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Hervorii i ir ig van eti iii de Departernenteii van Algeineen Bestuur, zoodaiiig, dar zij op eei i  
goede eii srielle heliöiideliiig zijii iiigericlit en eeii niet verrragende samenwerking waarborgen. 
Verandering iri de werkwijze van de Volksvertegenwoortligitig, waardoor driiigeiide maat- 
regelen. zoiider te kort  re doen aan de zelfstandiglieid der Tweede Kamer en aan de 
degelijkheid der hetiaiidelirig, door voorbereiding i n  vaste Cotiiiiiissiëi~, snel en op tijd fot 

stalid kotneii. 

tkvorder i i ig van liet vreed7,aiiie verkeer der volken en vati hesiecliririg v i m  iriteriiation:ile 
geschillen door arhitrage. 

I3evortleritig vati liet vrije Iiaiidelsverkcer, met ioekeiiiiirig vaii de tinodige bevoegtllieid aan  
de liegeeriiig orii i n  iiiizonderingsgevalleii i n  het gedrang komeiide industr ieh of hedrijvcii, i ’ 

waarvati (ie leveiisvatl)aarliei<i is gei>iei<en of waarvan de opriciitirig door ’s i.ands ixlnrig i; 
geboden wordt, voor zooveel noodig niet staatsliulp te hevorderen. 

Naiiwcre ameeiisluiting van Moedcrl:ind en Koloniën, zonder prijsgeviiig van het hegiiisel 
der ,,open-deur”-politiek. 

Verbetering vaii den corisulaireti dienst, o. m. door uitbreiding van het aantal beroepscoiisuls. 
Organisatie vaii een doeltreffenden inlichtingeritlieiist op liei gehicd vtiii l ier biiitenlandscli 
verkeer ter versterkiiig der Netlerl;iridsclie iii cri uitvoerbclniijieii. 

Vergimring vmi den iiivlocd vaii liet parleiiienr op de regeling der buitenlaiidsclie betrck- 
kiiigeii, door iristelliiig eetier parlenieiitaire commissie voor iritcriiatioiiale aangclegenliedeii. 

I3espoediging der Iierzieiiirig vati het Wetboek van Koopliirridel, irizondcrlieid vati tiet 
veiiiiooiscliapsreclit, het wisselrecht eti het zeereclit. 

Verhetering onzer handelswetgeving door afdoende bestrijding vati oneerlijke coiicurreiitíe er1 
van vervnlscliiiigeii in leveiisiiiiddeleii eti andere Iiatidels\ 11, alsiriede bescherniirig van 
Iiaiidelsiinriien. 

Verheteriiig vaii l iet tintionale. zoowel als van liet internationale verkeerswezen door vas-  
stelling vati een verkeerspoliriek van spoorwegen en scheepvaart, die gericht is op de 
bevorderirig der ontwikkeling der Nederlandsclie economische krachten. 

lleorgaiiisatie van de Kamers van Koophandel en Fabrieken niet t i i ihreidi~ig harer hevoegd- 
lieden, opdat deze licliatiieii inet meer gezag en grooter practisch tiut van advies kuniieii 



%dienen, waar het de behartiging betreft van de wenschen en belangen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart bij de Regeering. 

Bevordering van het Landbouw- en het Middensrandscrediet 

Bevordering der vrije ontwikkeling der coöperatie, zoowel tusschen verbruikers als russchen 
kleinere neringdoenden en industriëelen 

Herstel der bedrijfsvrijheid in het algemeen en in  den landbouw in het bijzonder, zoo spoedig 
de  omstandigheden dit toelaten. 

Bevordering van het landgebruik door landarbeiders en kleine boeren. 
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1 4 .  . Bevordering van doelmatige bedrijfsorganisaties met wettelijke rezeling der collecrieve 
arbeidsovereenkomst. 

15 Respoedigiiig van de regeling van het Middelbaar Technisch- en Handelsonderwi~s, het 
Zeevaart en Ambachtsonderwi,s en het leerlingwezen 

16 Wettelijke regeling en bescherming van den arbeid in winkels, magazqnen en kantoren 

17 Bevordering der volkshuisvesting door krachtige uitvoering van de Woninguet, alsmede 
overheidssteun bij den bouw van woningen voor lagere ambtenaren en beambten en met 
iicii maatschappelijk gelijkstaanden. -- - _  _- _*- ---_._- 

18. Wetteliike regeling van de werkloosheidsverzekering en van de arbeidsbeniiddeling 

19. Regeling ~ a i i  de ouderdomszorg en de verschillende onderdeelen der sociale verzekering, 
met zoo weinig mogelijk administratieven last en omslag voor werkgevers en arbeiders. 

20. Verbetering van de bezoldiging van ambtenaren, officieren, leeraren en onderwijzers, onder 
stelselmatige vereenvoudiging in de dienstregelingen en dc  bezoldiging der verschillende 
categorieën van het overheidspersoneel. 

21. Uitvoering van productieve werken van algemeen landsbelang, I. o.: 
a. Kanalisatie van de Boven-Maas, teneinde een afvoerweg te water te scheppen boor de 

Limhurgsche steenkolen ; 
b Drooglegging der Zuiderzee; 
c. Nieuwe of verbererde scheepvaartverbindingen niet het achterland. 

22. Krachtige bevordering van de ontginning van de eigen bodemschatten aan steenkolen, ZOUI, 
andere delfstoffen en de  verveningen. 

23. Ten aanzien van het belastingwezen stelt de Bond op den voorgrond, dat bij de herziening 



van bestaande of bij de  invoering van nieuwe belastingen, het beginsel van draagkracht 
zoover mogelijk tot zijn recht koine. Daarom verlangt hij, dat de  zakelijke belastingen het 
roerend en het onroerend vermogen zoo gelijkmatig mogelijk treffen en dat, wanneer de 
verdedigingsbelasringen niet meer geheven zuilen behoeven te worden, de  inkomsten- en 
\~ermogerisbelastingen zullen worden herzien met toepassing van progressieve heffing der 
inkomens. 

! i ,  t 
24. Spoedige herziening van de Gemeentewet en verbetering van den financieelen toestand d e r  - 

~ c*, 
gemeenten. 

Krachtige bevordering der electrificatie van Nederland, met medewerking van provinciale. 
en gemeeniebesturen. 

Nadere regeling van het Vrouwen kiesrecht zonder standsbevoorrechtiiig worde spoedig ter 
hand genomen. 

25. 

26. 

27. Bestiering en ontwikkeling van Nederlandsch Oost-Indië, Suriname e n  Curacao als zelf- 
standige rechtsgemeenschappen in den Nederlaiidschen Staar;  geestelijke, staatkundige en 
economische opvoeding van de inheemsche bevolkingsgroepen naar hun behoeften e n  belangen, 
met hun medewerking en met eerbiediging en gebruikmaking zooveel mogelijk van hunne 
instelliiigeii. Krachtige bevordering van de  intellectueele ontwikkeling van d e  bevolking in de  
Nedcrlandsche koloniën en bevordering van her technisch onderwijs aldaar. Bevordering der  
ontginning van d e  naiuurlijke hulpbronnen der  koloniën. i i i  her belang zoowel van de  
inheenische bevolking als van het Moederland. .- . ~ 
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