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Productieve werkverschaffing ter bestrijding van werkloosheid verdient steeds 
aanbeveling. 

§ g. De Gemeente als werkgeefster. In de rechtspositie van mannen en vrou-
wen in dienst der gemeente worde geen onderscheid gemaakt; tegenover gelijke 
verplichtingen behooren gelijke rechten te staan. Ambtelijke gelijkstelling van man 
en vrouw worde bevorderd. 

De gemeente behartige de belangen en verzekere de rechtspositie van de bij haar 
in dienst zijnde ambtenaren en werklieden, door het vaststellen van een reglement. 
Daarin behooren bepalingen te worden opgenomen omtrent aanstelling, arbeids-
tijd, verloven, loon, bevordering, straf, scheidsgerecht, ontslag, uitkeering bij 
ziekte, uitkeering aan weduwen van tijdelijke ambtenaren en werklieden en aan 
den ouder of de ouders van den overledene, die van deze de kostwinner is geweest. 
Het is noodzakelijk de belanghebbenden, ook door hunne organisaties, te hooren 
bij het ontwerpen van dergelijke bepalingen, en met hen op dezelfde wijze geregeld 
overleg te plegen over hunne rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. 

In bestekken van aanbestedingen van gemeentewerken worden bepalingen op-
genomen omtrent minimum-loon en maximum-arbeidstijd en omtrent de uitkee-
ring van loon door den aannemer aan den werkman, bij verhindering van laatst-
genoemde- om te werken door omstandigheden van zijn wil onafhankelijk. 

Slotbepaling. In gemeenten, welke sommige punten van dit program niet of 
niet zelfstandig tot uitvoering kunnen brengen, streve men naar samenwerking 
met andere gemeenten, teneinde te trachten gezamenlijk tot stand te brengen wat 
alleen niet kan worden verkregen. 

Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Liberale Unie op 14 
Juni 1919. 

Bestuur: A. Staalman, Keizersgracht 436, Amsterdam, Voorzitter; H. de Graaf, 
Dordrecht, ze Voorzitter; A. P. v. d. Loos, Schoterweg izo, Schoten, Secretaris; 
J. T. W. F. Kaldenberg, Utrecht, ze Secretaris; A. F. Peters, Bergweg, 308, Rot-
terdam, Penningmeester; S. Postma, Emmen, Commissaris. 

Beginselverklaring.  

§ s. De Middenstandspartij beoogt de bevordering der rechten en belangen 
van dat volksdeel in den Nederlandsdhen Staat, hetwelk geklensd is tusschen 
-bezittende klasse en proletariaat. 

§ z. Zij is overtuigd, dat de middenstand een zoo aanzienlijk deel der bevolking 
is en zoodanige bijzondere belangen heeft, dat deze stand een afzonderlijke ver-
tegenwoordiging behoeft in de besturende en wetgevende organen van het Rijk. 
Door langer de behartiging der algemeene middenstandsbelangen over te laten aan 
personen, die hiertoe niet uitsluitend of hoofdzakelijk door middenstanders ver-
kozen zijn, wordt, naar de meening van de Middenstandspartij, voor deze volks-
groep de onevenredigheid in den druk, waaronder zij leeft, steeds grooter en bet 
nationaal Welzijn niet gediend. 

§ 3. Verschil in godsdienstige overtuiging behoeft geenszins een samengaan 
voor gemeenschappelijke, andere dan godsdienstige belangen in den weg te staan. 
De Middenstandspartij meent, dat de Staat iedereen in zijn godsdienstige over-
tuiging en het vervullen van godsdienstplichten volkomen vrij behoort te laten. 

§ 4. Naast de behartiging der stoffelijke belangen, dient de geestelijke ont-
wikkeling der bevolking even krachtig bevorderd te worden. 

§ 5. De Staatsbemoeiing mag niet zoover gedreven Worden, dat de energie 
en werkkracht van den middenstand verstikken door ambtenarij en bureau- 
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cratisme. Het is, naar de overtuiging der Middenstandspartij, van het hoogste 
gewicht voor den Staat, dat alle belemmeringen in groei en bloei van den midden-
stand ten spoedigste verdwijnen. 

