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VOORLOPIG CENTRUEMOCPTISCH POLITIEK PROGRAM 
********************************************* 

1. De Centrumdemocraten staan de invoering van een bindend referendum 
voor, nader te regelen bij grondwetswijziging. De Nederlandse kie-
zer wordt hierdoor meer betrokken bij de besluitvorming over zaken 
van nationaal belang, en het gehalte van de democratie wordt dus 
verhoogd. Het referendum ( volksbesluit) wordt gehouden, indien 
ten minste 101'. van de Nederlandse kiezers de wens daartoe te kennen 
geeft. De wetgever kan de uitslag van  hat  referendum naast zich 
neerleggen, indien tweederde van de leden van de Tweede Kamer niet 
akkoord gaat met da uitkomst daarvan. De Centrumdemocraten vinden 
dat zowel bet kiesrecht als het referendum moeten zijn voorbehouden 
aan ed 'vLcL 4. bw.9e; vreemdelingen hebben deze rechten 
niet. 

2. De Centrumdemocraten geven hoge prioriteit aan het terugdringen van 
de werkloosheid. Als oplossing voor het probleem wordt vooral ge- 
zien de met behoud van £oon tot - afhankelijk 
van de branche of sector - maximaal 25 werkuren par week, tezamen 
met herverdeling van het werk. Terugdringing van de jeugdwerkloos-
heid kan mede geschieden door invoering van het systeem van de ro-
terende vakantieperioden, d.w.z. drie maanden werken, drie maanden 
Vrij zonder loon. Door in dit systeem groepen jongeren om en om in 
te zetten, kunnen bedrijven en diensten continu blijven functione-
ren. 

3. Ontwikkelingshulp dient in eerste instantie te worden besteed aan 
uoot ..Lfl9Y-teJ'L. Als er daarna nog ontwikke-

lingsgelden over zijn, worden deze alleen besteed in landen die een 
democratisch stelsel hanteren, en een bevolkingsbeleid voeren dat 
gericht is op de lange termijn. Nederland dient ontwikkelingssarnen-
werking te bieden die in volume omgekeerd evenredig is aan de be-
volkingsaanwas in de ontvangende landen. Het totaal voor ontwikke-
lingshulp uit te trekken bedrag blijft minimaal 24-  van, ons bruto 
nationaal produkt (= het totaal van de jaarproduktie van een land, 
zonder aftrek van de daarvoor gernaaktekosten). 

4. De woningnood dient te worden verminderd door het inzetten van 
werkloze bouwvakarbeiders bij bouwprojecten. Da hoeveelheid nieuw-
bouw voor kantoren wordt teruggebracht, en prioriteit moet gegeven 
worden aan de bouw van betaalbare, praktische woonhuizen. Er moet 
meer aandacht worden geschonken aan het landschapsbeeld bij de 
bouw. Ontsierende hoogbouw moet zoveel mogelijk worden vermeden, en 
bij nieuwe woningen moeten voldoende parkeerruimte en speelgelegen-
heid voor kinderen aanwezig zijn. Bij het toewijzingsbeleid van wo- 
ningen worden gELJIL agao oot bcwJLda bc~,oA'kingsgtoelpen  
aangelegd; er dient geen rekening te worden gehouden met afwijkende 
woonwensen die onverenigbaar zijn met de huidige wooncultuur. 

