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Het voorliggende programma van de Conservatieve Volkspartij 
(CVP) geeft uitdrukking aan wat wij bij vele Nederlanders 
hebben opgemerkt: onvrede over het beleid van de grote 
partijen: CDA, PvdA en VVD. 

Deze partijen voeren een internationalistische politiek waarbij 
richtlijnen van de Verenigde Naties en andere supranationale 
organen dikwijls strijden met het nationale belang (feminisme, 
emancipatie  etc.).  

Wij willen een nationaal beleid waarbij de regering zorgt voor 
binnenlandse en buitenlandse veiligheid en waarbij wij als 
Nederlanders onszelf kunnen zijn en onze eigen culturele en 
godsdienstige vrijheden kunnen beleven. 

Helaas is de toestand in de wereld dermate instabiel dat velen 
bijna permanent buiten hun eigen vaderland moeten leven. 
Nederland heeft als klein en dichtbevolkt land veel gedaan ter 
leniging van de nood, maar we kunnen niet onbeperkt 
vreemden opnemen, vooral niet als deze zich niet kunnen en 
willen aanpassen aan onze cultuur en godsdienstige opvat-
tingen. 

Met een open oog voor de noden van de vreemdelingen onder 
ons en met volle bereidheid hen bij te staan, willen we toch 
streven naar terugkeer naar het eigen land, waar ieder in de 
vreemde ook naar verlangt. Wij achten dit in belang van ons 
eigen volk en van de vreemdelingen onder ons. 

Ons programma biedt veel meer en ons streven is de moeite 
waard zich ervoor in te spannen. Sluit u aan bij de CVP, die 
niet terug wil naar het verleden, maar vooruit naar een leef-
bare toekomst, niet een toekomst van volledige staatsverzor-
ging met als gevolg niet meer te dragen lasten van schulden, 
maar een toekomst van eigen verantwoordelijkheid en zorg 
voor het eigen gezin, de eigen plaats, de eigen provincie, het 
eigen land. 

U kunt zich opgeven bij ons secretariaat: 

Mariaweg 35-A 
6861 DP  OOSTERBEEK  



PROGRAMMA CONSERVATIEVE VOLKSPARTIJ 

Hoofdpunten 

De Conservatieve Volkspartij streeft naar: 

1) een cultureel en economisch gezond Nederlands volk, 
dat zich bewust is van een eigen plaats in de Euro-
pese en internationale gemeenschappen van volken; 

2) een democratisch staatsbestel met vergaande vrije 
meningsuiting en vrijheid van godsdienst en gewe-
ten, waarin gezagshandhaving en bestrijding van de 
misdaad een hoge prioriteit genieten; 

3) handhaving van traditionele ethische- en sociale 
waarden, waarbij grootscheepse immigratie van cul-
tuurvreemde elementen wordt afgewezen en remigratie 
krachtig nagestreefd; 

4) een vrije economie, waarin het privé initiatief 
wordt bevorderd. Déregulering wordt daarbij nage-
streefd, 

5) een vredelievend internationaal beleid, waarin 
gestreefd wordt naar algemene wapenbeperking onder 
afwijzing van éénzijdige ontwapening; 

6) bestrijding van de werkloosheid, waarbij vóór alles 
de jonge generatie aan nuttige tewerkstelling en 
vakopleiding moet worden geholpen; 

7) bescherming van het milieu. Bij afweging van milieu 
en economie heeft het milieu een hoge prioriteit; 

8) aanzienlijke verlaging van de belastingen; 

9) feminisme als zijnde een revolutionaire beweging, 
die de bestaande normen en moraal wil afschaffen, 
wordt afgewezen; 

10) sterkere culturele en economische banden zullen met 
Vlaanderen en Zuid-Afrika worden aangeknoopt; 

11) drugsverslaafden zullen gedwongen moeten afkicken. 
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BASISPROGRAMMA 

Algemene Beginselen 

Artikel 1 

De Conservatieve Volkspartij -hierna genoemd "de par-
tij"- is van mening dat het Nederlandse volk in de loop 
der eeuwen is gegroeid tot een historische eenheid, 
waarvan het eigen karakter moet worden beschermd en ver-
der ontwikkeld. Deze gemeenschap kent hoge waarde toe 
aan pioniersgeest, individuele verantwoordelijkheid, 
eerbied voor de belangen en de ontwikkeling van het 
eigen volk en tevens tolerantie en respect voor andere 
culturen, zonder hierbij eigen wezen en karakter op te 
geven. 

