
CIO 
(1) 

F-I 

z  
ONNO 

 K. R. P. 

'I  

PROGRAMMA 
2 



3  
I1UIIPII)II, 

Bij vele Nederlanders heerst onvrede over het beleid van de 
drie overheersende stromingen in de Nederlandse politiek. 

Socialisten, liberalen en christen-democraten hebben geen dam 
opgeworpen tegen de achteruitgang in veiligheid en moraal in 
onze samenleving. Bedreiging van het leven in de vorm van 
terreur, abortus en euthanasie wordt niet alleen niet of 
nauwelijks tegengegaan, maar soms zelfs bevorderd, 

CDA, PvdA en VVD voeren een internationalistische politiek 
waarbij richtlijnen van de Verenigde Naties en andere supra-
nationale organen dikwijls strijden met het nationale belang en 
de mening van vele Nederlanders (feminisme, emancipatie  etc.).  

De linkse partijen bevorderen eerder onze onzelfstandigheid 
en het verlies van onze eigen identiteit, dan dat zij het eigen 
karakter van ons volk zullen beschermen. De kleine christe-
lijke partijen zijn te zeer kerkelijk gebonden om belangrijke 
invloed te kunnen krijgen. 

Om in deze toestand verandering te brengen is de KONIN-
KRI3KSPARTIJ (K,R,P,) opgericht. De KRP wil een nationaal 
beleid, waarbij de regering zorgt voor binnenlandse en buiten-
landse veiligheid, bescherming van het leven in alle aspecten, 
en van het bezit en de vrijheid. 

De KONINKRI3KSPARTfl wil maatregelen, waardoor regering 
en justitie de politie in staat stellen effectief op te treden 
tegen grote en kleine terreur, zodat vrijheid van vereniging en 
vergadering niet langer belemmerd wordt. 

Het programma van de KONINKRI3KSPARTLJ volgt hier en is 
uw belangstelling zeker waard. 

Als u met dit programma instemt, vragen wij u zich bij de 
K.R.P. aan te sluiten en actief mee te werken. Onze vrijheid 
en zelfstandigheid is dat waard. Ons adres is: 

Secretariaat KONINKRLIKSPARTfl 
Postbus 91 

6860 AB OOSTERBEEK 



PROGRAMMA KONINKRIJKSPARTIJ 

HooLqpunten 

De Koninktijkspartij streeft naar: 

1) een cultureel en economisch gezond Nederlands volk, 
dat zich bewust is van een eigen plaats in de Euro-
pese en internationale gemeenschappen van volken; 

2) een democratisch staatsbestel met vergaande vrije 
meningsuiting en vrijheid van godsdienst en gewe-
ten, waarin gezagshandhaving en bestrijding van de 
misdaad een hoge prioriteit genieten; 

3) handhaving van traditionele ethische- en sociale 
waarden. Nederland is geen immigratieland 

4) een vrije economie, waarin het privé initiatief 
wordt bevorderd. Ddregulering wordt daarbij nage-
streefd, 

5) een vredelievend internationaal beleid, waarin 
gestreefd wordt naar algemene wapenbeperking onder 
afwijzing van éénzijdigé ontwapening; 

6) bestrijding van de werkloosheid, waarbij v,-5(5r alles 
de jonge generatie aan nuttige tewerkstelling en 
vakopleiding moet worden geholpen; 

7) bescherming van het milieu. Bij afweging van milieu 
en economie heeft het milieu een hoge prioriteit; 

8) verantwoorde verlaging van de belastingen; 

9) afwijzing van het feminisme als zijnde een revolu-
tionaire beweging, die de bestaande normen en 
moraal wil afschaffen; 

10) behoud en bevordering van de banden met groeperin-
gen in het buitenland die met ons volk en onze cul-
tuur verwant zijn; 

11) gedwongen afkicken van drugsverslaafden, 



1.1  

BASISPROGRAMMA 

Algemene Beginselen 

Artikel I 

De Koninkrijkspartij -hierna genoemd "de partij"- is van 
mening dat het Nederlandse volk in de loop der eeuwen is 
gegroeid tot een historische eenheid, waarvan het eigen 
karakter moet worden beschermd en verdeL ontwikkeld. 
Deze gemeenschap kent hoge waarde toe aan pioniersgeest, 
individuele verantwoordelijkheid, eerbied voor de 
belangen en de ontwikkeling van het eigen volk en tevens 
tolerantie en respect voor andere culturen, zonder 
hierbij eigen wezen en karakter op te geven. 

