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~- Vl\It{KTFZINGSPROGFJliv: VJ.N·D::_'JIr'N~.'.D·.BOrJ) V.!.J.T 3"îIABTI1JGB!!TAtERS, va.stgesteld. 
1922. 
1. " Be~uinigil1n: l"n,eens. Ten spoGdigste f'<::mzi8:rJlijl-te verminelering ve,n 
de 8tBBtsuitgAven. 
2. A.f8c~affing VR,n cte 'SR,den van Arbeid.. ~.lJijzigi:ng va:n de Arbeic1S'Vvet, 
zoorat de ABn éI.e r..rbeio.crs onge1egä.e en (toor hen niet ge1,iTenschte 
vri ,jheidsoe.'per:ring wordt o'UgeheV611. . 
. ? Afschqffing v::tn den d.ienst-plioht. DB le.nclsverdedl.ii:ging i;\Torde op

sedragen l3.all een klein leger van betrom7bare vrijwilligers. Bevorde
rIng van het instituut der burgeJ:'ii'Tachten. Aanzienlijke beperking 
van :b.et vlootplau voor Uecl. Ind.ië. 

4-. ,9tó-pzetting v<J.n de vrerlcen tot droog:'11B..king van de Zuiderzee tot 
bEitere tijcten en totdat boven eIken redelijken twijfel is gesteld, ; 
o.P."t o.ie droogme.1dng niet 0];) een ramp voor ons lan.d za.l ui tloo'Qen . 

.5. Aanzienlijke vermindering van het :::tant!'üambtenarèn.Behoorlijl~e 
sq,larieering dezer landsdienaren in overeenstem:ning met hunne J?res~ 
tf}tie; rlaartegenover even"'rel een regeling van hun arbeidstijd in 
.0vereenste",(l:'Uing f.let dien, voor particuliere instellingen en bedrijven 
gebruikelijk. OntslaG a,9"1l luio en onbekvra.'tlG a.nibtellc'lren, onder toeJten
ning van een wl:?chtgeld van t on hoogst El drie maa.nden, met inachtneming 
van een rGgeli~, welke willekeur uitsluit. 

6. Gru:xn Geleid.elijke verlagine; van de salarissen van allen, die 
deze jaarviedden uit de openbare kasslen genieten, voor zoover deze 
se;d~rt den oorlog en volgens algemeenen m?atregel, met het oog op de 
ol1mlddellijke gevolgen YB.n den oorlog, worden verhooçd. 

7. Vrijheid van het individu; aan de voortdurende vermeord.erde 
bomoeiingen van de overheid met den staatsburger ~'rorde ocn einde ge, 
Ul8.akt; inperking ven de beste.ande staatsbemoeienis. . 

8. Afschaffing van hot tegem'Toordigc ingo"iffilàelde en 0111s1achtige ' 
stelsel van directe en indirecte belastingen. Invoering van eeu een
voudige rijksbelasting, g0ba.seerd Ol? het inkomen in verbe,nél. mot do 
ve'rterillG; inuine; zoovccl rooge1ijk bij do bron. pro'Uincio en gomeente 
holTfen Th"'l:::l,r bohoefto c1?cent~n op d.oze rij'ksbt:lla,gting tot eon bij de 
rij1cmv0Jt' te bEl'p:'1.lon minimum. 

:De succeRsierechten voor l'lplRt enschB:p1J€u BA.U echtgenooten en kinde
ren behooren te ~A"'o:rden afgesche.ft . 

AccYllsen behooren uitsluitend. 01) genot- en 'tlreelo.e-e.rtike1en te 
lrunnen."'Torêl en geheven. 
. ,kfRChA.ffing \Tan ëten accijns 0'):) het ge91acht en het zout i geen t8b3.lcc~ 
bel~,At iug: geleidel i,jke e11 zoo s1?oedig mogelijke e.lgeheele afschaffing 
van den RUikeraccijnJ;1. 

De beAtaaride rijksinkomstenbe18.sting " de grondbelasting, de p€!rso
neéle belasting en voor zooveel mogelijl{ alle huidige gemeentebelas
tingen ben.ooren ten spoedigste te '\('Torden afgesch<"lft. 

Geen belastingbetaler behoort aan'directe belastingen meer te beta
len dan ten hoogste 10 pct. van zijn i:ti!\:Qmen; .bezuiniging met alle 
'cracht totdat tenminste die uiterste grens is bereikt. 

De' V'Tctgevingop het gebied der belastingen behoort zoodanig te 
~;rorden gewijzigd, dan den belastingbets,lers onder,alle omste.udigheden 
vollcomen 'recht wedervare . "" 

9. JTijziging der grond'iV'et engemeente'liret ,opdat .1to~e een preventieve 
controle op d.e uitgaven derge::neente d.oor de co::nmiseie, voor, e11<;:e 
gemeente te kiezen. uit en door d.e . gemeentenaren, die een v8.stgesteld 
minimumbedrag aan belasting a$.u de gemeentekas bijdragen; voorstellen 
atE den gemeenteraàd, ''lraartegen zich een meerderheid van 'tennûnete 
2/3 .der cO:'nll"J.ssieleden. verz,et ,me'eten worden i,ngetrokls:en. Personen, 
die in eenige dienstbetreJödng tQt de gemeente sta.an, mogen geen lid 
dezer com:.'1issie Zijn. 

10. Krachtige b'estrijding van de duurte door het afschaffen ve.tl s.1 
die overheidsmaatregelen, ifrelke thans de duurte in de hand Vlerken; 
verle,gir~ van de spoorwegtarieven en van de -post-, telegraaf - 'en 
~a,p'nnnt~~iAVAn. 