§ 6. Gezonde en verstandige ontwikkeling van de Koloniën, daaronder be-
grepen die harer inheemsche bevolking, is een voornaam middenstandsbelang. 

§ 7. Ten aanzien van de internationale handelspolitiek, meent de Midden-
standspartij, dat de Nederlandsche Staat aangewezen is op bevordering van het 
zoo vrij mogelijke ruilverkeer, waaraan buiten noodzaak niets in den weg mag 
worden gelegd. 

§ 8. De Middenstandspartij streeft naar vermijding van alle verkwisting in 
het beheer der Staatshuishouding, ook wat de inrichting van leger en vloot betreft. 

§ 9. Voor het vervullen van Staatsambten behoort iedere Nederlander, onder 
waarborgen van bekwaamheid en zedelijkheid, gelijk gerechtigd te zijn. 

Werkprogram. 

I, 

Herziening van ons belastingstelsel in de richting van heffing naar draag-
kracht; de indirecte belasting worde niet meer dan noodzakelijk in de plaats 
geschoven van de directe belasting. Sterkere progressie; ruimere aftrek voor 
kinderen. Snelle en onpartijdige behandeling van tegen den aanslag ingediende 
bezwaren. Afschaffing van alle verkapte bedrijfsbelastingen, als thans  by.  schuilt 
in de personeele belasting. Gelijkstelling van winkels en kantoren met werk-
plaatsen en fabrieken, alzoo vrijstelling hiervoor van personeele belasting. 

a. Voorziening in den financiëelen toestand der gemeenten. 
3. Grondige herziening van onze wetboeken. Snel en goedkoop recht. Invoe-

ring van een eenvoudig en practisch werkende administratieve rechtspraak. In-
stelling van een breed aangelegd handelsregister. 

4. Organisatie en reorganisatie van organen, die handel, scheepvaart, nijver-
heid, landbouw, tuinbouw, visscherij,  etc.,  als zoodanig vertegenwoordigen, als  
by.  van de Kamers van Koophandel en dergelijke. 

5. Krachtige steun en erkenning van Overheidswege der middenstands-
organisaties. Bevordering van het middenstandscrediet. 

6. Herziening der wetgeving in het belang der Ouderdomszorg. Gelijkstelling 
van middenstanders met werklieden, Ook in dit opzicht. 

7. Verbetering der rechtspositie en bezoldiging van ambtenaren in dienst van 
publiekrechtelijke lichamen en door deze gesubsidieerde instellingen, in het bij-
zonder van de lagere. 

8. Wering van alle overbodige belemmering in de bedrijfsvrijheid. De ambte-
naar worde meer doordrongen van het besef, dat hij ten dienste van het publiek 
behoort te zijn en dat het publiek niet bestaat ten dienste van den ambtenaar. 
Aanmoediging van het particulier initiatief. Bestrijding van monopolistische 
grootbedrijven. 

9. Gezonde arbeidswetgeving en arbeidsbemiddeling met volkomen erken-
ning der patroonsrechten. 

io. Bevordering der volkshuisvesting, ook ten behoeve van den midden-
stand, met Overheidssteun.  

ii.  Steun bij het in cultuur brengen van woeste gronden, droogmaken van 
overbodige plassen en meren; verbetering der verkeerswegen te land en te water; 
krachtdadige benutting der schatten in eigen bodem. 

is. Ruime voorziening in de gelegenheid tot het verkrijgen van onderwijs in 
al zijn vormen, ook god dienstonderwijs. Milde Overheidssteun aan wetenschap 
en kunst. 

13. De band tusschen Moederland en Koloniën worde zoo hecht mogelijk. 
Behoud der opendeurpolitiek in Indië. Eerbiediging der staatkundige rechten en 
godsdienstige overtuiging der inheemsche bevolking in de Koloniën. Voortdurende 
bevordering van evolutie op geestelijk en maatschappelijk gebied in de overzee-
sche gewesten. 

14. De Nederlandsche scheepvaart, in het bijzonder met de Koloniën, worde 
in de hand gewerkt. 
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