Artikel 2 

De partij ziet de vrijheid van de mens als zeer belang-
rijk. Strevingen die de gemeenschap ondermijnen of die 
erop parasiteren en aldus de vrijheid van anderen aan-
tasten, worden afgewezen. De vrijheid van het individu 
wordt allereerst gezocht in eigen verantwoordelijkheid 
en creativiteit, vooral als nuttig lid van een gezonde 
samenleving. 

Artikel 3 

De democratie is de enig aanvaardbare staatsvorm. Sabo-
tage van wetten en besluiten kan daarom niet worden ge-
duld. 

Artikel 4 

De partij erkent de gelijkwaardigheid van alle mensen. 
Waar wezenlijke belangen van de Nederlandse gemeenschap 
in het geding zijn, is dit morele beginsel in het beleid 
tegenover andere staten onderworpen aan noodzakelijke 
beperkingen, 



7  

Staatkundige begi een 

Artikel 5 

De parlementair-democratische staatsvorm wordt als de 
meest praktische staatsvorm gezien met handhaving van de 
constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje. 

Artikel 6 

De partij streeft naar terugdringing van het ambtelijk 
element in de samenleving en naar décentralisatie ten 
gunste van de eigen werkzaamheid van de burgers in de 
lagere organen. 

Artikel 7 

Alle staatsburgers hebben gelijke rechten en plichten en 
zij dienen te worden beschermd tegen ambtelijke wil-
lekeur. 

Artikel 8 

De wetgeving met betrekking tot het Nederlanderschap 
dient t€ zijn gericht op bescherming van de Nederlandse 
identiteit. De verkrijging van het Nederlanderschap 
dient daarom slechts met inachtneming hiervan en der-
halve mede op gronden van het Nederlands belang plaats 
te vinden. 

Artikel 9 

De partij streeft naar verhoging van de leeftijden voor 
actief- en passief kiesrecht. Het kiesrecht behoort uit-
sluitend open te staan voor Nederlanders. 



Buitenlands beleid 

Artikel 10 

De partij streeft naar het behoüd van een souvereine 
Nederlandse staat binnen een Europees samenwerkingsver-
band en in samenwerking met internationale organisaties 
van staten. 

Artikel 11 

Ontwikkelingshulp mag uitsluitend worden gegeven met het 
doel de zelfwerkzaamheid van het betrokken land te 
stimuleren. Inachtneming van Nederlandse belangen mag 
hierbij niet uit de weg worden gegaan. 

Artikel 12 

De partij wijst een voortrekkersfunctie van Nederland 
met betrekking tot de bejegening van staten met een 
(nog) niet democratische regeringsvorm af. Tenzij zeer 
bijzondere omstandigheden daartoe nopen, menge Nederland 
zich niet in binnenlandse aangelegenheden van andere 
staten. Bij afwezigheid van zodanige omstandigheden 
dient samenwerking met andere staten niet bij voorbaat 
te worden afgewezen. In het bijzonder moet gewaakt wor-
den tegen selectief optreden in dit verband, 

Sociale beginselen 

l%-1-fl1 1 

Het gezin wordt erkend als de hoeksteen van de samen-
leving. De wetgeving dient te zijn gericht op bescher-
ming van het huwelijk boven andere vormen van samenle-
ving. Bijzondere zorg dient te worden besteed aan de 
bescherming van het leven tegen aantasting daarvan door 
onder anderen abortus en euthanasie. Ontwikkelingen te 
dien aanzien dienen nauwlettend te worden gevolgd, 



Artikel 14 

De partij is van mening, dat de Staat der Nederlanden 
allereerst de belangen van de Nederlanders en hun nako-
melingen dient te behartigen. 
Vreemdelingen dienen daarom uitsluitend vergunningen tot 
verblijf en arbeid te ontvangen, voor zover daarmee een 
Nederlands belang gediend wordt. 

