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Dromen zijn geen bedrog
 Het idee achter dit document komt uit gewone diverse ‘dagelijkse ergernissen’. Deze ‘ergernissen’ hebben te 

maken met diverse elementen zoals financiën, economie, infrastructuur, gezondheid, milieu, 
telecommunicatie, onderwijs, justitie, enzovoort. Maar voornamelijk het ontbreken van een duidelijke visie op 
de toekomst van Nederland, België, Frankrijk of Europa.

 Het is volledig normaal dat iedereen zijn eigen ideeën, opinies, maar ook eigen achtergronden heeft. We leven 
sinds meerdere jaren in een open wereld, waar reizen en communicatie veel gemakkelijker is geworden, maar 
dientengevolge ook ons eigen ‘kleine’ omgeving (onze straat, ons dorp, onze stand en land) verandert.

 Het is niemand ontgaan dat grenzen in vele gevallen opener staan dan voorheen, en dat dit zowel voordelen en 
nadelen heeft. De veranderingen die dit met zich meebrengt zouden vertaald moeten worden naar een echte 
visie.

 Ik heb gewoon besloten al die kleine ‘ergernissen’ in een ’60 ideeën lijst’ samen te vatten, waarbij helaas al snel 
het woord politiek is gevallen. Dit was te verwachten, omdat de punten (die ik in hier in deze ‘PDF’ file voor U 
overzichtelijk presenteer) eigenlijk allemaal zaken zijn die de politiek zou moeten kunnen regelen en 
organiseren.
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Dromen zijn nog steeds geen bedrog
 Helaas zijn onze lokale, landelijke en onze Europese politieke vertegenwoordigers teveel bezig met 

zichzelf en hun politieke carrière, of met het klagen over hun politieke collega’s in hun eigen of andere 
partijen. Of met het indoctrineren van de ‘burger’ zoals de kiezers graag door hen genoemd worden.

 In mijn dagelijkse leven houd ik mij bezig met het leiden van teams en projecten, waarbij logica, 
informatica en financiële aspecten een grote rol spelen. Ik heb het geluk gehad al bijna 40 jaar in de 
financiële sector te kunnen werken, en ook, door hard werken, in meerdere landen heb mogen wonen en 
werken. Ik ben dus zeker geen politicus. 

 Ik zou ook zeker geen goede politieke vertegenwoordiger kunnen zijn omdat mijn opinies en 
uitgangspunten al meer dan 50 jaar dezelfde zijn: wees eerlijk, wees aardig, en respecteer anderen 
zoveel als mogelijk. Het ‘draaien met de wind mee’, om er beter van te worden, is niet iets wat bij mij 
past.

 Dromen zijn bedrog wordt wel eens gezegd, maar laat mij maar dromen dat, indien onze politieke 
vertegenwoordigers een duidelijke visie weergeven en enkele van mijn ideeën zouden uitvoeren, onze 
wereld er misschien iets eerlijker en beter door wordt.

 U kunt reageren via onderstaand e-mail adres.
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Organisatie van de gekozen vertegenwoordigers

Nummer Onderwerp Idee

1 Communicatie : openheid van zaken
Betere communicatie over begroting in eenvoudiger bewoordingen, en met zekere 
regelmaat. 

2
Verkiezingen van niet openbare 
posten

Betere voorlichting, en misschien wijziging, van de manier waarop individuen voor 
bepaalde beroepen worden benoemd. Zoals commissaris van de koningin, ambassadeurs, 
burgemeesters, senaat et 1e kamer, etc.

3 Eenvoudigere organisatie van Europa
Wie kent nu echt het verschil tussen Europese Raad en Europees Parlement ? Is dit nu echt 
nodig ?

4
Europese parlementariërs lager 
belonen

Waarom betalen veel van deze parlementariërs geen of weinig belasting? Waarom krijgen 
ze al die voordelen ?

5 Maximaal 3 mandaten
Maximaal 3 mandaten (wel of  niet betaald) voor volksvertegenwoordigers Duidelijker 
machtsoverzichten publiceren. Boetes geven op late of onvolledige overzichten.

