meer grip op de economie. De
overheid gebruikt die grip om financiële innovatie te ontmoedigen. Hier wil de LP van af.
Veel mensen beschikken in Nederland over snel internet, maar overheden willen koste wat kost de
netwerken in eigen hand houden. Hierdoor investeren bedrijven niet in glasvezelnetwerken. De
overheid heeft “de lucht” ooit genationaliseerd en veilt voor miljarden euro's frequenties voor
mobiele telefonie. Dit heeft enorme gevolgen voor verdienmodellen. Mobiele telefonie is onnodig
duur. Hiermee ontstaat een sterke prikkel bij bestaande bedrijven om de toetreding tot de mobiele
telefoniemarkt sterk te laten reguleren. De frequenties moeten geprivatiseerd worden zodra de
bestaande concessies verlopen. Dit heeft verstrekkende gevolgen die elders besproken worden.
Nog een plek waar in Nederland veel op geïnnoveerd kan worden is het openbaar vervoer. Er
worden miljarden euro's subsidie aan het openbaar vervoer gegeven. Deze diensten draaien
allemaal flink verlies. Tegelijkertijd worden Über en de Eigen Veerdienst Terschelling actief door de
overheid tegengewerkt. Europese aanbestedingswetten zorgen ervoor dat kleine vervoerders geen
schijn van een kans hebben. Daardoor worden kleine, innovatieve bedrijven door de samenwerking
van overheid en het bedrijfsleven de nek omgedraaid. De LP verafschuwt deze stand van zaken. Het
is niet de marktwerking die deze misstanden veroorzaakt, maar de samenwerking van overheid en
bedrijfsleven om concurrentie uit te schakelen.

Investeren
De LP wil dat de overheid zich niet bemoeit met beleggingen. Beleggers moeten zich zelf goed
laten informeren over hun beleggingen. Vrij kunnen beschikken over je geld houdt een bepaalde
verantwoordelijkheid in. Daar hoort bij dat de ondernemers die het geld ontvangen beleggers zo
goed mogelijk moeten informeren over de risico’s van de belegging. Wij zien graag onafhankelijke
keurmerken voor beleggingen. Ook bij het verkrijgen van een keurmerk hoort een
verantwoordelijkheid: een keurmerk kopen of op een andere manier liegen over je product geldt als
fraude.
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De bescherming van beleggers moet worden gewaarborgd door sterke en eenvoudige wetten tegen
fraude. Hierbij kan je ook denken aan een openbaar register van investeringen en de resultaten
ervan. Frauderende aanbieders moeten bekend zijn via het openbaar register en beleggers moeten
die informatie gemakkelijk kunnen vinden. Een andere bescherming zijn beleggerscollectieven.
Zolang er sprake is van vrijwillige deelname en zo'n collectief de markt niet verstoort, moet dit
kunnen.

Crisis en groei
Veel geld van pensioenfondsen, banken en verzekeraars is belegd in staatsobligaties. Lang heeft
men gedacht dat dit een veilige belegging was. De crisis heeft ons geleerd dat niet alleen banken,
maar ook steden (Detroit) of hele landen (Griekenland en Cyprus) failliet kunnen gaan. Banken
worden uit de wind gehouden door overheden. Ze hebben zich in de positie gemanoeuvreerd dat ze
te groot zijn om failliet te gaan (“too big to fail”). Het idee hierachter is dat de financiële sector te
belangrijk is om failliet te mogen gaan. Dit is natuurlijk een positie die iedere onderneming wel zou
willen. Want wie wil er niet de gevolgen van slechte keuzes afschuiven op anderen? Hierbij worden
niet de vrijwillige investeerders van de banken geraakt, maar belastingbetalers. Zij hebben geen
andere keuze dan de rekening van slecht management te betalen. De LP wil hiervan af. De LP wil
ook af van dwingende regelgeving voor pensioenfondsen.
De kansen die gepaard gaan met het wegnemen van de schijnveiligheid die de overheid levert zijn
enorm. Het scheelt veel belastinggeld als je landen en banken niet meer redt. Door het
depositogarantiestelsel af te bouwen gaan mensen weer ondernemen met hun geld, omdat de
minister van Financiën niet meer op hun geld past. Overheden kunnen er niet meer automatisch
vanuit gaan dat een investeerder een begrotingstekort accepteert als hij weet dat een land failliet
kan gaan.
Er zal veel steviger moeten worden onderhandeld over het aflossen van schulden. De LP vraagt zich
af in hoeverre de Nederlandse belastingbetaler aansprakelijk is voor de enorme staatsschulden. Dat
betekent dat ook bezitters van staatsobligaties rekening moeten houden met een default. De LP zal
nooit de belastingen verhogen om de staatsschuld af te lossen. In plaats daarvan kiezen wij voor een
kleinere overheid. Een groot deel van de ambtenaren zal als werknemer bij een bedrijf aan de slag
moeten.
Een systeem van vrij bankieren zou veel problemen in de financiële sector oplossen. Iedereen mag
andere betaalmiddelen gebruiken, zoals Bitcoins, buitenlandse valuta of een een lokale
munteenheid.

