
in de strijd tegen de ge- 

tot ultdrukklng konit. i s  geen 
beginselpartij, welke opemtaat 

lljke. politieke en economl- 
ijheid. z ich met iict volgende begfnselprcgrm 

'irtll'ci 1. 
rpende de g,,UVercmlteit van de mens of het 
at zij uIt do wiiverolnlteit Gods over pi 

. hapene. dezo souverclnitcit ontleent de 

.rond hlervan stelt zlj zich op het standpunt 
Koninkrijk der Xederlunden dient te worden 

rd door het Huis van OrnnJe, drager der Sou- 

echten des Konings dienen tC worden geeer- 
en voor uitholling te worden behoed. 

~ r t i k e l  2. 
verheid i9 geroepen de recliten e n  vrijhedon 

ene te doen wnt de versterking van de ïhris- 
jrondslagen van OW volksieven kun bevorde- 

rgers te beschermen en te bevorderen. zomede 

' j  onthoiide zich hierbij YJn het partij kiezen 
en bepaalde kerk o1 richting en neine de ge- 
vrijheid en vcrdraigzaamiieid jegens anders- 
d m  UitdrukkeliJk in acht. 

Artikel 3. 
oept Overheid e n  volk op tot het gezamenlijk 

'en w n  de taak, die belde hebben. namelijk 
t ontwikkeling iirengcn van het Nederlandse 
n de ontplooiing ven rijn mogelijkheden. 
het oog daarop diert een behoorlijke voiks- 
te worden gewaarborgd. 
s t  herdel van de rechtssiz.at. onder meei door 
lc Imndhamng van de onafhankrliiki? rcchter- 
acht, verhoogde rechtsbescherming van de bur- 
enover de overheid, verwijderhg uit wetgeving 
uur van elke Y O I . ~  v a  dictatuur en nog over. 
LI Duitse bepaliiigcn en tcrugdrlnging van de 
dei. pressiegroepen, 

Artikel 4. 
Ikent de noodzaak van samenwerking met 
democretisehe landcn, waarbij LIJ alloreerst 

gik in Benelux-verband en 

riCzc samcnwerking, noch die In E.E.G.- 
Idden tot een samensmelting. waarbij 

n eken karakter gcheel of gedeeltelijk 
n Of onvervreemdbare nationale waarden 
" Prilsgegeve". 
e w r c  een pouitleve bijdrage tot de ont- 

"m liet Internationnle recht en de ,,,ter- 
*'~~ncnwerking, op hosis YB* dc trouw 

"" wQord en de vrljwilllg unngegnne ver- 

Europese staten. 

k I S  voor o n z ~  zejfstsndigheid, 

levensltring iiitdi.iikkeiUk get'erbiedlgd en do vrljheid 
van onderwijs onaangetast blijft. 

EP kom" een vri j  radlc- en televin(abesta1. 

kt1k.d 7 .  
zij  acht het dringend nooduikeluk dnt de pnrtl- 

culiere eigendom, bosis der persoonlljke vrijheid, over- 
eenkomstig hetgeen do Grandwet bepaalt zoveel mo- 
gciijk wordt gehandhnald en geëerhiedlgd. met name 
ook bij de belastingheliing. 

Artlkel 8. 
D g  belastlngheffing dient in hoofdzaak gericht te  

zijn om de overheid de middelen te verschaifen haar 
eigen tnak op financieel verantwoorde wijze te vol- 

zij verwerpt prlncipleei een helnstlnghefflng dle 
mede heoogt ten verdeling van het nritionalc Inkomen 
door de overheld, omdat dit haar taak niet Is. 

ne heffing van succeuslerechten In de rechte linie 
wwde opgeheven en voor het overige drastisch be- 
perkt. 
zij vwwerpt een belastin+poiltlek. die door scherpe 
progressie beoogt de porticullere eigendom op t e  
heffcn. 

den vermeden. 

" o er e n. 

Elke yorm van flScale bevoordeling diuit tc wor- 

Artikel 9. 
z i j  eist een ombuiging van hct subsidlebeleld op- 

dat aan de huldlge verkwisting een eind home. De 
overheid kan en mag alleen daar subsldlëren, waar 
1evenskr;tchtige particullere activiteiten flnanel~le 
asnvulllng nodig hebben. 

De te verstrekken mbsldles dlenen In het algemeen 
belang te zljn en de overheid moet afdoende conti010 
hebben op de bestcdlng YRII het dwr haar ter be- 
schlkklng gestelde geld. 

