
 

Bijlage 6b – Verslag Vereniging Belang van Nederland (BVNL) 

Doelstelling Belang van Nederland, BVNL 
Op 11 juni 2021 is Belang van Nederland (BVNL) opgericht.  
In de statuten staat bij doel: 
“De partij streeft naar een democratischer en vrijer Nederland. Dat doet de partij onder meer 
door de invoering van bindende referenda, bindende volksinitiatieven en direct gekozen 
burgemeesters. Op deze wijze wil de partij bewerkstelligen dat de belangen van de 
Nederlandse bevolking bij de politieke besluitvorming weer centraal komen te staan en de 
politieke en economische dynamiek in Nederland structureel worden vergroot. 
Uitgangspunten hierbij zijn: het belang van Nederland en zijn burgers, een correcte en 
eerlijke behandeling van die burgers door de overheid, fatsoen en gezond verstand. De 
menselijke maat moet leidend zijn.” 

In het Startmanifest staat: 
“Belang van Nederland (BVNL) is een partij die als doel heeft op te komen voor het belang 
van Nederland en zijn inwoners. BVNL wil een brede volkspartij zijn, die gestoeld is op 
kernwaarden zoals vrijheid, soevereiniteit, gezond verstand, verantwoordelijkheid, 
barmhartigheid, fatsoen, ambitie, technologische vooruitgang en eenvoud. BVNL is cultureel 
conservatief maar klassiek liberaal als het gaat om de rol van de overheid. Wij omarmen 
technologische vooruitgang en zijn ruimdenkend met betrekking tot de medisch-ethische 
dossiers.” 
De kernwaarden van BVNL zijn in het startmanifest terug te lezen. 

Activiteiten 
De hoofdactiviteiten voor BVNL in de afgelopen en komende periode zijn: 

1. Uitbouw en versterking van de interne organisatie inclusief het partijkantoor; 

2. Uitbouw en benutting van het ledenaantal en ledenpotentieel; 

3. Vergroting van de naamsbekendheid en standpunten van BVNL; 

4. Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022; 

5. Deelname aan de provinciale statenverkiezingen 2023. 

Ad.1. Na de oprichting van de partij is begonnen met het opzetten van de interne organisatie. 
In 2022 zijn hierin grote stappen gemaakt met onder andere een media team en een 
campagne team. De partijorganisatie zal in 2023 verder worden uitgebouwd. 

Ad.2. Veel activiteiten, zoals politieke cafés en campagnes zijn (onder andere) gericht op het 
betrekken van leden en uitbouwen van het ledenbestand. Hiernaast kunnen leden zich 
aanmelden om actief te worden voor de partij in de vorm van vrijwilligerswerk, 
campagnemedewerker, of inbreng van expertise. 
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https://bvnl.nl/wp-content/uploads/2021/08/Startmanifest-BVNL.pdf


 

Ad.3. Op het gebied van Marketing zal BVNL werken aan een grotere naamsbekendheid. 
Tevens zullen de standpunten middels een partijprogramma en andere publicaties bij een 
groot publiek onder de aandacht worden gebracht. 

Ad.4. In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. BVNL heeft 
hiervoor in 2021 en 2022 campagne gevoerd en in totaal in 26 gemeenten meegedaan. In 17 
gemeenten werd minimaal 1 zetel behaald.  

Ad.5. In 2022 zijn de voorbereidingen voor de provinciale statenverkiezingen 2023 al 
begonnen middels gesprekken met kandidaten voor het statenlidmaatschap of 
fractieondersteuner. In alle provincies zal intensief campagne worden gevoerd voor de 
provinciale statenverkiezingen op 15 maart 2023. 
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