
Prijs: 5 cent. 
voor R.K. F('iesvereenigingen 3 cent. 

0.  

R. K. TAATS PART IJ 

PROGRAM 1929.  
Onder verwijzing naar de inleidende verklaring op het program 

van 1896 en met handhaving, voorzoover niet gewijzigd of niet 
reeds verwezenlijkt, van het program van 13 Mei 1922, worden 
voor de eerstvolgende periode door de R. K. Staatspartij de vol-
gende punten op den voorgrond gesteld 

I. Algemeene Beginselen. 
1. Handhaving en doorvoering der Katholiek-st a atku ndige 

beginselen in wetgeving en bestuur, vooral ten aanzien van 
het hooghouden van het gezag, 
de verhouding tusschen gemeenschap en individu, 
liet huwelijk en de ouderlijke macht, 
de belangen van de kinderrijke gezinnen, 
de bestrijding der openbare onzedelijkheid. 

2. Herziening van het huwelijks-goederen-recht. 
3. Vasthouden aan het parlementair-constitutioneele stelsel. 
4. De belemmering van de vrijheid van godsdienstuitoefening, 

neergelegd in art. 177 van de Wet op de staatsinrichting 
van Nederlanclsch-Indië, worde weggen omen  

II,  Onderwijs. 
I. Handhaving van de gelijkstelling van openbaar en bijzonder 

onderwijs, voor beide soorten van onderwijs met voorkoming 
en afsnijding van ongewenschte verhoudingen en ongemoti-
veerd hooge uitgaven. 

2. Tegengaan van verdere verzwakking van de positie van liet 
gymnasiaal onderwijs. 

3. Toepassing van de gelijkstelling voor liet voorbereidend-, 
liet nijverheids-, en liet buitengewoon onderwijs. 
Bevordering van liet nijverheidsonderwijs om. door op-
heffing van de wet van 28 Juli 1924 Staatsblad. No. 367 niet 
name art. 11. 

4. Ruimere subsidieeririg van liet bijzonder hooger onderwijs. 
5. Regeling van liet cursus-onderwijs voor de rijpere jeugd. 
U. Ten aanzien van den radio : vrije en zelfstandige ontwikke-

li ng van de maatschappelijke krachten billijke verdeehiig 
van den beschikbaren zendtijd i-o]gens de in hei aiRing 
levende richtingen.  

III.  Financiën. 
1. Behoud van het finantieele evenwicht. 
2. Belastingverlaging voorzoover daardoor algemeen nuttige 

uitgaven voor economische, sociale en cultureele doeleinden 
niet behoeven achterwege te blijven. 
Bij eventueele belastingverlaging den voorrang geven aan 

de verbruiksbelastingen. 
3. Invoering van belastingen op middelen van gemak en weelde. 
4. Geleidelijke afschaffing van indirecte belastingen op eerste 

levensbehoeften. 



5. Vermindering van de successiebelasting bij vererving in de 
rechte lijn en in de eerste graden van bloedverwantschap. 

6. Meer doeltreffende organisatie van den staatsdienst. 
7. Verbetering der salarieering van het Rijkspersoneel dooi 

herziening van het Bezoldigingsbesluit en van de overige 
loonregelingen. 

S. Herziening der finantieele verhouding tusschen Rijk en 
Gemeenten. 

9. Herziening van de forensenbelasting. 
10. Afschaffing der personeele belasting op lokaliteiten, waarin 

beroep of bedrijf wordt uitgeoefend.  

IV.  Buitenlandach Beleid. 

Krachtige medewerking, in den geest der vredesnota van 
Beneclictus XV, met cie plannen van den Volkenbond, ter 
oplossing der internationale geschillen door scheidsrechter-
lijke uitspraken, en ter gelijktijdige en weclerzijclsche ver-
mindering van bewapening. 