De overheid veilene generlel subsidie aan die vor- 
men v m  cultuur die een gevaar zijn voor de chrls- 
teiijkc grondslagen van de Xederlandse Samenleving. 

Artikel 10. 
Op ecariamisch gebied atcast zij de sociale markt- 

economie voor waaronder zlj vemtnat een grote mate 
van vrije prijsvorming door herstel van de wet van 
vraag en aanbod. 

Door de overheld dlencn echter maatregelen t e  
worden genomen op grond WBBTYBII zlj gerechtigd 
IS op te treden of Ln te grijpen. waar zulks te r  hand- 
having van de vrije prljsvorrnlng af om dringende 
sociale en andere redenen. het algemeen belang be- 
treffende, noodzakelijk l s .  

Artikel il, 
Met betrekking tot de Kartelpolitiek is zij v a n  ooi- 

deel dat de overheid afwijzend dient te staen tegen- 
over die kartels en andere ondernemersaispraken. die 
de werking van de wet vm waag en aanbod ten na- 
dele der comumenten verstoren. 

hrtlkeI i?. 
De overhcidspolitieN ten aanzien van de eigenaren 

v i m  grond. kapltaalbgoederen en woningen dient een 
zodanige te zijn, dat do particuliere eigendom geëer- 
biedlgd en de zelffinanciering wordt mogolljk ge- 
maakt. 

Artlkel 13. 
De sociale politiek dlent gericht te zijn op een rede- 

Gewaakt worde voor een overspannen arbeidsmurkt. 
lijke heseherinhg van 3118 hUrjOrS. 

Artikcl 1% 
De aoclsle wetgevmg worde vereenvoudlgd en :e. 

nrht  nn 1 ~ 0 n  rninimiim q-n i.,.i/-,- -n " ~ "  ---- L 

1311 gedwongen vcrzokeringen dient cr cen rede- 
lijka verhouding te zijn tussen premle en ultkering. 
Zij mogen nlet voor inkomensoverdracht gebruikt 
worden. 

De Overheid stelle hen wier prtnciplëlo bezwaren 
tegen veiplichto verzckerlng op overtuigende wijze 
gebleken zijn. van verzekeringspilcht vrij. 

De kinderbljslag worde voor personen dle zeU in 
het onderhoud van hun gedn kunnen vwrzlen. af- 
geschaft. 

De verzorgingsstaat wordt ntgewezen. omdnt zij  de 
persoonlljkc vorantwoardeiijkheid nantnst. de s taa t  
tot al-verzekeraar maakt en daarmee de burgers in 
een van hem afhankelijke positle brengt. 

Artikel 14. 
De volkshulsvesttng 19 In de eerste plaats een zaak 

~ i l n  het pnrtlculiere inltlatlef. De Wonlngwetbouw 
dlent een aanvullend karakter te dragen en ultzonde- 
ring te biijven. 

Ter bevordering van herstel der normale veihou- 
dingen op het gebled der voikshuisvestlng dlent met 
kracht gestreefd naar een toestand. waarin de huren 
volgens de wet van vraag en aanbod tot stand komen. 

Artkel 15. 
Het rinnnclele beleid der Overheld zij gerlcht op 

waardevastheld van het geld. De strijd tegen de voort- 
Kaande geldontwnardlng dient veel krachtiger te won 
den gevoerd dan tot dusver. 

D e  Overheid zal de wensen v&n belanghebbenden, 
die aan een hoge graad v.in werkgelegenheid en goed- 
koop geld meer waarde toekennen dan aan gezonde 
eeonomlsehr verhoudlngsn, met kracht moeten af- 
wijzen. 

Artlkel 16. 
Zij venverpt de publlekrechtelljke bedrijfsorgnnl- 

s t i e  op grond van staatsrechtciijke. dernacrJtlscha 
en economische ovenvegngen. 

Geen bezwaar bestaat tegen het door de Overheld 
inwlnnen van adviezen v8.n v r i j e  organlsatles. 

Artikcl 17. 
De Overheid versterkte de positle van de Boeren- 

stand niet door prijssteun, maar door ophcfflng van 
onnodige kostprljsverhogende lasten en beëindiglng 
der bureaucratische maatregelen, die de vrije ont- 
plmllng belemmeren. In het belang vnn boer en con- 
sument beide. worde de handel In landbouwproducten 
vrij gelaten. 

Artikel 18. 
De Overheid erkeme de waarde Y B ~  een krachtlge 

zelfstandige middenstand. Zij wake ei YWL. dat de 
llquidlteit der middenstandsbediljven door te zware 
belast1nge;l e n  soelale lasten In het gedrang komen. 

