
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AfD vs. PVV 
Door: Job Janssen – job.janssen@duitslandnieuws.nl - +49 (0)1573 894 3906 

 Alternative für Deutschland - Titel: “Vrije burgers, geen onderdanen” Partij voor de Vrijheid - Titel: Hún Brussel, óns 

Nederland (2012 programma) 

Islam • Islam van binnenuit te hervormen / Actieve ondersteuning van 

islamcritici / Opleiding Imams aan Duitse universiteiten 

• Verbod op: bouw moskee voor radicale verenigingen 

• verbieden van: oproep tot gebed / bouw minaretten / Burkas / 

Niqaabs / hoofddoekjes in overheidsdienst / koranscholen / 

onverdoofd slachten 

• Algemeen verbod op de bouw van nieuwe 

moskeeën 

• Verbieden van: bouw moskeeën algemeen / 

bouw minaretten / burkas / koran 

• sluiting van islamitische scholen 

Asiel, migratie 

en integratie 

• Oorlogsvluchtelingen opvangen die niet terug kunnen naar hun eigen 

land 

• Volledige sluiting EU-buitengrenzen 

• Binnengrenzen sluiten waar ongecontroleerde migratie plaatsvindt. 

• Illegalen die geen asielverzoek indienen en uitgeprocedeerde 

asielzoekers het land uitzetten 

• Opvang in de regio, dáár asielverzoeken indienen 

• Familiehereniging beperken 

• De Geneefse conventie en andere asielverdragen aanpassen 

• Hooggekwalificeerde migranten toelaten volgens Canadees systeem 

• Afschaffen dubbele nationaliteit 

• Max. 1000 asielzoekers per jaar 

• Criminele niet-Nederlanders uitzetten 

• Criminelen met dubbele nationaliteit het paspoort 

afnemen 

• Een wet tegen het generaal pardon 

• Immigratiestop voor mensen uit islamitische 

landen 

• Afgewezen asielzoeker direct het land uit 

• Afschaffen dubbele nationaliteit 

Europese 

Unie 

• Hervorming EU tot economische gemeenschap van soevereine 

staten 

• Geen gemeenschappelijke buitenlandpolitiek 

• Geen Europees leger 

• Nederland uit de EU 

• Geen economische gemeenschap 

Euro • EU referendum bij negeren stabiliteitspact 

• Duitsland uit de bankenunie 

• Stop op hulppakketten aan probleemlanden 

• Nederland uit de euro 

Democratie • Referenda naar Zwitsers voorbeeld 

• Verplichte referenda over internationale verdragen of 

grondwetswijzigingen 

• Referenda op initiatief van de bevolking 

• Bindend referendum 

• over bijv. multiculturele samenleving of Europa 

• Referendum over de leden van de hoge raad 

Veiligheid • Orde en gezag herstellen 

• Geen politiereorganisaties meer / meer geld voor politie 

• Tegen verscherpte wetgeving voor wapenbezit 

• Invoering snelrecht 

• Gecontroleerde verkoop van drugs toestaan 

• Herinvoering algemene dienstplicht 

• Zwaardere straffen / Invoering minimumstraffen / 

Afschaffen taakstraffen / Straffen ‘stapelen’ 

• Versoberen gevangenissen 

• Meer politie op straat 

• Invoering preventief fouilleren 

• Herinvoering algemene dienstplicht 

Verzorgings 

staat 

• Hervorming van de verzorgingsstaat 

• Versobering WW 

• Afschaffen landelijk arbeidsbureau 

• Bijstand moet activerend worden 

• Mogelijkheid tot privaat afsluiten van een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering 

• Meer geld voor mantelzorg / mantelzorg moet deel van ouderen- en 

ziekenzorg 

• Behoud minimumloon 

• Niets wijzigen aan de verzorgingsstaat 

• De WW blijft ongewijzigd 

• Behoud sociale werkplaatsen 

• Pensioenen op peil houden 

• Geen huurverhogingen bovenop inflatie 

• Geen bezuinigingen kinderopvang 

• Ontslagbescherming blijft ongewijzigd 

Economie • Deregulering en terugdringen van bureaucratie 

• maximale belasting (percentage van BBP) in grondwet opnemen 

• Afschaffen vennootschapsbelasting 

• Herinvoering bankgeheim 

• Behoud van het muntgeld (1 & 2 cent) 

• Afschaffen landelijk arbeidsbureau 

• BTW omlaag 

• lagere energiebelasting 

• vennootschapsbelasting naar beneden 

Onderwijs & 

Cultuur 

• Geen EU subsidies meer voor diversiteit- en genderprogramma’s 

• Tegen seksuele voorlichting op jonge leeftijd 

• Terugdringen cultuursubsidies 

• Privatiseren publieke omroepen 

• Tegen vrouwenquotum 

• Veel vaderlandse geschiedenis in het curriculum 

• Nederlandse vlag op alle scholen 

• Op elk openbaar gebouw wappert de 

Nederlandse vlag 

• Flink minder subsidie voor de staatsomroep 

• Meer Nederlandstalige muziek op publieke radio 

Klimaat • Geen belasting op CO2 uitstoot 

• Geen subsidie voor milieugroepen krijgen geen subsidie meer 

• Belasting op stroom afschaffen 

• Kernenergie blijft (voorlopig) 

• Afschaffen subsidies CO2-reductie 

• Afschaffen duurzaamheidssubsidies 

• Stopzetten fiscale vergroening 

• Kernenergie blijft 
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