Hervorming bankensysteem
Terwijl de puinhopen van de vorige financiële crisis nauwelijks zijn opgelost, worden
voorbereidingen getroffen om een nieuwe crisis weer op de belastingbetaler af te wentelen. De EU
is bezig om een ‘achtervang’ op te zetten, een fonds dat de kosten van failliete banken centraal gaat
afwikkelen. Valt er straks een Italiaanse bank om, dan neemt Nederland een deel van de kosten op
zich. Onverstandig: zo leert de bankensector het nooit! In het regeerakkoord van Rutte III stond ook
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juist dat dit niet zou gebeuren, maar Nederland is door de EU onder druk gezet. Banken die risicovol
ondernemen moeten hiervan zelf de gevolgen dragen. Het kan niet zo zijn dat banken een vrijbrief
krijgen om de fout in te gaan zonder te betalen.
De Scandinavische landen hadden dertig jaar geleden ook een bankencrisis, net als veel eurolanden
nu. De overheden grepen hard in; banken werden niet zomaar gered en vele hebben het ook niet
overleefd. Er volgde een recessie die een jaar duurde, maar de landen kwamen er daarna sterker uit.
Met de rot uit het systeem, keerde het vertrouwen snel terug en herstelde de economie juist.
Bankiers bleven weg van complexe financiële producten en kregen zo geen last van de eurocrisis.
Laat de banken het zelf oplossen! Zie ons initiatief: barstmaar.eu
Dit doet de LP door:
●
●
●

Geen banken meer redden met belastinggeld
Rente moet door de markt worden bepaald
Inflatie verminderen door minder geld te drukken
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Onderneem het maar
Ondernemers zijn de basis voor een welvarend Nederland. Eenmanszaken, kleine en middelgrote
ondernemingen vormen samen met werknemers de ruggengraat van onze samenleving. Door hun
inzet genieten wij van welvaart en sociale zekerheid. Maar het kan nog beter.
Een ander geluid
Nederland is het land van de ontelbare regels. Dit leidt tot een onoverzichtelijke ambtelijke molen
die de mogelijkheid tot ondernemen ernstig beperkt. Ook hier wil de LP een ander geluid laten
horen.
Wat wil de LP realiseren? Een ondernemerscultuur met zo min mogelijk overheidsbemoeienis,
waarin weer ruimte is voor hard werk, durf en innovatie. Eerlijke kansen voor MKB’ers en ZZP’ers,
eenvoudige regels en procedures voor ondernemingen. En vooral: minder hinderlijke regelgeving,
en meer initiatieven.
Het moet makkelijker en veiliger worden voor het MKB om mensen aan te nemen. Wij willen
versoepeling van flexibele arbeidscontracten en af van de starre arbeidsmarkt.
Lagere belastingdruk voor het MKB
Nederland is een belastingparadijs voor internationale bedrijven. Zij hebben hier veel vrijheden en
betalen door allerlei regelingen nauwelijks belasting. Dit geldt meestal ook voor hun buitenlandse
medewerkers.
De LP wil dezelfde lage belastingen voor Nederlandse bedrijven en hun werknemers. Verlaging van
belastingen en opheffing van verlammende regels maximaliseren de kansen voor werkgevers en
werknemers.
Wij willen naar een open economie zonder belemmeringen voor (internationale) handel.
Dit doet de LP door:
●
●
●