Het vestlgingsbeleld dient zodanig te aljn dat toe- 
konistige middenstmders daardoor niet aigeschrikt 
worden en de middenstanders in s taa t  worden gesteld 
de concuirentle met het graotwinkcibedrljf en de 
codperatle vol te houden. 

Artlkel 19. 
Van de Overheid venvacht zlj  dat ZIJ RI datgene 

zal  doen, wat de welvaart van ons volk k m  doen 
bevorderen, met dien verstande dat zij de enkellngen 
en groepen alle mogclljkheden tot ontpioollng In vrij- 
hcid en verintivoordeiijkl~eid bledt en dnt zlj slechts 
daar ingrijpt waar het particulier inltintlef In gebreke 
bljft, of taken vernrht moeten warden die hetzij t Y -  
pisch Voor verantwoording der Overheid liggen, hetiil 
het vprmogsn van de particulieren te  boven EnM. 

. . 



Artlkcl 1. 
rr\vrrpende de souvereiniteit van de 111ons of het 
,, $.,at z i j  uit vnn de souvcrclnltclt Gods over al 

qi.aciiapcns. .\an deze souvereinltclt ontleent de 
.heid hanr gezag. 

hlervan stelt z i j  zich op het standpiint 
het rCOmnkrijk d e i  Nsderlnnden dient te worden 
xeerd door hct HUIS van Ornnlc, drager der sou- 
in,trrt. 
! dpS Iianings dienen te w r d e n  geëer- 
gd ,xn voor iiitlioillng te worden behoed. 

hi.tll<el 2. 
overheid IS geeroepon d e  rechten en vriiheclen 

pursery te besciirrmcn en te bevorderen, zomedé 
tgelie te doeli wat de versterking van do chris- 

dcii]x wordt geh.miiii.iilid en gc&erbledlgd, met name 
ook blj de belastinghdflng. 

. w ~ i ~ i  a. 
De belantlnghafflng dient in hoofdzaak gedcht te 

zi]n oin de overheid de mlddelen te verschaifen haüi 
eigen taak op finnncieel verantwoorde wijze te vol- 
Yoerll". 

ZIJ verwerpt prineipieci een beiautlnghefflng die 
mede beoogt cen verdellng vnn het natlonoie Inkomen 
door do overheid, omdnt dit hnaY tank niet IS. 

Do heffing y&n yucceasiercchten in de rechte linls 
cvorde opgeheven ca voor liet overige drastlsoh be- 
perkt. 
Zi j  verwerpt een belastlnprpoiitiek. die door scherpe 
progresaie beoogt de partkuilere eigendom op te 
herren. 

Elke vorm van fiscale bevoordeling dient te wor- 
den vermeden. 

Artlkel 9. 
Zij  elst een van het subddlebeleid OQ- 

dat ailn de huldigc verkwisting een eind kome. De 
overheid kan en mug alleen daar subsidiëren, waar 
levenskrachtige particuliere 8cUviteIten flnenclële 
annvuiiing nodig hebben. 

De te verstrekken subSIdies dienen In het algemeen 
belang te zijn en de overheid moet afdoende controie 
hebben op de beuteding van liet door haai  ter be- 
schikking gestelde geld. 

De overheid veriene generlei %Ubsldie UBn dle YOr- 

men van cultuur die een gevnar zljn voor da Chrls- 
telljke grondslagen Van de Nederinndse samenleving. 

Artlkel 10. 
Op economisch gebied s t a t  zij de soclnie markt- 

economie voor waaronder zij  verstaat een grote mate 
van vrije prijsvorming door herstel van de wet van 
vraag en aanbod. 

Door de overheid dienen echter maatregelen t e  
worden genomen op grond waarvan zij gerechtigd 
is op te treden af In te *Tijpen, waar zulks ter hnnd- 
havlng van de vrije prljsvorming of om drlngende 
sociale en andere redenen. het  algemeen belang be- 
treffende, noodzakelijk IS. 

Arllkel 11. 
Met betrekking tot de Kartelpolltlek Is zij YM oor- 

deel dat de overheld afwijzend dlent te *<aan tegen- 
over die kartels en andere ondernemersaispraken, dle 
de werking van de wet v a n  vraag en aanbod ten na- 
dele der consumenten verstoren. 

Artlkel 12. 
De averheldspolltiek ten oanzlen van de eigenaren 

v m  grond, kapitaalsgoederen en wodngen dlent een 
zodanige te zijn, dat  de particuliere eigendom geeer- 
biedlgd en de zelffinanciering wordt mogelijk ge- 
innakt. 

