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De Partij van de Middengroepen is een politieke partij voor ie-
dere Nederlander, ongeacht zijn godsdienstige overtuiging 
en ongeacht zijn beroep of maatschappelijke positie die dit 
beginselprogramma van de PvdM wil onderschrijven. 
Hoewel de PvdM door de initiatiefnemers is opgericht om te 
komen tot een betere, rechtvaardiger en aanvaardbare 
lastenverdeling voor de Midden-inkomens-groepen zal zij zich 
66k in het bijzonder inzetten voor de geestelijke en maat-
schappelijke belangen van ongehuwden, bejaarden, gehandi-
capten en andere zogenaamde "vergeten" groepen. 

2 De PvdM stelt zich tot doel een grote midden-partij te wor-
den, waarin alle krachten van de hierboven vermelde groe-
pen, doch 66k van diegenen, die het best mogelijke willen be-
reiken voor het Nederlandse volk als geheel, gebundeld kun-
nen worden. 



De PvdM staat dan ook mede open voor dié werkNEMERS, 
die de mening van de PvdM kunnen onderschrijven dat ook 
HUN welzijn als werkNEMER mede en in sterke mate afhan-
kelijjk is van een geordende rechtsstaat en van het welzijn en 
de resultaten van de ondernemingen, waar zij als werknemer 
werkzaam zijn. 

3 De PvdM wenst handhaving van de huidige monarchale 
staatsvorm onder het Huis van Oranje en zal steeds ijveren 
voor het behoud van de parlementaire democratie. 

4 De PvdM wenst een zodanig staatkundig beleid te voeren, het 
welke beoogt het algemeen welzijn van ALLE Nederlandse 
staatsburgers zowel maatschappelijk als geestelijk op een zo 
hoog mogelijk peil te brengen. Zij wenst voorts van de Over-
heid een duidelijk beleid voor het behoud van de geestelijke 
waarden en wenst voor een ieder bescherming van en be-
houd van vrijheid van de persoonlijke levenssfeer. 

5 Gelijktijdig wil de PvdM een halt toeroepen aan de vele wijzen 
van inefficiënt en kostbaar werken van het Overheidsappa-
raat en over het algemeen een zodanig bestedingsbeleid voe-
ren dat GEEN inflatie en/of geldontwaarding in de hand wordt 
gewerkt. 

6 De PvdM zal overeenkomstig haar beginselen, niet toestaan 
dat ten gevolge van óver-socialisering en staatsdirigisme, de 
zélfverantwoordelijkheid van het individu, zowel in econo-
misch als in sociaal opzicht wordt ondermijnd. 
Als zodanig zal zij pleiten tegen MISBRUIK van de sociale 
voorzieningen. 

De PvdM zal overeenkomstig haar beginsel streven naar een 
deugdelijk woon- en leefklimaat, hetgeen zij onder meer wil 
bereiken door: 
a. een beter en vrij huisvestigingsbeleid, 
b. een soepeler en van bureaucratie ontdaan bouwbeleid, 
C. een uitgebalanceerd beleid voor beheersing van de 

milieu-hygiëne, 
d. uitbreiding en verbetering van sport-accommodatie, 
e. een betere begeleiding van sportbeoefenaars, 
f. behoud van bestaande recreatiegebieden en uitbreiding van 

de mogelijkheden tot VRIJE recreatie. 



8 De PvdM zal als prioriteit streven naar betere voorzieningen 
voor bejaarden en gehandicapten. 

9 De PvdM streeft naar een billijk, eenvoudig en als zodanig ef-
ficiënt en kostenbesparend belastingstelsel. 

10 De PvdM streeft naar een volledige gelijkstelling van de 
vrouw, die zij ook in fiscaal opzicht voor de gehuwde en on-
gehuwde werkende vrouw wenst door te voeren. 

11 De PvdM streeft naar een deugdelijk functionerend overheids-
apparaat, gebaseerd of efficiëncy, het tegengaan van bureau-
cratie en zo mogelijk véél doen met minder mensen. 
Zij wil een correct handelend ambtenarenapparaat en ambte-
lijke willekeur, althans de eventuele mogelijkheid daartoe, 
uitsluiten. 

12 De PvdM wenst het behoud van de evenredige volksvertegen-
woordiging en zal zich verzetten tegen elke poging om het 
districtenstelsel in te voeren, alsook tegen pogingen tot instel-
ling van een bovenmatige kiesdrempel. 

13 De PvdM wenst bestrijding van de anarchie en handhaving 
van het wettig gezag. 
Zij is voorstandster van een DUIDELIJK overheidsbeleid voor 
wat betreft de wetshandhaving en voor het verstrekken van 
duidelijke richtlijnen aan de ambtenaren, die met de wets-
handhaving belast zijn. 

14 De PvdM wenst een betere financierings-regeling van 
SPOED-eisende programma's wat betreft WONING-bouw, 
WEGEN-bouw en het onderwijs, zodat op de kortst mogelijke 
termijn, alle noodzakelijkheden van dit moment kunnen wor-
den verwezenlijkt. 

15 In Europees verband wenst de PvdM voortzetting van de me-
dewerking van ons land aan een krachtig en economisch 
sterk ontwikkeld Europa, zulks echter met nauwlettend toe-
zien op de eventuele consequenties van te nemen besluiten, 
vooraLdàn wanneer bij zulke besluiten de levensbelangen van 
bepaalde groepen of beroepen van Nederlanders op het spel 
staan of in het geding komen. 



16 In het buitenlandse beleid wenst de PvdM voortzetting van 
het streven naar het behoud van de wereldvrede, het streven 
naar het stopzetten van de bewapenings-wedloop en het stre-
ven naar de stopzetting van een verdere verspreiding van 
kernwapens. - 

17 De PvdM wenst wat het defensie-beleid betreft voortzetting 
van het NATO-lidmaatschap en uitvoering van in NATO-
verband genomen besluiten. 

18 De PvdM wenst een DOEL-GERICHTE ontwikkelingshulp en 
bij ontwikkelingshulp uitsluitend verlening hiervan door de 
deelname aan vastomlijnde projecten, ten einde 
geldverspilling te voorkomen. Voor adviezen ten behoeve van 
de toepassing van die ontwikkelingshulp, wenst zij dat een 
beroep wordt gedaan op ter plaatse aanwezige deskundigen 
van bijvoorbeeld missie en zending, welke instanties over het 
algemeen uitstekend met de noden van het betreffende 
onwikkelingsland op de hoogte zijn. 

19 De PvdM zal streven om op zo kort mogelijke termijn te ko-
men tot een betere EERSTE HULP-verlening aan verkeers-
slachtoffers en de bestrijding van acute hart- en vaatziekten. 
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