Een open economie zonder belemmeringen voor (internationale) handel
Eenvoudige regels en procedures voor ondernemingen
Minder belasting voor het MKB
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Koopkracht
Consumenten met een besteedbaar inkomen zijn de motor van een gezonde economie. De LP wil
de koopkracht voor alle Nederlanders daarom zoveel mogelijk vergroten. Hoe gaan we dit doen?
Belastingdruk verlichten
De LP wil de koopkracht vergroten door de belastingen flink te verlagen. Wij kiezen hiermee voor
een beleid waarin de kracht van het individu voorop staat. Daarom willen wij de belastingen in
Nederland met 20% omlaag brengen; op inkomen en basisbehoeftes moet deze helemaal worden
afgeschaft. Dit kan door slimme en innovatieve maatregelen.
Een kleinere overheid
Vlak na de oorlog waren er ongeveer 10.000 ambtenaren. Inmiddels zijn dat er 300.000, en dan
tellen we de EU nog niet eens mee. Het overheidsapparaat is veel te groot en te log geworden.
Ondernemerschap, zelfstandigheid en innovatie worden ingeperkt door een veelheid aan regels en
verboden. Met alle kosten van dien.
Streven naar een kleinere, meer efficiënte overheid is een manier om de overheidskosten en
daarmee de belastingdruk drastisch omlaag te brengen. Dit leidt tevens tot minder bureaucratie en
minder onnodige regelgeving.
Dit doet de LP door:
●
●
●

verlagen van de belastingen met 20%
een kleine en slagvaardige overheid
minder bureaucratie en onnodige regelgeving
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“Straks zijn er meer mensen aan het werk om mensen aan het werk
te helpen, dan er mensen aan het werk zijn.”
— Gerrit Komrij —


Sociale zekerheid
Inkomen is de basis van ons bestaan. Voldoende inkomen is de beste sociale zekerheid die wij ons
maar kunnen wensen. De LP wil ervoor zorgen dat jij voldoende inkomen hebt om in jouw
levensonderhoud te voorzien. De beste garantie daarvoor zijn banen. Zijn die er niet is het fijn om
een plan B te hebben.
Wij willen de sociale zekerheid veel eenvoudiger maken. Een voorwaardelijk basisinkomen is
hiervan de kern. Zeker voor ouderen en mensen die door een beperking of om een andere reden
niet optimaal kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Echte sociale zekerheid laat jou deelnemen aan
de samenleving en dat geeft bestaanszekerheid. Dit is de basis voor respect, zelfvertrouwen en een
menswaardig bestaan.

Voorwaardelijk basisinkomen
Te weinig inkomen om een menswaardig leven te leiden? Dan moet je door verschillende hoepels
springen om hulp te krijgen. Wij willen de bureaucratie de nek om draaien en één oplossing bieden
voor iedereen, ongeacht de situatie. Dan kun jij je op je toekomst richten, zonder je zorgen te
maken over boetes, terugvorderingen en toeslagen. Met voldoende geld om jezelf te ontplooien.
Wat is een voorwaardelijk basisinkomen? De manier om Nederlanders onder een laag
inkomensniveau te voorzien van een minimale levensstandaard. Je inkomen wordt aangevuld met
maximaal 1250 euro per maand. Ook als je meer gaat verdienen blijf je ondersteuning krijgen, die je
mag gebruiken zoals jij dat wilt. In het huidige systeem verlies je op een gegeven moment alle hulp.
Bij een voorwaardelijk basisinkomen in de vorm van een negatieve inkomstenbelasting blijf je
ondersteund tot je op eigen benen kunt staan.
De structuur is zo dat wie zelf meer gaat verdienen, altijd meer op zijn bankrekening krijgt. Mensen
worden weer gestimuleerd om te werken. Ook willen wij het makkelijker maken voor jou om een
huis te kopen en af te betalen. Een eigen belastingvrij huis verzekert jou van een toekomst en een
zorgeloze oude dag.
Dit doet de LP door:
●
●
●

Afschaffen toeslagencircus
Iedereen onder het bestaansminimum 1 voorwaardelijke toeslag ( basisinkomen)
Een afbetaald eigen huis mogelijk maken

16 van 25

Inspirerend onderwijs
Onze scholen zijn vaak inspiratieloze fabriekshallen. Waarbij iedereen dezelfde methoden krijgt
voorgeschoteld. Raar dat scholen in honderd jaar niet vooruit zijn gegaan. Dit is de stempel van de
politiek.
Leraren en leerlingen aan het roer. Zo ziet de LP het onderwijs. De politiek moet pas op de plaats
maken en zich minder bemoeizuchtig opstellen.. Het huidige systeem sluit niet meer aan en moet
grondig hervormd worden.
De financiering van het onderwijssysteem hervormen wij. Slechte schoolprestaties en fraude
worden door het huidige systeem in de hand gewerkt. Ouders en leerlingen krijgen het recht om
eisen te stellen aan het onderwijs waar zij voor kiezen en betalen, niet de overheid.
Financiering regelen we via een vouchersysteem. Daarbij gaat er geen geld meer rechtstreeks van
de overheid naar onderwijsinstellingen. Hoe lesgeld te besteden is aan studenten en ouders van
jongere leerlingen. Onze vouchers kunnen zij naar wens uitgeven aan een opleiding. Zo krijgen
scholen de ruimte om het beste onderwijs vorm te geven.
Dit doet de LP door:
●
●
●