V. Defensie. 

De organisatie van leger en vloot dient beperkt te zijn tot 
hetgeen noodzakelijk is voor de handhaving der neutraliteit 
en de verdediging der onafhankelijkheid binnen de grenzen 
door eventueele internationale regelingen te stellen.  

Vi.  Koloniën.  

1. Voortgezette voorbereiding van staatkundige zelfstandig-
heid binnen het Rijksverband, van de deden des Rijks 
buiten Europa, onder handhaving der Nederlandsche leiding. 

2. Behoud van de volledige nnnisterieele verantwoordelijkheid 
voor het beleid van den Gouverneur-Generaal van Neder-
landsch-Indië en van de Gouverneurs van Suriname en van 
Curaçao.  

VII. .flonclel en Nijvei'h rid. 

1. (1. Het instellen van ccii onderhandelingstarief teneinde (Ie 
mogelijkheid tot het sluiten van handeistractaten met 
andere landen open te houden. 

b. Zoonooclig steun aan bepaalde takken van volksbestaan 
door bijzondere invoerrechten, voornamelijk als afweer-
middel tegen dumping-practijken, wanneer deze tot 
gevolg zouden kunnen hebben dat het Nederlancisch 
bedrijfsleven blijvend zou worden geschaad. 

2. Betere inrichting van de afdeeling Handel en Nijverheid, 
mede met het oog op economische voorlichting en het sluiten 
van hancleistractaten. 

3. Toezicht op liet bankwezen. 
4. Bevordering van de openbaarheid ten aanzien van liet 

trust- en kartelwezen. 
h. Tegengaan van den woeker.  

VIII. ]l[iddenstan d. 

11. Wettelijke regeling van clan verkoop op afbetaling. 
2. Tegengaan van het cadeaustelsel. 
3. Tegengaan van inzetpremiën bij openbare verkoopingen. 



4. IJitbreicling der wettelijke maatregelen tegen oneerlijke 
concurrentie. 

5. Wettelijke regeling van de rechten en verplichtingen van 

de handelsreizigers en handelsagenten.  

IX.  Landbouw. 

Herziening van de wettelijke regeling van het pachtcontract 
ter verzekering van de belangen en rechten der pachters. 

X. Arbeid. 

1. Ter uitvoering van Hoofdstuk  VII,  punt 5 van het algemeen 
werkprograrn van 1922, worden organen ingesteld in de 
daarvoor vatbare bedrijven. 
Aan deze organen wordt opgedragen 
a. het verstrekken van advies in den ruimsten zin, ten aan-

zien van alle sociaal-economische aangelegenheden het 
bedrijf betreffende, zoowel aan de overheid als aan de 
organisaties van belanghebbenden. 

b. het uitvoeren of deelnemen aan de uitvoering van wette-
lijke regelingen en daarop steunende maatregelen van 
bestuur betreffende de arbeidswetgeving, de sociale 
verzekeringswetgeving en dergelijke. 

C. de berechting van geschillen ontstaan bij de uitvoering 
der onder b. bedoelde regelingen. 

2. De wetgeving wol-de aangevuld met bepalingen, die de 
geheele of gedeeltelijke verbindendverklaring van collectieve 
arbeidsovereenkomsten mogelijk maken. 

3. Regeling van samenstelling en bevoegdheid van de contact-
commissie in het mijnbedrijf. 

4. De sociale verzekering worcie zooveel mogelijk bedrijfsgewij ze 
georganiseerd. 

5. Invoering van de ziekteverzekering. 
6. Betere regeling van ouderdoms- en invaliditeitsrente. 
7. Doorvoering van de arbeidswet 1919, uitbreiding, voor-

zoover daarvoor noodig, van de arbeidsinspectie, en toe-
passing harer normen voor liet spoor- en tramwegpersoneel. 

8. Wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering. 
9. Wettelijke regeling van de rechtspositie van het overheids-

personeel. 
10. Bescherming van landarbeiders en zeelieden. 
11. Wettelijke regeling van vacantie voor alle werknemers. 
12. Verbod van den arbeid der gehuwde vrouw in fabrieken en 

werkplaatsen, als ambtenares en onderwijzeres in scholen.  

XI.  Volkshuisvesting en Volksgezondheid 

1 . Ruimere uitvoering der Woningwet, in (lezen zij) dat niet 
alleen Rijksvoorschotten worden verleend voor krot-oprui-
ming, maar eveneens ter voorziening in de behoefte aan 
behoorlijke arbeiderswoningen. 

2. Speciale zorg voor huisvesting van kinderrijke gezinnen. 
3. Bevordering van liet verkrijgen eener eigen woning om. 

door het verruimen der Landarbeiderswet. 
4. Een zoodanige regeling van de overneidsbemoeiing op liet 

gebied der Volksgezondheid en ziekenverzorging, dat de 



confessioneele vereenigingen en inrichtingen onafhankelijk 
van andere vereenigingen of instellingen, naar eigen be-
ginsel, zich vrij kunnen ontwikkelen en werkzaam zijn. 

XII. 

Meer overheidszorg voor het behoud van de schoonheid van 
stad en land. 

X.B. Wijl in het hiervoorgaand Program 1929 in het algemeen, 
en op een bepaald punt (§ X Punt 1), naar het uitvoerige 
werkprogram 1922 wordt verwezen, lijkt het nuttig om bier 
dit stuk te laten volgen. 

PROGRAM 1922.  

Algemeen. 1. Aanneming van de voorgestelde grondwetswijzi-
gingen. 

2. Tot herstel van het verstoorde financieel evenwicht streng 
doorgevoerde bezuiniging in alle takken van Staatsdienst, ook door 
het achterwege laten van overigens nuttige uitgaven. 

3. Maatregelen tot instandhouding der Nederlandsche Nijver-
heid, ook door bevordering van uitvoer en bernoeilijking van 
invoer - voor zoover de abnormale omstandigheden, waarin de 
Nederlandsche Nijverheid in de concurrentie op de wereldmarkt 
verkeert, deze maatregelen rechtvaardigen en eischen. 

4. Bij de, wetgeving en derzelver uitvoering rekening houden 
met financiëele en economische mogelijkheden. 

5. Bij de uitvoering van den op de Overheid rustenden plicht 
om door het treffen van sociale maatregelen het algemeen welzijn 
te bevorderen, overeenkomstig de Christelijke solidariteits-gedachte 
rekening te houden met de belangen der verschillende maatschap-
pelijke groepen, met uitsluiting van alle eenzijdige politiek. 

6. Goedkeuring door de volksvertegenwoordiging van wets-
voorstellen, die nieuwe of buitengewone uitgaven vorderen, heeft 
piet plaats, clan met gelijktijdige aanwijzing der middelen tot 
bestrijding van die uitgaven. 

I. Buitenlandsche zalen. 1. Krachtige medewerking in den geest 
van de vredesnota van Z. H. Benedictus XV met elk ernstig streven 
naar gelijktijdige internationale ontwapening. 

2. Zooveel mogelijk openbaarheid inzake het buitenlancisch 
beleid. 

Geen geheime verdragen. 
3. Meer invloed der Volksvertegenwoordiging op het beheer der 

J Buitenlandsche betrekkingen. 
4. Bevordering der oplossing van internationale geschillen 

door middel van scheidsgerechten en rechtspraak. 
5. Uitbreiding der economische voorlichting uit het buitenland.  

Ii.  Justitie. 1. Handhaving der Christelijke beginselen in de 
huwelijkswetgeving. 

2. Vereenvoudiging der rechtspleging. 
3. Hervorming van de handelswetgeving in liet bijzonder met 

betrekking tot de naamlooze vennootschappen ; het wissel-, zee- en 
merkenrecht de rechtspositie van de handelsreizigers en handels-
ageiten. 
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