Artikel 2 

De partij ziet de vrijheid van de mens als zeer belang-
rijk. Strevingen die de gemeenschap ondermijnen of die 
erop parasiteren worden afgewezen. De vrijheid van het 
individu wordt allereerst gezocht in eigen verantwoorde-
lijkheid en creativiteit, vooral als nuttig lid van een 
gezonde samenleving. 

Artikel 3 

Sabotage van de democratisch tot stand gekomen wetten en 
besluiten kan niet worden geduld. Het belang van het 
geheel moet voorrang hebben vóór het belang van de 
delen. 

Artikel 4 

De partij erkent de we -1 gelijkwaardigheid van 
alle mensen. Waar evenwel volken onderling verschillen 
in ontwikkelingsniveau, is dit morele beginsel onderwor-
pen aan belangrijke praktische begrenzingen. Deze over-
weging moet onvermijdelijk een rol spelen in het beleid 
tegenover andere staten en culturen. 
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Artikel 5 

De partij streeft naar instelling van een beslissend re-
ferendum voor bepaalde kernvragen, welke in de publieke 
opinie een grote rol spelen. 

Staatkundige beginselen 

Artikel 6 

De parlementair-democratische staatsvorm wordt als de 
meest praktische staatsvorm gezien met handhaving van de 
constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje 
Teneinde politici zoveel mogelijk ideëel te motiveren, 
zullen vergoedingen, salariëringen en pensioenvoorzie-
ningen voor gekozen volksvertegenwoordigers moeten wor-
den gebonden aan beperkte maxima, terwijl de feitelijke 
hoogte der bedragen zal dienen te worden vastgelegd door 
een onafhankelijk college. 

Artikel 7 

De partij streeft naar terugdringing van het ambtelijk 
element in de samenleving en naar dêcentralisatie ten 
gunste van de eigen werkzaamheid van de burgers in klei-
ne gemeenschappen. 

Artikel 8 

Alle staatsburgers hebben gelijke rechten en plichten en 
zij dienen te worden beschermd tegen ambtelijke wil-
lekeur. 

Artikel 9 

De wetgeving met betrekking tot het Nederlanderschap 
dient te zijn gericht op bescherming van de Nederlandse 
identiteit. De verkrijging van het Nederlanderschap door 
buitenlanders dient daarom zeer te worden beperkt. 



8  

Artikel 10 

De partij streeft naar verhoging van de leeftijden voor 
actief- en passief kiesrecht. Het kiesrecht behoort uit-
sluitend open te staan voor Nederlanders. 

Buitenlands beleid 

Artikel 11 

De partij streeft naar het behoud van een souvereine 
Nederlandse staat binnen een Europees samenwerkingsver-
band en in samenwerking met internationale organisaties 
van staten 

Artikel 12 

Ontwikkelingshulp mag uitsluitend worden gegeven met het 
doel de zelfwerkzaamheid van het betrokken land te 
stimuleren en verbinding hierbij van Nederlandse 
belangen is aan te bevelen. 

Artikel 13 

Hoewel een democratische rechtsorde de voorkeur verdient 
voor ontwikkelde staten, erkent de partij dat in bepaal-
de stadia van ontwikkeling een meer autocratische rege-
ringsvorm tijdelijk in het belang van het betrokken land 
kan zijn. In deze gevallen dient Nederland zich te 
onthouden van inmenging en betutteling, terwijl samen-
werking niet bij voorbaat dient te worden afgewezen. 

Sociale beginselen 

Artikel 14 

Het gezin wordt erkend als de hoeksteen van de samen-
leving. De wetgeving dient te zijn gericht op bescher-
ming van het huwelijk boven andere vormen van samenle-
ving. 



Artikel 15 

De partij is van mening, dat de Staat der Nederlanden 
allereerst de belangen van de Nederlanders en hun nako-
melingen dient te behartigen. 
Vreemdelingen dienen daarom uitsluitend vergunningen tot 
verblijf en arbeid te ontvangen, voor zover dit een 
direct Nederlands belang is. Een restrictief beleid ten 
aanzien van de toelating van vreemdelingen is daarom een 
dringende eis. Dit is een zaak van cultureel- en 
economisch zeifbehoud. 