Meer vrijheid voor onderwijsprofessionals
Meer keuzemogelijkheden voor leerlingen en ouders
Onafhankelijke onderwijsinstellingen
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Immigratie
Er wordt vaak gesproken van het ‘immigratieprobleem’. Maar immigratie hoeft helemaal
geen probleem te zijn. De LP ziet kansen, én ruimte voor nieuwe Nederlanders om zich te
ontplooien en zo bij te dragen aan een succesvolle samenleving.

Afstappen van het huidige asielbeleid
Het huidige asielbeleid heeft door complexe, trage en vooral demotiverende regelgeving
geleid tot een onhoudbare aanpak. Nieuwkomers moeten zich eerst jarenlang door allerlei
procedures worstelen voordat zij toegang krijgen tot onze samenleving. Werken mag niet, en
dus wacht velen een uitkering. Zo’n uitkering zorgt voor perverse prikkels en draagt bij aan
een onevenredige instroom van immigranten. Frustrerend en geldverslindend.
De LP vind dat dit beter kan. Wij geven nieuwe Nederlanders ruimte voor initiatief.

Snellere integratie van nieuwkomers door werkvergunningen
De LP wil dat nieuwkomers direct een werkvergunning krijgen in plaats van een
bijstandsuitkering. Op deze manier bieden we nieuwe Nederlanders de mogelijkheid om deel
uit te maken van de Nederlandse arbeidsmarkt en zo in het eigen levensonderhoud te
voorzien. Dit geeft mensen hoop, perspectief en een gevoel van eigenwaarde.
Mensen uit onrustige gebieden worden voorzien van een veilige thuishaven. In ruil daarvoor
dragen zij hun steentje bij aan de Nederlandse economie, én aan hun nieuwe thuis.
Dit doet de LP door:
●
●
●

Afstappen van het huidige asielbeleid
Snellere integratie van nieuwkomers door werkvergunningen
Afschaffen perverse prikkels van het subsidiëren van migratie
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Europese Unie
De LP ziet voordelen in de Europese Unie, maar de afgelopen jaren zijn er ook grote nadelen aan
het licht gekomen. De integratie verloopt niet zoals de politiek had gehoopt. Lidstaten zijn te
verschillend voor een eenheidsmunt en om samen een volledige economische en politieke eenheid
te vormen.
Waar de vrijhandel van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) ons welvaart bracht, brengt
de politieke ambitie van de EU ons voornamelijk problemen. De Nederlandse handel wordt geremd
door EU-regels. De macht van de EU wordt vergroot ten koste van de lidstaten. Daardoor heb jij
steeds minder invloed op je eigen leven. De LP wil graag dat jij zelf kunt bepalen hoe jouw leven
eruit ziet.
Wij willen een nieuw samenwerkingsverband tussen de EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en
Zwitserland. We willen de bestaande Europese Economische Ruimte uitbreiden. De EU moet
worden omgevormd tot de kernwaarden van de EEG: vrijhandel en vrij verkeer van personen, geld
en goederen, maar zonder politiek bestuur. Nederland bestuurt zichzelf!

Dit doet de LP door:
●
●
●

Afschaffen Europees Parlement en Europese Commissie
Vrijhandelsverdragen sluiten met de Aziatische en Afrikaanse Unie
Beslissingsbevoegdheid terug naar Nederland
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Drugsbeleid
De LP stelt kritische vragen bij het Nederlandse drugsbeleid. Wij denken dat de huidige
aanpak kan worden vervangen door een beleid dat efficiënter én goedkoper is.

