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TIEN PUNTEN PROGRAM VAN DE CENTRUMPARTIJ 

STAATSINRICHTING: 
1. De Nederlandse staat ontleent zijn voornaamste be-
staansrecht aan het behouden en dynamisch uitbouwen 
van de Nederlandse cultuur, zoals die zich in de loop 
van de Europese geschiedenis heeft ontwikkeld volgens 
christelijke en humanistische normen en waarden. 
2. De democratische besluitvorming op landelijk niveau 
wordt verbeterd door instelling van referendum en volks-
initiatief voor vraagstukken van nationaal belang, zoals 
het energievraagstuk en de vreemdelingenstroom. De 
evenredige vertegenwoordiging in het parlement wordt on-
verkort gehandhaafd. Er komt geen kiesdrempel. Ook op 
gemeentelijk en provinciaal niveau worden referendum en 
volksinitiatief als middel tot democratische besluit-
vorming inzake plaatselijke en streekbelangen ingevoerd 
3. Het aktief en passief kiesrecht is voorbehouden aan 
Nederlandse staatsburgers 

2. ECONOMIE: 
1. De overheid moet bezuinigen en haar uiïEi: 

brengen. 
2. Het huidige belastingstelsel wordt her eca T 

groot mogelijke doorzichtigheid en evenredrcje astenvai-
deling te verkrijgen. 
3. De zelfverzorgingsgraad van de Nederlandse economie 
wordt verhoogd om in tijden van internationale spanning 
en oorlogsdreiging doeltreffend te kunnen reageren CL 

iedere vorm van stagnatie en blokkade. 
4. De overheid neemt maatregelen om het ondernemings-
klimaat in Nederland te verbeteren. 
5. Het vergunningenstelsel voor vestiging van bedrijven 
wordt sterk vereenvoudigd, zodat iedereen die een onder-
neming wil opzetten zonder hinderlijke vertraging van-
wege burokratische ambtenarij aan de slag kan. 
6. Er worden maatregelen genomen tegen de mens- en dier-
onterende bio-industrie. 

3. MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID: 
1. Het sociale zekerheidsstelsel kan  alien  dan zinvol 
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zijn en gehandhaafd blijven als het zekerheid geeft aan 
de eigen bevolking. Een andere opvatting voor dit stel-
sel is zowel sociaal-kultureel als financieel-economisch 
rampzalig voor ons land. 
2. Belastingfraude, ontduiking van de verplichte Soci-
ale lasten en misbruik van sociale voorzieningen worden 
krachtig bestreden met behulp van oprichting van een 
landelijk orgaan. Een in te stellen overheidskommissie 
gaat na in hoeverre de vakbonden en werkgeversorganisa-
ties kunnen of willen worden ingeschakeld bij de be-
strijding hiervan. 

4. ONTWIKKELINGSHULP: 
1. Ontwikkelingssamenwerking wordt slechts aangegaan 
met landen, die bereid zijn zichzelf te ontwikkelen. 
Ontwikkelingssamenwerking wordt bij voorkeur aangegaan 
met landen die een democratisch stelsel handhaven of 
bereid zijn deze te ontwikkelen. 
2. Met de regeringen van Suriname, Turkije, Marokko en 
andere herkomstlanden van migranten in Nederland worden 
duidelijke afspraken gemaakt om de Vrijwillige remigra-
tie te bevorderen. Hiertoe stelt de regering met deze 
landen een vijfjarenplan op. 

5. BUITENLANDS BELEID: 
1. De regering eerbiedigt onverkort het beginsel van 
niet-inmenging in de interne aangelegenheden van andere 
landen, voorzover zij het internationale volkenrecht 
niet schenden. 
2. In dit kader passen gn handelsboykotten, belerende 
regeringsverklaringen of andere overheidsmaatregelen te-
gen landen die de Nederlandse belangen niet schaden. 

6. LANDSVERDEDIGING: 
1. Zolang de verdediging van de landsgrenzen niet van 
die kwaliteit is dat Nederland zich zelfstandig kan ver-
dedigen, is het lidmaatschap van de NAVO geboden. 
2. De civiele verdediging wordt onwikkeld tot een doel-
treffend middel tegen bezetting van het land door een 
vreemde mogendheid. 

7. BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN: 
1. Het politieapparaat wordt gereorganiseerd om een 
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betere misdaadbestrijding mogelijk te maken. 
2. Er worden zeer strenge maatregelen genomen tegen de 
handel in verdovende middelen, het illegaal binnenkomen 
en -halen van vreemdelingen en tegen gijzelingen. 
3. De zedelijkheidswetgeving wordt uit de publiekrech -
telijke sfeer gehaald: sexualiteit hoort tot de privd-
sfeer van de individuele burger. De overheid eerbiedig:: 
deze privé-sfeer en waakt tegen iedere inbreuk hierop. 

8. HUISVESTING: 
1. Er wordt een vijfjarenplan opgesteld om de woning-
nood binnen vijf tot maximaal tien jaar volledig op te 
heffen. 
2. Misbrik van huizen- en grondspeculatie wordt aan 
banden geigd. 
3. Het voortrekken van bepaalde groepen -en dus ook 
diskriminatie van de eigen bevolking in Nederland- bij 
woningtoewijzing wordt onmogelijk gemaakt. 
4. Bij het bouwen van nieuwe huizen en bij renovatie-
bouw wordt voorrang verleend aan één~ en tweepersoons-
woningen voor werkende en studerende jongeren vanaf hun 
achtiende jaar en voor bejaarden. 
5. Overwogen wordt in hoeverre het mogelijk is alle 
werklozen in te schakelen bij het meehelpen aan de op-
lossing van de huidige woningnood. 