Artikel 16 

De partij streeft naar gelijke maatschappelijke kansen 
voor alle leden van de samenleving, terwijl de eigen 
verantwoordelijkheid van de individuen dient te worden 
gestimuleerd. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten 
en plichten, doch het eigen karakter van de vrouw mag 
hierbij niet uit het oog worden verloren: gelijke rech-
ten en plichten dienen samen te gaan met erkenning van 
de andere geaardheid. 

Artikel 17 

Sociaal zwakkeren en gehandicapten hebben recht op spe-
ciale zorg en steun van de Staat, doch deze mag de sti-
mulans tot werken niet verminderen. 
Alle maatregelen van bestuur dienen, waar enigszins 
mogelijk, te zijn gericht op terugkeer tot en hogere 
beloning van actieve arbeid. 

Artikel 18 

Georganiseerd overleg tussen werkgevers en werknemers 
dient zoveel mogelijk in vrijheid te geschieden; pres-
siemiddelen tegen parlementsbesluiten worden afgewezen. 
Aan ambtenaren komt in principe geen stakingsrecht toe. 
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Artikel 19 

Het is noodzakelijk voor de geestelijke volksgezondheid 
dat schoolverlaters zonder uitstel in het maatschappe-
lijk proces worden ingeschakeld. Zolang de vrije ar-
beidsmarkt deze jongeren niet automatisch absorbeert, 
zullen instituten worden ingesteld waar maatschappelijk 
nuttige arbeid kan worden verricht, terwijl tevens vak-
en beroepsopleidingen worden georganiseerd om de jonge-
ren voor te bereiden op een taak die is afgestemd op hun 
aanleg, voorkeur en de maatschappelijke-vraag. 

Artikel 20 

Het verlenen van subsidies dient drastisch te worden 
beperkt. Met name subsidieverlening voor kunst zal een 
onderwerp van particuliere zorg dienen te zijn. Bescher-
ming van historische monumenten is een zaak van staats-
zorg. 

Artikel 21 

Het particulier eigendomsrecht is een onmisbaar funda-
ment van de samenleving. De Staat kan dit recht evenwel 
beperken, waar de belangen van de gemeenschap dit gebie-
dend eisen. 

Artikel 22 

De Staat zal zoveel mogelijk het particuliere initiatief 
moeten steunen. Staatsondernemingen zijn slechts dan 
gewenst, wanneer anders het algemeen belang dreigt te 
worden geschaad. De Staat dient corrigerend in te 
grijpen bij een te éénzijdige bevordering van groepsbe-
langen. 

Artikel 23 

De werknemer dient een duidelijke rechtspositie in te 
nemen in het bedrijfsleven. Zijn bescherming dient ech- 



ter niet zover te gaan, dat zijn eigen verantwoordelijk-
heid wordt aangetast en dat de ondernemers te veel wor-
den belemmerd in eigen verantwoordelijkheid. 
Gestimuleerd dient te worden, dat de werknemers zich 
betrokken voelen bij het bedrijfsleven door goede ar-
beidsvoorwaarden en door regelmatig overleg met de be-
drijfsleiding. 

Artikel 24 

Bescherming van het milieu dient een hoge prioriteit te 
krijgen. Een evenwicht zal moeten worden gezocht bij 
botsing van de economische belangen met de belangen van 
het behoud van een natuurlijk en gezond milieu, waarbij 
de voorrang niet vooraf mag vaststaan. 
Ook de natuurbescherming en de dierenbescherming dienen 
meer aandacht en steun te ontvangen van de Overheid. 

Financiën en economie 

Artikel 25 

De partij staat in principe voor een vrije-markt-econo-
mie en voor handhaving en herstel van het Vrije onder-
nemerschap. Bescherming van consumentenbelangen is daar-
bij van wezenlijk belang. 

Artikel 26 

Strijd tegen geldontwaarding is een vanzelfsprekend 
onderdeel van de doelstelling van de partij. 