Contraproductief
In Nederland vergt de bestrijding van drugs zeker de helft van de politiecapaciteit. Dit gaat
ten koste van de aanpak van bijvoorbeeld gewelds- en zedendelicten.
Bovendien leidt bestrijding juist tot méér misdaad. Illegaliteit drijft de prijs op, wat het voor
criminelen interessanter maakt zich op deze markt te begeven. Dit zorgt voor criminele
afrekeningen, vergismoorden en drugsafval. Geheime drugslabs en kwekerijen zorgen voor
gevaarlijke situaties in woonwijken. Dit alles maakt het Nederlandse drugsbeleid bijzonder
contraproductief.
Dan zijn er nog de astronomische kosten. Het huidige drugsbeleid kost de belastingbetaler
jaarlijks 4,5 miljard euro. En dat terwijl een meerderheid van de Nederlanders voor
legalisering van softdrugs is.

Van een gedoogbeleid naar een geliberaliseerd drugsbeleid
De LP wil gebruik, verkoop en productie van softdrugs en XTC decriminaliseren. Door
productie en handel uit het criminele circuit te halen zorgen wij niet alleen voor veiligheid, het
scheelt ook nog eens ontzettend veel geld.
Bovendien kan de productie zo plaatsvinden in een gecontroleerde omgeving, en kan de
burger eerlijker en uitvoeriger worden geïnformeerd over de risico’s van drugsgebruik.
Dit doet de LP door:
●
●
●

De verkoop, gebruik en productie van softdrugs en XTC te decriminaliseren
Professionele productie uit de woonwijk en in een gecontroleerde omgeving te
brengen
Politie vrij te maken voor gewelds- en zedendelicten
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Defensie
Voor Defensie ziet de LP een nieuwe kerntaak weggelegd. De afgelopen jaren heeft
Nederland zich vaak gemengd in uiteenlopende conflicten in de wereld. Dit veroorzaakt veel
leed, kost veel geld en leidt op termijn tot nieuwe, nog onvoorziene conflicten. De LP wil dit
veranderen.

Nieuwe focus
Defensie betekent verdediging. Wij willen onze strijdkrachten niet offensief inzetten. We
moeten stoppen met ons te mengen in andermans conflicten. De LP is tegenstander van
buitenlandse interventies.
De LP wil dat Defensie een nieuwe focus krijgt die gericht is op het uitvoeren van een
kerntaak: de verdediging van het eigen grondgebied.

Slagvaardige en betaalbare strijdkracht
We streven naar een neutrale rol op het wereldtoneel. Dit betekent een slagvaardige en
betaalbare strijdkracht, bedoeld voor het verdedigen van Nederland. De LP steunt het
onderhoud van een leger dat de Nederlandse belangen verdedigt tegen concrete dreigingen.
Het leger mag nooit ingezet worden tegen landen die ons niet eerst hebben aangevallen.
Onder geen beding mogen hervormingen van het defensieapparaat leiden tot hogere
belastingen of het aangaan van meer staatsschuld.
Dit doet de LP door:
●
●
●

Defensie een focus te geven
Defensie terug te laten gaan naar het uitvoeren van een kerntaak: het eigen
grondgebied en dat van bondgenoten verdedigen;
Te stoppen met ons te mengen in andermans conflicten
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Digitale rechten
Privacy is een fundamenteel mensenrecht. In een samenleving waarin we steeds meer
online met elkaar delen staat dit recht meer dan ooit onder druk. Daarom maakt de LP zich
sterk voor digitale vrijheid en het behoud van privacy.

Digitale vrijheid
De vrijheid om informatie met elkaar te delen en onze mening te uiten behoort tot de
kernwaarden van een democratie. Overheden oefenen echter steeds meer controle uit op
het internet, vaak onder het mom van criminaliteitsbestrijding. Hierdoor dreigen onze vrijheid
én ons recht op privacy in het gedrang te komen.
Deze ontwikkeling wil de LP een halt toeroepen. Toezicht houden mag nooit ten koste gaan
van onze vrijheid. Organisaties die inbreuk maken op privacy of vrijheid horen wat ons
betreft niet thuis in een vrije samenleving.