5. Dc  Centrumdemocraten verklaren de oorlog aan de drugshandel. De 
iwodc.oid dient te worden ingesteld m.b.t. de zogenaamde heroine-
vrijstaten (de Ansterdamse Zeedijk, de Rotterdamse Kruiskade, de 
Haagse stationswijk). De voorgestane noodtoestandswetgeving is be-
doeld om een kader te scheppen, waarbinnen de handel in en het ge- 
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bruik van heroine en vergelijkbare drugs effectiever kunnen worden 
bestreden. AUe verslaafden worden op een peildatum geregistreerd 
door de G.G.D.'s. Er wordt hun een a zp7wgfl.aJrnna geboden met een 
duur van maximaal één jaar. Na het verstrijken van dit jaar, worden 
degenen die aan het afkickprogramma deelnamen, voor het in bezit 
hebben van heroine als misdrijf gestraft. In gevangenissen wordt 
drugsverslaafden een afkickproramma van eveneens maximaal een jaar, 
maar niet 'langer dan de duur van de straf, opgelegd. Na afloop hier-
van worden drugshandelaren met een niet-Nederlandse nationaliteit 
uitgewezen met verbeurdverklaring van al hun goederen, en als onge-
wenst vreemdeling voorwaardelijk gestraft, voor het geval zij in 
ons land terugkeren. Drugshandelaren met de Nederlandse nationali-
teit krijgen gevangenisstraf met verbeurdverklaring van al hun goe-
deren, en worden levenslang ter beschikking gesteld van de regering. 
Zodra verslaafden in ontwenningsprogramma's zijn opgenomen, worden 
de straathandel en de opslag in verdachte wijken verwijderd. Er die-
nen comités van waakzaamheid tegen heroïnehandel en -gebruik te wor-
den opgericht, en door de overheid te worden gesubsidieerd. 

6. De Centrumdemocraten wensen een onafhankelijk Europees machtsblok, 
maar zolang dit niet is te realiseren, blijft Nederland trouw aan 
de N.A.V.O. De Centrumdemocraten zien de mogelijke vorming van een 
Europees machtsblok voortkomen uit een actieve uitbouw van de 
West-Europese Unie (W..E.TJ.). Een totale onafhankelijkheid van 
Nederland t.o.v. de Verenigde Staten brengt voor ons land, en voor 
Europa, onaanvaardbare financiële en militaire risico's met zich 
mee. Hierdoor zou dus een niet te verantwoorden zware belasting op 
de schouders van de Nederlandse staatsburger worden gelegd. Een 
meer onafhankelijke opstelling t.o.v. de N.A.V.O. is pas bespreek-
baar, als de economische recessie geheel achter ons ligt, en de 
enorme defensie-uitgaven door de (West)europese staten zelf opge-
bracht kunnen worden. Binnen de N.A.V.O. zal Nederland initiatieven 
ontplooien om te komen tot tweezijdige oJapCn)J'9 en terugdringing 
van de wapenwedloop met de daaraan verbonden defensie-uitgaven. 
Nederland zal erop aandringen, dat de N.A.V.O. tevens een sociaal-
cultureel en economisch ontspanningsbeleid ontwikkelt. 

7. Dc  Centrumdemocraten vinden het noodzakelijk, dat er vermindering 
van de overheidsuitgaven plaatsvindt, ten behoeve van de marktecono-
mie. Verder worden meer privatisering (= het in bedrijf geven van 
openbare diensten aan particuliere ondernemingen i.p.v. de overheid, 
zoals het openbaar vervoer en de postbehandeling) en deregulering 
(= het verminderen van het aantal  wets-  en rechtsregels waaraan men 
zich moet onderwerpen) voorgestaan, dit laatste vooral ten gunste 
van de middenstandssector. Voor alle staatsburgers dienen qeLJJf2.a 
)Le.geL te worden gehanteerd n.b.-t. de be.d e-t--Lg-üi. Er wordt 
géén ontheffingsbeleid gevoerd t.b.v. migranten die in Nederland 
een bedrijf willen vestigen. Door vereenvoudiging van het ambtena-
renapparaat en terugdringing van de bureaucratische kosten (= kos-
ten die worden gemaakt om het overheidsapparaat draaiende te hou-
den), kunnen de overheidsuitgaven in de kwartaire sector drastisch 
worden verminderd. Het subsidiebeleid wordt herzien. Subsidies aan 
actiegroepen die zich schuldig maken aan burgerlijke ongehoorzaam-
heid, of die zich schuldig maken aan het gebruik van geweld, verval-
len. 

8. De Centrumdemocraten willen géén kortingen op sociale uitkeringen 
en géén bezuinigingen, déér waar de Nederlandse samenleving wordt 
getroffen.  Dc  Centrumdemocraten willen bezuinigen op die uitkerin- 
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gen die naar het buitenland verdwijnen. Onze moeLzczcM1 vwowan 
,sociale zaav,hd is gaan xpowztJae1! Ook worden belastingfraude 
en misbruik van sociale uitkeringen met kracht bestreden, hetgeen 
ten goede komt van de werkelijk sociaal zwakken. Hiervoor wordt een 
controledienst in het leven geroepen, onder supervisie van de 
F.I.O.D. (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), die door kop-
peling van de gegevensbestanden van de sociale diensten,' de belas-
tingdiensten, de Burgerlijke Stand en de politie, gecombineerd met 
zekere bevoegdheden, het misbruik van overheidsgelden effectief be-
strijdt. 