Artikel 27 

Gestreefd wordt naar belastingverlaging en naar verla-
ging van de lasten van ondernemers en zelfstandigen. 
Vereenvoudiging van het belastingstelsel zal spoedig 
moeten worden gerealiseerd. 
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Artikel 28 

De partij ziet de noodzaak van het deelnemen in interna-
tionale technologische ontwikkeling. Deze ontwikkeling 
is onvermijdelijk en bij juiste toepassing kan en moet 
zij aan de samenleving ten goede komen. Aanzienlijke 
financiële offers en inzet van vernuft er i initiatief 
zijn nodig om voor Nederland een plaats  on 

 
Ier de meest 

ontwikkelde staten te behouden. 

Justitie 

Artikel 29 

De partij is voorstander van een duidelijke handhaving 
van het gezag en van een snelle en strenge bestraffing 
van de misdaad. Bescherming van de burgers in het alge-
meen en van de slachtoffers van misdaad in het bijzonder 
dienst absolute voorrang te hebben boven de zorg voor de 
misdadiger zelf, al verdient ook deze laatste aandacht. 

Artikel 30 

De politie en het gerechtelijk apparaat dienen te worden 
gereorganiseerd en uitgebreid. De politie heeft recht op 
vrgaande steun van de overheid en van de burgers bij 
uitoefening van haar taak. 

Artikel 31 

Waar aan te nemen valt, dat voor lange tijd de financi-
ele middelen ontoereikend zullen zijn voor de instelling 
van een politie-apparaat, dat voldoende is ter bestrij-
ding van criminaliteit, streeft de partij naar de op-
richting van een vrijwillige burgerwacht welke ressor-
teert onder en samenwerkt met de beroepspolitie. De 
leden van deze burgerwacht zullen aannemelijk moeten 
maken, dat zij onder alle omstandigheden een gezagsge-
trouwe houding zullen aannemen, 
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Artikel 32 

De vrijheid van demonstratie wordt erkend, maar deze 
vrijheid mag nimmer worden gebruikt ten koste van de 
vrije meningsuiting van anderen. Demonstranten of actie-
voerders die optreden tot schade van de vrijheid van 
anderen of van gemeenschapsgoederen moeten snel en streng 
worden gestraft. 

Artikel 33 

Het drugsprobleem moet krachtdadig worden aangepakt en 
wel onder andere door maximale straffen voor handelaars 
in drugs en door verplichte behandeling voor verslaaf-
den. 

Artikel 34 

De partij zet zich in voor strenge bestraffing van van-
dalisme. De straffen zullen een opvoedend karakter moe-
ten hebben, gepaard met arbeid die de schade zoveel 
mogelijk compenseert. 

Defensie 

Artikel 35 

Ter handhaving van de rechtsorde is en  goed uitgeruste 
en gedisciplineerde krijgsmacht onmisbaar. Onder het 
huidige machtsevenwicht is samenwerking binnen de NAVO 
een noodzaak, terwijl uit strategische overwegingen een 
nauw contact met Zuid-Afrika noodzakelijk is. 

Artikel 36 

Eenzijdige ontwapening wordt afgewezen. Beperking van 
bewapening en speciaal van kernwapens is van groot be-
lang, mits in breed internationaal overleg uitgevoerd. 
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Onderwijs en cultuur 

Artikel 37 

Het Onderwijs dient niet alleen verstandelijke ontwik-
keling na te streven, maar tevens karaktervorming en op-
voeding tot staatsburger. 

Artikel 38 

Het openbaar en bijzonder onderwijs dienen dezelfde 
faciliteiten te genieten en gelijkwaardig te worden be-S 
handeld, 

Artikel 39 

Het onderwijs dient zich positief op te stellen ten 
aanzien van het Nederlandse volkskarakter en de Neder-
landse geschiedenis. Gelet op de taal en cultuurverwant-
schap dienen nauwe contacten met Vlaanderen en Zuid-
Afrika te worden onderhouden, 



AANMELDINGSFORMULIER 

Ondergetekende, 

Naam: 

Adres: 

Post kode:__________________ 

Woonplaats: 

) geeft zich hierbij op als lid van de C.V.P. 

) wil op de hoogte blijven van het doen en 
laten van de C.V.P.  

) wil tijd beschikbaar stellen voor het werk 
van de CVP 

) stelt zich eventueel beschikbaar voor een 
bestuursfunctie in de C.V.P. 

moM 

') doorhalen wat niet van toepassing is. 
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