Digitale privacy
Naast de vrijheid om ons online uit te drukken is privacy een groot goed. Overheidsinstanties
én bedrijven moeten transparant zijn over welke informatie wordt verzameld, wat ermee
gebeurt en welke privacy-risico’s daarbij spelen. Ze horen helder te communiceren over wat
ze met onze data doen.
Veel data staan in de cloud. Deze zijn in eigendom van buitenlandse bedrijven (Google,
Facebook, Amazon of Microsoft). Het is onwenselijk dat deze partijen onze informatie delen
met overheden of andere bedrijven.
De LP wil voorkomen dat overheden en bedrijven inbreuk maken op online vrijheden. Dit
doen we onder meer door online vrijheid te waarborgen, digitale privacy te beschermen en
de opensource-community actief te betrekken bij voorlichting.
Dit doet de LP door:
●
●
●

Waarborgen van online rechten
Overheden en bedrijven die geen inbreuk maken op jouw online vrijheden
De open source community actief te betrekken bij voorlichting over privacy.
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Media en informatie
Persvrijheid is voor elke vrije samenleving van levensbelang. De pers controleert de politiek en stelt
wandaden aan de kaak. Media moeten hun werk vrij kunnen doen zonder dat de overheid bepaalt
wat wel en niet geschreven kan worden of wat wel of niet nepnieuws is. De overheid moet zich niet
bemoeien met de media.
Het is problematisch als de overheid media subsidieert. Wie betaalt, bepaalt geldt ook in Nederland.
Veel programma’s op de publieke omroep hebben een miljoenenpubliek. Er is geen reden dat dit
niet via een andere weg bekostigd kan worden.
Onze huidige nieuwsvoorziening draait voor een groot deel om de politiek en geeft de politiek
hierdoor een onevenredig groot podium. Het NOS Journaal doet voorkomen alsof het beleid in Den
Haag wordt gemaakt, terwijl in werkelijkheid de wetten door Brussel worden voorgeschreven. Dit is
een scheef beeld van de werkelijkheid. Media moeten vrij zijn. Onafhankelijkheid staat bij ons
voorop.
Maatregelen
● Volledige informatievrijheid
● Onafhankelijke media
● Financiering publieke omroep afschaffen.

Dierenwelzijn
Dieren hebben ook gevoel. Mensen zijn zich steeds sterker bewust van de slechte condities waarin
veel dieren leven. Wij willen voor dieren een beter leven en welzijn. Dieren hoeven niet onnodig te
lijden onder menselijk handelen.
Dierlijke producten zijn niet per se noodzakelijk. Zonder dat de overheid zich daar mee bemoeid,
vinden steeds meer vleesvervangers en andere alternatieven, zoals particuliere keurmerken hun
weg naar de consument.
Subsidies van de Europese Unie voor intensieve veehouderij moeten stoppen. Jaarlijks worden hier
miljarden aan verkwist. Wij pleiten voor een grondige hervorming.
Dit doet de LP door:
●
●
●

Gunstig ondernemingsklimaat creëren voor nieuwe, betere initiatieven
Stoppen van de gesubsidieerde promotie via het voedingscentrum
De lobby van vleesindustrie openbaar maken en terugdringen
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Democratische vernieuwing
De LP wil zich de komende jaren sterk maken voor grondige democratische vernieuwing. De
bezem moet door de democratie. Zowel het huidige kiesstelsel als onze democratische
beleving is aan hervorming toe.

Waarom is democratische vernieuwing nodig?
Ons politieke bestel is sterk verouderd. Veel regels en grondbeginselen dateren uit de vorige
eeuw. Ze zijn in de jaren na 1848 opgesteld voor een maatschappij die niet te vergelijken is
met de onze. In de 20e eeuw is de wereld ingrijpend veranderd en heeft de huidige
samenleving te kampen met nieuwe omstandigheden en nieuwe uitdagingen.
De LP streeft naar een hervormd politiek stelsel dat voldoet aan de eisen van de moderne
tijd.

Democratische beleving
De politiek, en daarmee de democratie, is steeds verder van ons af komen te staan.
Beslissingen die ons allemaal aangaan worden op steeds grotere schaal gemaakt. Niet
alleen door Den Haag, maar ook door Brussel. Mede hierdoor is de democratie een
ver-van-mijn-bed-show geworden, en dit is van invloed op de manier waarop we democratie
beleven.
De LP wil het democratisch proces terugbrengen naar de kiezer. Hoe doen we dat? Door te
streven naar een gedecentraliseerd bestuur met meer autonomie voor provincies en
gemeenten. Door het introduceren van bindende referenda. En door het invoeren van een
rechtstreeks gekozen burgemeester en minister-president, zodat de kiezer weer een band
krijgt met de volksvertegenwoordigers.
Alleen op deze manier realiseren we een regering ván en vóór burgers.
Dit doet de LP door:
●
●
●

Het invoeren van bindende referenda
Rechtstreeks gekozen burgemeesters en minister president
Hervorming kiesstelsel aan de moderne tijd
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