
VOORSTELLEN VOOR COLLECTIEVE BELASTING OVEREENBKOMST (CBO): 

 Primaire Overheidstaak voor uitgave belastinggelden; (tand)zorgfonds, veiligheid, 

ouderenopvang, huisvesting, infrastructuur, scholing (Basisbeurs) & sociale zekerheid/bijstand. 

(Op deze kerntaken mag nooit bezuinigd worden ten koste van politieke idealen, buitenlandse 

verdragen en subsidies) 

 Aanspraak op het Nederlandse sociale stelstel, stemrecht en een Overheidsfunctie, alleen 
mogelijk met een enkelvoudige Nederlandse nationaliteit. Zodat ons sociale stelstel en 
democratie beschermd wordt tegen infiltratie en plundering van buitenlandse 
invloeden/machten.  

 Afschaffing 1e Kamer en Raad van State en invoering; van Constitutioneel Gerechtshof & 
Bindend referendum (burgerinitiatief) en nieuwe gekozen functie “justitiële 
ombudsman/vrouw” (Ombudsfunctie met bevoegdheid tot rechtsvervolging)  

 Gekozen Premier, Burgermeester & Nationale/Provinciale Justitiële Ombudsfuncties per 4 jaar. 

 Toetsing & herziening; Gerechtelijk macht per 5 jaar, om de onafhankelijkheid te waarborgen. 

 Afschaffing artikel 120 v/d Grondwet zodat de Grondwet constitutioneel (gerechtelijk) getoetst 
kan worden. 

 Herziening op Bestuursrechtelijke wetten & verdragen die de mensen- /burger- /strafrecht en 
Grondwet doorkruizen (ondermijnen). 

 Democratische toetsing en eventuele terugvordering op subsidies & salarissen; die alleen het 
belang v/d democratische meerderheid van het volk dienen. 

 Sanering & herziening NPO, de Staatsomroep dient het algemene belang van de wil van het volk 
en neutraal objectief feitelijk nieuws te bieden. 

 Speciale volksjury rechtbank voor zware zeden- / gewelds- & ambtsmisdrijven en afschaffing 
onschendbaarheid. Iedereen is volgens de Grondwet art. 1 & in het Strafrecht gelijk. 

 Afschaffing BTW voor nationaal zakelijke transacties; Belastingdienst functioneert als 
doorgeefluik die als enige verdienmodel boetes uitdeelt bij niet tijdig opgeven. MKB & ZZP 
wetten versoepelen.  

 Vrijheid van meningsuiting, persvrijheid & privacy waarborgen en beschermen.  

 Afschaffing BTW berekenen op andere belastingheffingen; BTW is namelijk ook al een 
belastingheffing. 

 Justitie dient alleen het wetboek en zijn ambtsplicht; Hogere hand en politieke ideologie zijn 
ondergeschikt aan het wetboek en ambtsplicht. 

 Invoering Wet Bescherming Nederlandse Waarden. 
https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/wet-bnw 

 Open sollicitaties publieke functies, om belangenverstrengeling en kartelvorming te voorkomen. 

 Verbod op Cordon Sanitaire & Demonisering; het Fairplay-beginsel van de democratie is dat alle 
politieke partijen en media, de kiezers en de democratie respecteert. Demonisering en Cordon 
Sanitaire strafbaar stellen vanwege discriminatie, aanzetten tot haat en geweld.  

 Sigaretten & alcohol accijnzen uitbesteden aan Overheidszorgfonds.  

 Beslagbare Vrije Voet verhogen & Beslaglegging kan alleen door een gerechtelijk uitspraak en 
wettelijk rechtsgeldigheid van aangeschreven brieven, dienen ondertekend te zijn door een 
rechts handelend persoon (Namen van organisaties & functies zijn fictief).  

 

TEKEN HIER! DE PETITIE & MELD JE AAN COLLECTIEVE AANKLACHT… 

https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/wet-bnw
http://bondoverheidszaken.nl/petitie%20%26%20aanklacht%20belastingdienst.html