6 Man-vrouw %
Betere verdeling man-vrouw. Verplicht stellen van bepaalde percentages met stappenplan 
indien nodig. Waarom zijn er zo weinig vrouwelijke premiers ?

7 Maximale leeftijd invoeren
Waarom kunnen volksvertegenwoordigers nog zitting nemen na hun 70’ste levensjaar. 
Verjonging is hoogste noodzaak.

8 Rapportcijfer 
Waarom worden volksvertegenwoordigers niet afgerekend op hun daden in plaats van hun 
‘verkoop strategie’ ?

4Bas Eshuis - bas59@icloud.com 4 september 2016



Pagina

Europa

Nummer Onderwerp Idee

9 Landen toevoegen aan Europa
Betere en controleerbare criteria opstellen voor het toevoegen van landen aan Europa. Het 
te snel toevoegen van landen heeft geleid tot problemen. 

10 Landen afscheiden van Europa
Kan natuurlijk worden gevraagd door iedere lidstaat (zie ‘Brexit’). Maar er zou ook een 
procedure openbaar gemaakt moeten worden in hoeverre bepaalde landen uit Europa 
kunnen worden gezet (en niet alleen financieel)

11 Landen afscheiden van Europa
Een regel opstellen dat in geval van ‘landopsplitsing’, het gehele land opnieuw een 
aanvraag zal moeten doen met striktere controle.

12 Straatsburg of Brussel In ieder geval niet allebei aanhouden. Een enorme verspilling van geld.

13 Focus op kiezers
Naar mijn persoonlijke overtuiging is Europa alleen maar gunstig vanwege het feit dat ik 
geen geld hoef om te wisselen. Voor de rest zie ik als individueel persoon geen enkel 
voordeel van Europa. Hier is nog veel werk aan de winkel

14 Focus op Europese regels

Europa zou duidelijker moeten zijn in haar regels: het voorbeeld van Appel en belastingen 
is duidelijk. De Ierse regels bestaan en het is vandaag legaal. Europa moet er voor zorgen 
dat er dan nieuwe regels komen. Geld vragen voor legale zaken in het verleden is mijn 
inziens incorrect. Regels zijn er voor iedereen en niet alleen voor grote bedrijven.

15 Organiseer Europa als een bedrijf
Met echte Winst- en Verlies rekeningen. Wat heeft Europa opgebracht ten opzichte van 
China en de Verenigde Staten ? Betaal de leiders naar resultaat.
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Geldzaken (1)

Nummer Onderwerp Idee

16 Belastingen op inkomen Eenvoudigere belastingen en dezelfde stelsels voor iedereen. Belasting % naar inkomen. 

17 Belastingen op vermogen Is aanvaardbaar maar moet worden gerelateerd aan belasting op inkomen

18 Belastingen vereenvoudigen Vandaag bestaan er teveel diverse belastingen die niet genormaliseerd zijn per land.

19 Boetes innen
Betere systemen om boetes te innen. Koppeling met andere systemen (belastingen, 
inkomen, partners, verzekeringen) mogelijk maken. Sneller optreden.

20 Budgetten en investeringen
Elk land moet ervoor zorgen dat het zijn investeringen terugbrengt zodat de budgetten 
weer positief worden. Elk land moet een duidelijk plan opstellen om terug te komen tot 
acceptabelere budgetten.

21 Budgetten voor defensie Terugbrengen tot minimum bedragen. Meer door Europa laten regelen.

22 Budgetten voor openbaar vervoer.
Investeringen die leiden tot mindere vervuiling en betere veiligheid in het openbaar 
vervoer verhogen. Minder focus op lange afstand, maar meer voor regionaal 
afstandsvervoer

23 Budgetten voor onderwijs
Niet verlagen. Betere analyse waaraan dit wordt besteed. Meer budgetten voor 
innovatieve studies.
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Geldzaken (2)

Nummer Onderwerp Idee

24
Belastingen op bedrijfsauto’s voor 
persoonlijk gebruik

Sterk verhogen. Teveel auto’s op de weg door te lage belastingen op bedrijfsauto’s voor 
persoonlijk gebruik.

