
 
 
 
Simpol: initiatief voor Wereldwijd Simultaan Beleid (Simultaneous Policy)  
 
Toezeggingsformulier voor Kandidaten voor / Leden van de Nationale of Europese parlementen. 
 
Als kandidaat voor, of lid van _________________________________________ 
Zeg ik ik mijn ondersteuning toe voor de campagne voor Simultane Politiek (Simpol).  
 
In dit stadium van het initiatief uit ik deze slechts in principe, wat betekent, dat ik het Simpol-initiatief steun als 
een proces dat de regeringen van alle of van een voldoende hoeveelheid landen in een nieuw raamwerk van 
samenwerking samenbrengt, om de centrale globale problemen aan te pakken, die voor ons staan. Ik zal mijn partij 
en haar leden aanmoedigen, dit wereldwijde initiatief ook te ondersteunen.  
 
Het Simpol-raamwerk omvat de volgende elementen:  
 
1. Wereldwijde Samenwerking: Passend beleid om wereldwijde problemen op te lossen, zijn pas door landen 
simultaan te implementeren, wanneer alle of voldoende regeringen hiertoe toegestemd hebben. Deze simultane 
implementatie beschermt afzonderlijke naties voor een verslechtering van hun concurrentieposities. Wanneer alle 
landen zich samen bewegen,  winnen alle landen en hun burgers. 
 
2. Subsidiariteit: Uitsluitend thema’s waarbij het waarschijnlijk is, dat ze bij initiatiefname door afzonderlijke 
landen een significante verslechtering van concurrentiepositie tot gevolg zullen hebben (dwz die welke een 
simultane benadering nodig hebben), zijn ingesloten. Regeringsbeleid, dat door landen zonder zulke nadelen 
unilateraal geïmplementeerd zou kunnen worden, is uitgesloten. Zo wordt passende subsidiariteit gewaarborgd en 
aldus de nationale souvereiniteit behouden.  
 
3. Geven en Nemen: Internationale onderhandelingen zullen meerdere wereldwijde thema’s tegelijkertijd 
behandelen, zodat landen die bij het ene thema nadeel ondervinden, bij andere thema’s voordeel kunnen behalen.  
 
4. Gelijkheid: Democratische en niet-democratische landen nemen samen deel aan de onderhandelingen op gelijke 
voet (wat vanzelfsprekend is omdat de samenwerking van alle of bijna alle landen nodig is). 
 
5. Democratie: Zodra er voldoende wereldwijde principiële steun voor het proces is, worden de burgers van 
democratische landen uitgenodigd deel te nemen aan de formulering van beleid, en maatregelen om door hun natie 
in de onderhandelingen te worden voorgesteld. Na de onderhandelingen en voor de implementatie ervan worden de 
burgers nog eenmaal om hun toestemming gevraagd. 
 
6. Complementariteit: Het Simpol-proces is niet in conflict met bestaande internationale verdragen of met 
processen zoals bijvoorbeeld die welke door de Verenigde Naties nagestreefd worden. Integendeel, Simpol vindt 
parallel daarmee plaats, en biedt daarmee een alternatieve route naar samenwerking, voor het geval deze processen 
mislukken. 
 
 
Ik begrijp dat ik, wanneer Simpol genoeg principiële ondersteuning in genoeg landen samenbrengt, en er 
wereldwijd onderhandelde wetsvoorstellen voorhanden zijn, als ondertekenaar/-ares nog eenmaal tot schriftelijke 
bevestiging van mijn concrete ondersteuning word uitgenodigd, voordat ik in het parlement voor de implementatie 
van deze wetten stem. 
 
Ik begrijp ook dat ik mijn toezegging te allen tijde kan intrekken met een notificatie aan Simpol-NL of de 
International Simultaneous Policy Organisation (ISPO). Simpol-NL of de ISPO kunnen mijn toezegging - en 
eventuele terugtrekking daarvan - openbaar maken, in het bijzonder aan de Simpol-ondersteuners in mijn eigen 
land en regio. 

…/…         
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Ik doe deze toezegging in mijn eigen naam, en niet in naam van mijn partij. (Uw gehele partij is van harte 
uitgenodigd, de Simpol-toezegging aan te gaan, via een aparte procedure – zie hiervoor www.simpol.org) 
 
 
(Optioneel) Openbare verklaring ter ondersteuning van Simpol: 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Naam (in blokletters): _________________________________________  
 
Regio / kiesdistrict: ____________________________________________ 
 
Partij: ______________________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ________________________ 
 
Email: ________________________  
 
 
Datum: ____________ 
 
 
Handtekening: ___________________  
 
Gefeliciteerd! U heeft hiermee een belangrijke bijdrage geleverd. 
 
Opmerking: Uw contactgegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming aan derden 
doorgegeven, wanneer deze niet al openbaar zijn.  
 
 
Alstublieft verzenden naar: Simpol International, PO Box 26547, London SE3 7YT, UK. 
 
 
 


