
voortvloeit uit inkonieic uit vermogen, en waarbij inkomen, noodig voor 
n"odzekelijk levensonderhoud, niet wordt belast,  

Dc  inkomstenbelasting moet een sterk progressief karakter vertoonen 
cle Vermogeesheiast'ng die gcha'sdhaafd blijve, evenzeer. 

Op de Successiebelasting en de heffing op Schenkingen behalve die ten 
elgemeenen nut„- zijn, worde eveneens een sterk progressief tarief toe-
gepest  can  belangrijk deel van de opbrengst behoort voor productieve 
ine1 einden te worden gebezigd. 

De eerste levensbehoeften mogen niet door indirecte belastingen op een 
irikn;veeu worden gebracht. c1ai de eigenlijke productiekosten belangrijk  
ox  'ertmft, doch nioeten van alle heffingen vrij zijn. 

NEDERLANDSCHE CHRISTELIJKE ARBEIDERS PARTIJ 

Partij-resolutie. 

De Nederlandsche Christelijke Arbeiderspartij, in Algemeene Vergade-
ring bijeen op Zaterdag 24 Septenber 1932, in het gebouw voor Chris-
telijk Sociale Belangen te Utrecht constateerende, dat de regeerings-
periode der extra parlementaire kabineitca opgetreden sinds 1925, geleid 
heeft tot sterke achteruitgang van het verantwoordelijkheidsgevoel voor 
den gang van 's  lands  zaken bij de diverse Kamerfracties en bij de lei-
ding der vrschillende politieke partijen en tot ongewenschte uitbreiding 
der ininirterieele machtspositie, welke toestand geheel in strijd is met 
goede parlementaire  cede  

vaststellende dat de verantwoordelijkheid voor dezen toestand ligt bij 
de drie groots partijen der rechterzijde, die elk a Cor zich bij een extra-
parlementaire regeering meer baat zagen voor het behoud hunner machts-
positie dan in de vorming van een door de feiten geboden kleinere 
coalitie, die dan al, parlementaire oppositie op gezonde wijze principieel 
stelling had behooren te nemen tegen de onverantwoordelijke actie om 
den gewonen parlcmeotaren regeeringsvorm onmogelijk te maken 

vaststellende dat hierdoor een periode ontstaat van vrijwel machteloos-
heid in practische en priucipieele wetgevende arbeid 

daarbij constateerende dat door cumulatie van ambten en functie's en 
eenzijdigheid bij benoeming gebruikt wordt de machtspositie der met de 
extra-parlementaire kabinetten .,bevrinde" partijen te versterken 

constateerende dat deze periode van extra-parlementaire-regeeringen 
samenvalt met een periode van economisch beleid waarbij de belangen 
van de economisch zwakken slecht worden gediend en de sociale wet-
geving zoo  good ale  stil heeft gestaan, terwijl datgene wat op dit gebied 
tot stand werd gebracht zich kenmerkt door halfheid en inconsekwentie 

constateerende in deze politieke verhoudingen, waar in de eerste plaats  
ht  partijbelang op den voorgrond wordt gesteld en eerst daarna het 
landsbelang in aanmerking x  ordt genomen, een merkwaardige Overeen-
komst met de opvattingen in het moderne bedrijfsleven waarbij in de eerste 
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plaats de belangen van ondernemer en aandeelhouders gelden, wat in de 
economie op een crisis uitgeloopen is 

zich onder deze politieke en economische verhouding ernstig ongerust 
makende over het lot van arbeiders, ambtenaren en werklooze arbeiders, 
alsmede over de behandeling van duizenden arbeiders in de werkver-
schaffing 

bij dit alles waarnemende dat de gemeentebesturen in de uitvoering van 
regeeringsmaatregelen in zake werkverschaffing en crisissteun zich zoo 
willekeurig gedragen en op kleiner schaal even extra parlementair han-
delen als de landsregeering op haar terrein 

zich daarbij stellende op den grondslag der Christelijke beginselen vol-
gens het Woord Gods en mitsdien verwerpende alle klassestrijd; 

besluit met alle krachten te streven naar rechtstreekschen invloed van 
het Christelijk-sociaal beginsel in de volksvertegenwoordiging, in Staten 
en Raden; 

roept daartoe alle sociaal denkende Christenen op, zich bij haar aan te 
sluiten en mede te werken tot herstel der normale verhoudingen in het 
bestuur des  lands,  gezondmaking onzer economische verhoudingen en 
uitbreiding der sociale wetgeving. 