9. CULTURELE VORMING: 
1. Het onderwijsstelsel wordt zo ingericht, dat ieder-
een gelijke kansen op onderwijs heeft. De natuurlijke 
verschillen in begaafdheid worden als positief ervaren 
voor de verwerkelijking van een ideale samenleving, 
waarin de een de ander aanvult. Voorkomen wordt, dat 
deze verschillen leiden tot (bevestiging van) sociale 
ongelijkheid. Het statusverschil tussen hoofd-, hand-
en andere vormen van menselijke arbeid wordt middels 
dit stelsel aktief bestreden. 
2. Kunst en natuur zijn gentegreerde bestanddelen van 
het vaderlands erfgoed. Het bewaren, verrijken en over-
dragen van dit erfgoed is een proces waar iedere Neder-
lander aan deelneemt. De overheid heeft als taak het 
scheppen en in stand houden van mogelijkheden voor âlle 
Nederlanders om optimaal aan dit proces deel te nemen. 
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3. Er wordt van overheidswege een onderzoek ingesteld 
hoe de lokale zendtijd het eerlijkst onder radio- en tv-
zendamateurs kan worden verdeeld. 

0. MILIEU: 
1. De regering stelt een milieu-vijfjarenplan op, ten-
einde de ecologische achteruitgang en aantasting van 
natuur en landschap een halt toe te roepen en deze ont-
wikkeling om te zetten in een merkbare verbetering in 
de kwaliteit van het Nederlandse milieu. 
2. Ecologische en sociale leefbaarheid gaan hand in 
hand. In dit licht stelt de overheid dan ook landelijke 
normen op voor handhaving en uitbreiding van het natuur-, 
landschaps- en stadsschoon. Deze normen worden bepaald 
aan de hand van de bouw-, landschaps- en samenlevings-
stijlen in alle gewesten binnen de Nederlandse grenzen. 
Zij drukken uit, dat behoud en verdere ontwikkeling van 
deze stijlen een wezenlijk onderdeel vormen van, het 
landelijk streven tot optimale waarborg van het voort-
bestaan van het Nederlandse kultuurpatroon. 
3. Er worden geen bouwvergunningen meer verstrekt aan 
ondernemingen voor de bouw van eentonige woon- en kan-
toorwijken. 
4. Er worden geen ruilverkavelingen doorgevoerd die 
het karakter van een bepaald landschap ernstig aantasten. 
5. De landelijke, regionale en plaatselijke overheden 
treffen maatregelen om het hergebruik te bevorderen van 
papier, glas, kunststoffen en ander materiaal in de 
konsumptieve sfeer. 
6. In het onderwijsstelsel worden opleidingen tot 
milieu-vriendelijke beroepen, zoals 'schilleboer', 'lom-
peboer', biologisch-dynamisch landbouwer, en dergelijke 
sterk bevorderd. Er worden belasting- en andere facili-
teiten geschapen om deze beroepen ook financieel meer 
aantrekkelijk te maken. 



ja k steun de Centrumpartij in haar streven Nederland meer 
leefbaar te maken. ik geef me daarom op eIs 

lid donateur 

Ik ontvang hierdoor maandelijks de MiDDENV'JEO  an  betaal 
naar keuze: 

tarief A: f 10,00 per kwartaal of f 40,00 per jaar 

tarief B: f 15,00 per kwartaal of f 60,00 per jaar 

tarief C: f 37,50 per kwartaal of f150,00 per jaar 

tarief D: f ..............per kwartaal of P f pe jaar 

Ik betaal na ontvanget acceptgirokaart. 

NAAM.........................................................................................man / vrouw 

STRAAT .  .................................................................................................................................. 

POSTCODE: .................... PLAATS................................................................................ 

Geboren op :.............................................. te: 

Ik ben op dit ogenblik wel / geen lid van een andere partij, 

namelijk: . ................ ..... ........ Handtekening - ................................................... 

BESTELBON 

Na overmaking van het verschuldigde bedrag t.n.v. Centrumpartij 

Postgiro 44 24 916 of Centrumbank 93 68 02 693 krijg ik het vol-

gende toegestuurd: 

ex. PARTIJ PROGRAMMA àf5,00 f.......................... 

ex. MIDDENWEG (nrs ............. .. ... ) a f 4,00 f............... 

ex. BESTELNRS .....................) a f f ....................  

Totaalbedrag f ........................... 

o Ik wil een jaarabonnement op de MIDDENWEG (f 35,— per 
jaar) en betaal na ontvangst acceptgirokaart. 

NAAM 

STRAAT 

POSTCODE:. .............PLAATS: 



CENTRUMPARTIJ 

POSTBUS 79 

1000 AB AMSTERDAM  

HIERLANGS .AFKNIPPEN EN VERZENDEN ALS BRIEFKAART (50 CENT) 

CENTRUMPARTIJ 

POSTBUS 79 

1000 AB AMSTERDAM 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8