9. De Centrumdemocraten willen meer aandacht voor milieu- en dierenbe-
scherming. Alle desbetreffende ministeries worden betrokken bij een 
overleg in dezen, zodat op alle beleidsterreinen terdege rekening 
kan worden gehouden met de naar voren komende aspecten van milieu-
en dierenbescherming. Een vetbod op het on'edood slackten van 
dieren, voor welke doeleinden dan ook, wordt zonder meer geëist. 
Strengere regis voor de vivisectie en vermindering daarvan, een ge-
stage at'  bouw,  van da bo-i du-tLa, en een in het algemeen diervrien-
delijk beleid worden met nadruk voorgestaan. De export van bio-in-
dustrieën in het kader van ontwikkelingshulp wordt zo snel mogelijk 
gestaakt. De handel in dieren wordt aan zeer strenge regels gebon-
den. De invoer van loodvrije benzine wordt bevorderd door de wegen-
belasting op de daarvoor geschikte voertuigen laag te houden, ofwel 
door de prijs van de loodvrije benzine laag te houden. Bedrijven 
die schadelijke stoffen lozen, wordt het aantrekkelijk gemaakt om 
zuiveringsinstallaties aan te schaffen door een korting op de belas-
tingen. Deze bedrijven wordt verplicht, regelmatig hun lozingsgege-
vens op te geven aan een commissie die speciaal voor dergelijke za-
ken wordt ingesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieu, en tevens aan de waterleidingbedrijven, 
indien deze betrokken zijn. MilieudeLizten wc,tdan a!s zwcxe mLdLi'-
'.'an tegen da mensheid b'zÇt. 

10. De Centrumdemocraten zetten zich in om de vooral in de grote steden 
voortschrijdende islamisering in te dammen. Net  hand en tand zullen 
de Centrumdemocraten zich inzetten -tagaYL da !woei.-Lng van da rnw--
cuLwLeLa samenleving th ows land! Een hechte cultuurpolitiek wordt 
voorgestaan, waarbij de Nederlandse cultuur als basis voor de 
Nederlandse staat dient. Het overdreven, eng-nationalistisch denken 
wordt niet voorgestaan; wat bewerkstelligd dient te worden, is een 
gezond adae..andA darJzan vanuit aan  'tae&  zei bewustzijn van het 
volk. Meer aandacht voor de Nederlandse taal op de scholen moet wor-
den bevorderd, zonder afbreuk te doen aan de waarde van het leren 
van de Engelse, Franse en Duitse taal. Turks en Marokkaans worden 
uitsluitend facultatief, en niet op kosten van de Nederlandse belas-
tingbetaler in het onderwijs ingevoerd, en dan alleen op scholen 
waar behoefte daaraan bestaat in  hat  kader van remigratieprojecten. 
Op scholen moet meer aandacht worden besteed aan informatica, compu- 
terkunde en automatisering. De ona .oiIwt_'g heid tussen alle 
Nederlandse staatsburgers dient sterk te worden bevorderd. Het hui-
dig regeringsbeleid, dat tot gevolg heeft dat bepaalde ethnische 
groepen a.h.w. eigen rijkjes vormen, met eigen organisaties, eigen 
subsidies en eigen zendtijd, dient zo spoedig mogelijk te worden af-
gebouwd. De Centrumdemocraten zijn agan gaz.ûtoh Lan-g-ng -'Yr 
NadeJ.nd van hier wonende buitenlanders, tenzij deze gezinnen in 
aanmerking komen voor naturalisatie, d.w.z. als zij ingeburgerd 
zijn en zich aan de Nederlandse cultuur aanpassen. Het behoorlijk 
beheersen van de Nederlandse taal in woord en geschrift, wordt als 
een zeer belangrijk criterium daarvoor gezien. 
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