
VERKIEZINGSPROGRAM 
VAN DE 

MIDDENSTANDSPARTIJ 
Het Partijbestuur heeft ten behoeve van de deelneming aan de Tweede 
Kamerverkiezingen op 25 JUN 1952 de navolgende punten opgesteld: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Afwijzing van de steeds toenemende Overheidsbemoeiing op ieder 
terrein. alsmede de verambtenaring van ons Volk tengevolge van 
de gevoerde Partijpolitiek. 
Erkenning, stimulering en ontplooiing van het particulier initiatief. 

verheid en ,Verkeer:. 
Middenbedrijf. Beeindiging der 

ffing, waardoor de lasten NIET groten- 
deels op een bepaald Volksdegl worden verhaald, doch een iedpr 
naar zijn draagkracht. worde belast. Afschaffing omzctbelas- 
ting, of heffing bij de bron. (Fabrikant en/of Importeur). 
Beperking Staats9tgaven. Belastingvcriaging. 
Vrije loonvorming op minimum-basis, in verhouding tot de con- 
junctuur, waardoor stijging waardebepaling, zelfrespect en vak- 
bekwaamheid van het individu, hetgeen de productie zowel in 
kwaliteit als kwantiteit ten goede komt. 
Afwijzing van loonbetaling naar leeftijd. 
Woningbouw en exploitatie ge$chieden zoveel niogclU k door par- 
ticuliere ondernemers. Grotere en gemakkelijker credietverschaf- 
fing voor het Klein- en Middenbedrijf. 
Vergroting bestaanszekerheid voor de Laild- e~ Tuinbouw, o.a. - 
door verruiming exportmogelijkheid. Aanpassing van huren cn 
pachten aan de, reële marktvcrhoudingen. 
Vrije meningsvorming en -uiting, in woord en geschrift, Vrijheid 
van vereniging en vergadering. Persvrijheid worde gewaarborgd 
als eerste vereisten voor de juiste maatschappclij ke, staatkundige 
en politieke verhoudingen. Eerbiediging van de persoonlijke vrij- 
heid waarin de Rechten van de Mens verankert liggen. 

, 

9. Er worde een doelbewuste. vooruitstrevende sociale politiek ge- 
voerd. Bestaansmogelijkheid zowel voor het Klein- en Middenbedrijf 
als de Vrije beroepen worde gewaarborgd. 

10. Wijziging van de Kieswet. Het scheppen V;III groter invloed der 
kiezers op de samenstelling ewde tot standlioming van de vcrtegen- 
woordigcnde lichamen. 
De autonomie van de Gem'ccnten en ProvinciCn wordc in de grootst 
mogelijke mate hersteld. \ 

11. Bchoud van Nederlands zelfstandigheid, óók van de Overzeese 
Gebiedsdelen. 
Erkenning van Suriname en Antillcn als inct Nederland gelijk- 
waardige delen in een Vcrcnigd Koninkrijk. waarvan ook Nieuwr 
Guinca een intregerend deel; uitmaakt. 

12. Bij de behandeling vcui alle verdere landsbelangen za1 de Middcn- 
standspartij zich laten leiden door strikte neutraliteit. 

I 