Politiek program. 

I. Zondagsrust. Krachtige bevordering der Zondagsrust, waarvoor 
de Zondagswet worde herzien. Alle niet-noodzakelijke arbeid in publieke 
diensten, fabrieken en werkplaatsen, kantoren, worde herzien. De diensten 
van de openbare middelen van vervoer worden op Zondag zooveel 
mogelijk beperkt.  

II. Onderwijs. Uitbreiding van den leerplicht tot het 14de jaar. 
Handhaving en doorvoering van de gelijkstelling van openbaar en bij-
zonder onderwijs waar dit maar mogelijk is. Bevordering van het Nijver-
heidsonderwijs. Ruime beschikbaar.stelling van beurzen voor kinderen uit 
de arbeiderskringen, die den aanleg voor hoogere studie bezitten.  

III. Bioscoopgevaar. Nauwkeurige filmkeuring, waardoor het bios-
coopgevaar tot het uiterst minimum blijve beperkt; bijzondere aandacht 
worde geschonken aan films voor jeugdige personen.  

IV. Bestrijding van het Alcoholisme. Invoering van Plaatselijke 
Keuze en beperking van den verkoop van drank in het algemeen. 

V. Economische maatregelen. Productief werk voor werkloozen tegen 
contractloon. Wettelijke steunregeling. Krachtige bevordering der wel-
vaartspolitiek, o.a. door het in exploitatie brengen van hulpbronnen in 
eigen land en in de koloniën het aanleggen van wegen, bouwen van 
bruggen, kanalisatie, enz. Indien het particulier initiatief in gebreke blijft, 
worde overgegaan tot exploitatie door de Overheid. 

Het economisch werk van den Volkenbond worde krachtig gesteund, 
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als middel om het handelsverkeer in normale banen te houden en den 
vrede te bevorderen,  

VI. Woningbouw. Bevordering van den arbeiderswoningbouw, in-
dien nuodig met steun van overheidswege.  

VII. Regeling en bescherming van den Arbeid. Wijziging van de 
Wet op het arbeidscontract. Bindendverklaring der collectieve arbeids-
overeenkomst. Bevordering der bedrijfsorganisatie. Bevordering der rechts-
positie der arbeiders. Medezeggingschap in de bedrijven.  

VIII. Wettelijke arbeidersbescherrning. Algemeene doorvoering van 
de bepalingen der Arbeidswet 1919, ook voor arbeiders buiten fabrieken 
en werkplaatsen. 

Wijziging der Arbeidswet, waardoor alle verplegingsinrichtingen  under  
deze wet vallen. Medewerking aan een Landbouw-arbeidswet, met ver-
bod van loonarbeid voor kinderen beneden 14 jaar. Wettelijke regeling 
van de rechtsverhouding van den handelsreiziger en handelsagent. Zoo-
veel mogelijk beperking van den loonarbeid der gehuwde vrouw. 

Wettelijke regeling en, voor zooveel mogelijk, afschaffing van de huis-
industrie. 

Instelling van loonraden ter vaststelling van minimum-bonen voor die 
bedrijven, waarvoor dit noodzakelijk mocht blijken.  

IX. Sociale verzekering. Invoering der Ziektewet-Talma, premie 
geheel voor rekening van het bedrijf uitkeering minstens 80 procent van 
het loon. Herziening van de loonklasse-indeeling der Invaliditeitswet, 
waarbij de premiën zoodanig worden verhoogd, dat de daarop bij vollen 
verzekeringsduur berekende rente minstens in gelijke verhouding komen 
te staan, als de thans bepaalde rente in verhouding staat tot den loon-
standaard van 1913. Invoering van Staatspensioen. 

X. Overheid als werkgee[ster. Wettelijke regeling en verbetering van 
de rechtspositie van het personeel in openbaren en  semi-openbaren dienst. 

Herziening en verbetering der pensioenregelingen. Handhaving van bij 
collectief contract vastgestelde arbeidsvoorwaarden verplichtend gesteld 
bij het gunnen van werken in openbaren dienst.  

XI. Krachtige houding tegen militair machtsoverwicht. 

XII, Belastingen. Zeer sterk doorgevoerde progressieve belasting-
heffing. 

MIDDENPARTIJ VOOR STAD EN LAND. *) 

Program. 

1. Verhooging van het welvaartspeil der bevolking, vooral ook door 
het wegnemen van alle belemmeringen, welke den bloei van handel en 

*) Deze partij is inmiddels opgelost in de Alg. Dem. Unie, 
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