Transparantie, Integriteit, Openheid, Verantwoording
en een nieuwe koers
Transparantie, integriteit, openheid en verantwoording zijn de hoofdpeilers waarop de
politieke visie van Nederland Transparant is gebaseerd. Nederland Transparant legt de nadruk
op het onderzoeken en bestrijden van (maatschappelijke) misstanden, fraude, corruptie en
manipulaties.
De politieke vereniging Nederland Transparant laat zich met haar uitgangspunten niet indelen
in links of rechts. Nederland Transparant wil een einde maken aan het zogenaamd “politiek
correct” handelen. Politieke correctheid beperkt het debat en maakt het onmogelijk om
(ongewenste) feiten aan de kaak te stellen. Hierdoor wordt een op de werkelijke feiten
gebaseerd debat mogelijk en vormt dit als zodanig de grondslag voor besluitvorming.
Nederland Transparant streeft naar een ingrijpende wijziging van ons democratisch
staatsbestel, de bestuurscultuur en naar vernieuwing van het rechtsbestel.
Concrete doelen die Nederland Transparant zich, onder meer binnen de bestuurlijke en
staatsrechtelijke vernieuwing, stelt zijn:
















Het bevorderen van integriteit, openheid, verantwoording en transparantie.
Effectievere besteding van overheidsgeld en beëindiging van de “graai”cultuur;
Het benadrukken van bestuursverantwoordelijkheid en het verruimen van de publieke
bestuurdersaansprakelijkheid;
Het tegengaan van ongeoorloofde belangenverstrengeling in de publieke en private
sector;
Ambtelijke zwijgplicht transformeren naar spreekplicht;
Bewerkstelliging van een dienstbare attitude bij overheidsinstanties;
Drastische aanpassing van de (kwaliteits)eisen die we stellen aan veiligheid, zorg en
onderwijs;
Roulering van ambtenaren;
Herziening van het klachtstelsel;
Maximering van de zittingstermijn van bestuurders en volksvertegenwoordigers in
dezelfde functie;
Een direct door de bevolking gekozen burgemeester en minister-president;
Herstructurering en vereenvoudiging van overheidstaken;
Invoeren van een correctief referendum;
Beëindiging van fractiediscipline;
Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de algemene woonen leefomstandigheden;

Nederland Transparant heeft verder als doel:


Door politieke deelname maximale bestuurlijke transparantie te verkrijgen, binnen
deze context met als doelen het verkrijgen van maximaal inzicht in de politieke-,
ambtelijke- en bestuurlijke processen, het publiekelijk melden van onregelmatigheden
en vermoedens van strafbare feiten en het creëren van bewustwording dat fraude en
corruptie en andere onregelmatigheden zoals ongeoorloofde belangentegenstellingen
en niet-democratisch controleerbare processen, in alle gevallen en onder alle
omstandigheden dient te worden bestreden met alle ter beschikking staande wettelijke










middelen;
De bevordering van vernieuwing van de democratische processen in de samenleving
en deze na analyse en diagnose in overeenstemming te brengen met de bestuurlijke
beginselen van de rechtstaat, mede te bereiken door bestuurlijke vernieuwing binnen
het Nederlandse staatsbestel om op deze wijze zowel de burger meer stemrecht en
invloed te geven alsmede om meer controle door de burgers op de bestuurders en het
ambtelijke apparaat te verkrijgen;
Verbetering van het gebruik van de ter beschikking staande (financiële) middelen en
naar de ingebruikneming van betere middelen alsmede het bewerkstelligen van
transparantie in alle inkomsten en uitgaven van de Staat der Nederlanden en haar
overige bestuursorganen;
Dat publieke bestuurders actief verantwoordelijkheid nemen en te allen tijde
verantwoording afleggen aan de burgers;
Het (juridisch) ondersteunen van “klokkenluiders” alsmede het invoeren van een
daadwerkelijke klokkenluidersbescherming voor zowel de marktsector als de
publiekesector;
De burgers van Nederland optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de
politiek-maatschappelijke besluitvorming en haar zo goed mogelijk te informeren;
Het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van Nederland.

Nederland Transparant