25
Overheid moet zich niet bemoeien 
met bedrijven

Investeringen door de overhead in bedrijven moeten geheel worden teruggebracht tot nul. 
Overheden zijn ervoor om de kiezers te vertegenwoordigen, en niet om bedrijven te 
runnen.

26 Subsidies in het algemeen
Subsidies moeten beter worden gecontroleerd. De ontvangende personen en instellingen 
moeten accepteren dat de overheid een volledig overzicht kan opvragen van alle directe en 
indirecte inkomsten.

27 Subsidies en cultuur
Ik pleit ervoor dat er in Europa een standaard minimum percentage op cultuur subsidies 
wordt ingevoerd. Maar ook een betere en gedefinieerde controle op subsidies.

28 Subsidies in de zorgsector
Er moeten duidelijkere richtlijnen komen op subsidies voor de zorgsector, inclusief de 
rollen, salarissen en resultaten.

29 Kinderbijslag en andere toeslagen
Ieder moet vrij zijn om zijn/haar gewenste kinderen aantal op de wereld te zetten. Maar de 
kinderbijslag en ander toeslagen moeten gemaximaliseerd kunnen worden. Ook is een 
betere controle hierop nodig.
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Veiligheid en Defensie

Nummer Onderwerp Idee

30 Militaire vliegtuigen
Verminder de aanschaf van vliegtuigen per land. Waarom niet gewoon onderling gebruiken 
(één Europa) ? Wanneer gebruiken we eigenlijk die vliegtuigen. Meer informatie is nodig.

31 Testen van vliegtuigen
Nog veel meer vliegtuig simulatoren gebruiken. Dit kan worden gefinancierd door minder 
vluchten over land te maken.

32 Defensie en politie
Eigenlijk heb ik nooit gesnapt waarom we zowel militairen, marechaussée en politie 
hebben. Laat ze beter samenwerken.

33 Politie
De politie moet dichterbij de kiezer staan. Een betere organisatie hiervan is noodzakelijk 
omdat de kiezer zich onveilig vindt.

34 Informatie
Het koppelen van systemen tussen politie, belasting, douane en sociale diensten is een 
must. Hierdoor kan er meer en sneller geld worden gerecupereerd.

35 Moderniseer Justitie
Moderniseer de toch wel zeer gedateerde kledingvoorschriften van rechters en advocaten.
Waarom zijn die pruiken er nog, en waarom moeten opstaan als de rechter binnenkomt ?

36 Moderniseer wetten
Laten we ook onze recht teksten en systemen zich meer focussen op de slachtoffers, en niet 
alleen maar de schuldigen verdedigen. Laat ook de ‘vormfout’ moderniseren.
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Sociale en culturele aspecten (1)

Nummer Onderwerp Idee

37 Scholing
Waarom moet er elk jaar een nieuw idee worden gelanceerd om de scholing van kinderen 
opnieuw aan te pakken ? Constante verandering hiervan is zeker geen verbetering.

38 Familie hereniging
Familie hereniging van mensen buiten Europa naar Europa toe moeten beter worden 
gereglementeerd. Financieel gezien, maar ook sociaal gezien.

39 Vluchtelingen aanpak
Elk dorp, elke stad en elk land zal een percentage vluchtelingen per jaar moeten opnemen. 
Maar Europa zal dit beter moeten regelen, omdat, zonder goede controle, dit zal leiden tot 
onhoudbare situaties. Multicultureel is goed, maar heeft helaas ook zijn limieten.

40 Geloof

Elk persoon en elke kiezer heeft het recht zijn eigen geloof te kiezen, en dit geloof uit te 
oefenen. Er moeten betere regels komen om ervoor te zorgen dat gelovigen elkaar niet 
storen (visueel, geluid, kleding). Financiering van geloofshuizen door overheden kan 
worden toegestaan na duidelijke uitleg over bestaande geldstromen voor ieder geloof.