Artlkel 13. 
De sociale palltlek dlent gericht te ziln u p  een rede- 

Gewaakt worde voor een overspannen nrbeldumarl~t. 
liJke beschsrmlng Van alle burgers. 

Artikel 138. 

richt op een minimum aan dwang en een zo groot 
mogelilkc verantwoordelljkheid voor het c lgen be- 
staan. 

Nanrmite de WclYaBrt toeneemt en daarmee het 
aantal dergenen die voor zlchzelf allerlei v o o i ~ i e ~ i n -  
gen kunnen trelfen, dicnt de kring der verplicht ver- 
ackerden kleiner te worden. 

De süclale wetgeving wordc vereenvO<idigd en ge- 

iiiiiuriui~Yiag W O ~ B  voor p~rsonen  die zelf  In 
liet onderhoud van hun gezln kunnen vwnlen .  nf- 
geschaft. 

De verzorgngsstant wordt dgewezen. omdat zij de 
persooniiJka verantwoordeiijkheid BMta9t. de s taa t  
tot ai-vonekeraar maakt en dnarmce de burgers In 
een van hem afinnkelijke posltle brengt. 

Artlkel 14, 
De volk.shulsvestlng Is In de eerste plaat9 een zaak 

van het particuilere 1niti.itIef. De Woningwetbouw 
dlent een BBnYUllend karakter te dragen en uitzonde- 
ring te bilpen. 

Ter bevordering van herstel der normale verhou- 
dingen Op het gebied der VOikShUIsvestlng dlcnt met 
kracht gestreefd naar een toestand. waarin de huren 
volgens de wet van vraag en annbcd tot  stond komen. 

Artlkel 15. 
Het flnanciële beleld dor Overheid z l j  gericht op 

wnardcvastheld van het geld. De strijd tegen de voort- 
gaande geldontwaarding dlent veel kiachtlger te wei- 
den gevoerd dan tot  dusver. 

De Overheid zal  de wensen v m  belanghebbenden, 
die aan een hoge p a n d  van werkgelegenheld en goed. 
k w p  geld meer waarde toekennen dnn aan gezonde 
cconomlsehe verhoudlngen, met kracht moeten af- 
wlzen. 

hrtlkel 16. 
Z i j  verwerpt de publiekrechtelijke bedrlifsorgnnl- 

satle op grond van staatsrechtelijke. democratlsche 
en economische overweglngen. 

Geen bezwaar bestaat tegen het door de Overheid 
Inwinnen van adviezen v m  vrije organisaties. 

Artikel 17. 
De Overheld versterkte de positie van de Boeren- 

stand niet door prijssteun, maar door ophefflng van 
onnodige kastprijsverhogende lasten en beëindiglng 
der bureaucratische maatregelen, dle de vrije ont- 
pioollng belemmeren. In het belnng van boer en CM- 

sument belde. worde de handel In landbouwproducten 
vr i j  gelaten. 

Artikel 18. 
De Overheid erkenne de waarde van een krachtlge 

reiistandlge mlddeustand. Zij wake er YWI dat de 
Ilquidlteit der middenstandsbedrljven door te zware 
belastingen en SOClRIe lasten In het gedrang komen. 

Het vestlgingsbeleid dient Zod~nlg t e  zljn dat toe- 
komstlge middenstanders daardoor nlet afgeschrikt 
worden en de middenstanders in s taa t  worden gesteld 
de concurrentle met het grootwinkeibedrljf en de 
codperatle vol  t e  houden. 

Artlkel 19. 
Van de Overheid verwacht zij dnt z l j  al datgene 

zal doen. wat  de wvelvaart van ons volk kan doen 
bevorderen. met dlen verstonde dnt z l j  de enkelingen 
en groepen alle mogeilJkhedon tot ontpiooilng In vr i j -  
heid en vcrantwoordelljkheid biedt en dat zij slechts 
daar ingrijpt waar het particulier lnltlntleï In gebreke 
bllit, af taken verricht moetrn worden i l le  hetzij ty- 
plych voor verantwoordinx de? Overheid !iggen. hetzij 
het vermogen van de particulieren to boven gam. 

Artikel 20. 
oe overheid volbrenge v66r alles haar eerste tnnu: 

de hnndhavlng der rechtsorde. Zij trede streng en 
rechtvaardig op tegen de mlsdndigers. wanrbil In bij- 
zandere mate de aandacht gevraagd wordt voor hen 
die zich nnn zeden. en vcrkcersmisdrijven schuldig 
maken, zomede voor de misdadigheid onder de jeugd. 