41 Kleding en geloof

Een actueel thema is het dragen van de zogenaamde boerkini. Mijn voorstel is dat, buiten 
het gebedshuis, het gezicht en hoofd van eenieder zichtbaar moet zijn, indien dit het 
gevoel van veiligheid kan vergroten. Dit moet onafhankelijk zijn van geloof gerelateerde 
kleding, maar moet ook gelden voor zogenaamde ‘hoedies’ (capuchons) en helmen. 
Gewoon samen iets realistischer worden.
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Sociale en culturele aspecten (2)

Nummer Onderwerp Idee

42 Scholing Ieder kind heeft recht (en plicht) op scholing.

43 Stakingen Betere overlegstructuur is noodzakelijk. Stakingen kosten iedereen teveel geld.

44 Cultuur Meer focus geven op theater en muziek vanuit integratie perspectief. 

45 Sport Meer support voor sport voor de jeugd is noodzakelijk. Werk aan doelstellingen.

46 Sport Het aantal commissies terugbrengen, en meer duidelijkheid creëren (IOC, FIFA, etc).

47 Openbare televisie verminderen.
Het aantal openbare televisie en radio zenders moet sterk worden teruggebracht. De 
opkomst van het Internet geeft de kiezers toegang tot vele soorten culturele en muziek 
informatie.

48 Commerciële televisie zenders
Uitzendingen met zogenaamde spellen en quizzen met televisie of landelijke Vips moet 
sterk worden verminderd.

49 Ouder worden
Betere ondersteuning organiseren voor ouderen. Subsidiewetgeving aanpassen. Daarnaast 
ook de vrijwillige euthanasie nog beter regelen. 
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Transport en verkeer

Nummer Onderwerp Idee

50 Openbaar vervoer lokaal Stadsvervoer laten onder stadsbestuur.

51 Openbaar vervoer regionaal
Beter regionaal vervoer tussen dorpen en steden. De maatschappij veroudert, dus 
mobiliteit is belangrijk. Liefst rail vervoer, en lage instap.

52 Treinen
Investeringen in infrastructuur zijn strikte noodzaak. Regelmaat en storingsvrij rijden heft 
prioriteit. Overgangen vervangen door tunnels.

53 Trein bestuurders
Loon en extra’s van nieuwe bestuurders : laag starten. Extra’s en lonen stijgen met de jaren 
en resultaten. Dogma’s proberen te vermijden.

54 Electrische auto’s
Dit is een belangrijk element in de toekomst. Investeren in laadpalen is belangrijk. 
Investeringen in nieuwe schone energie is een noodzaak voor onze toekomst.

55 Vrachtvervoer
Controleerbare subsidies geven aan bedrijven om vrachtvervoer te verminderen. Focus on 
vrachtvervoer per trein.

56 Wandelen en fietsen
Meer en veiligere wandel en fietsroutes aanleggen. Met name in de steden, maar ook 
regionaal.
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Overig en visie

Nummer Onderwerp Idee

57 Milieu Ik steun het beleid van de ‘groene’ partijen betreffende het milieu.

58 Innovatie
Ik ben voorstander van het creëren van een grote Europese innovatie campus. Alleen op 
Europese basis is een echte internationale innovatie uit te bouwen.

59 Arbeidsmarkt
Meer flexibilisering is noodzakelijk. De wereld verandert dusdanig snel dat traditionele 
arbeidscontracten een rem zetten op innovatie en competitiekracht.

60
Bedenk een landelijke of Europese 
visie, en voer deze ook uit tijdens de 
regeringsperiode.

Stel één duidelijk doel en breng een visie.  Zorg ervoor dat dit doel bijdraagt aan het 
gevoel van ‘samen’, maar ook dat dit doel bijdraagt aan kennisverbetering, het 
terugdringen van werkloosheid, maar ook bijdraagt aan welzijn en welvaart.

Laat dit doel dragen door de bevolking en de parlementaire vertegenwoordigers. En laat 
dit doel los staan van de dagelijkse beslommeringen. Laat dit doel meerdere jaren duren,
en apart financieren buiten de gewone begroting.

En communiceer erover.  Laten we er samen trots op kunnen zijn.
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