Artikel 15 

De partij streeft naar gelijke maatschappelijke kansen 
voor alle leden van de samenleving, terwijl de eigen 
verantwoordelijkheid van de individuen dient te worden 
gestimuleerd. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten 
en plichten, doch het eigen karakter van de vrouw mag 
hierbij niet uit het oog worden verloren: gelijke rech-
ten en plichten dienen samen te gaan met erkenning van 
de andere geaardheid. 

Artikel 16 

Sociaal zwakkeren en gehandicapten hebben recht op spe-
ciale zorg en steun van de Staat, doch deze mag de sti-
mulans tot werken niet verminderen. 
Alle maatregelen van bestuur dienen, waar enigszins 
mogelijk, te zijn gericht op terugkeer tot en hogere 
beloning van actieve arbeid. 

Artikel 17 

Georganiseerd overleg tussen werkgevers en werknemers 
dient zoveel mogelijk in vrijheid te geschieden; pres-
siemiddelen tegen parlementsbesluiten worden afgewezen. 

Artikel 18 

Het is noodzakelijk voor de geestelijke volksgezondheid 
dat schoolverlaters zonder uitstel in het maatschappe-
lijk proces worden ingeschakeld. Zolang de vrije ar- 
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beidsmarkt deze jongeren niet automatisch absorbeert, 
zullen instituten worden ingesteld waar maatschappelijk 
nuttige arbeid kan worden verricht, terwijl tevens vak-
en beroepsopleidingen worden georganiseerd om de jonge-
ren voor te bereiden op een taak die is afgestemd op hun 
aanleg, voorkeur en de maatschappelijke vraag. 

Artikel 19 

Subsidieverlening vindt niet plaats dan nadat de doel-
stellingen van de aanvrager terdege zijn getoetst aan 
het openbaar belang. Met name de subsidieverlening voor 
kunst zal een onderwerp van particuliere zorg dienen te 
zijn. Bescherming van historische monumenten is een zaak 
van staatszorg. 

Artikel 20 

Het particulier eigendomsrecht is een onmisbaar funda-
ment van de samenleving. De Staat kan dit recht evenwel 
beperken, waar de belangen van de gemeenschap dit gebie-
dend eisen. 

Artikel 21 

De Staat zal zoveel mogelijk het particuliere initiatief 
moeten steunen. Staatsondernemingen zijn slechts dan 
gewenst, wanneer anders het algemeen belang dreigt te 
worden geschaad, De Staat dient corrigerend in te 
grijpen bij een te ddnzijdige bevordering van groepsbe-
langen, 

Artikel 22 

De werknemer dient een duidelijke rechtspositie in te 
nemen in het bedrijfsleven. Zijn bescherming dient ech-
ter niet zover te gaan, dat zijn eigen verantwoordelijk-
heid wordt aangetast en dat de ondernemers te veel wor-
den belemmerd in eigen verantwoordelijkheid. 
Gestimuleerd dient te worden, dat de werknemers zich 
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betrokken voelen bij het bedrijfsleven door goede ar-
beidsvoorwaarden en door regelmatig overleg met de be-
drijfsleiding. 

Artikel 23 

Bescherming van het milieu dient een hoge prioriteit te 
krijgen. Een evenwicht zal moeten worden gezocht bij 
botsing van de economische belangen met de belangen van 
het behoud van een natuurlijk en gezond milieu, waarbij 
de voorrang niet vooraf mag vaststaan. 
Ook de natuurbescherming en de dierenbescherming dienen 
meer aandacht en steun te ontvangen van de Overheid. 

Financiën en economie 

Artikel 24 

De partij staat in principe voor een vrije-markt-econo-
mie en voor handhaving en herstel van het vrije onder-
nemerschap. Bescherming van consumentenbelangen is daar-
bij van wezenlijk belang. 

Artikel 25 

Strijd tegen geldontwaarding is een vanzelfsprekend 
onderdeel van de doelstelling van de partij. 

Artikel 26 

Gestreefd wordt naar belastingverlaging en naar verla-
ging van de  lasten van ondernemers en zelfstandigen. 
Vereenvoudiging van het belastingstelsel zal spoedig 
moeten worden gerealiseerd. 

Artikel 27 

De partij ziet de noodzaak van het deelnemen in interna-
tionale technologische ontwikkeling. Deze ontwikkeling 
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is onvermijdelijk en bij juiste toepassing kan en moet 
zij aan de samenleving ten goede komen. Aanzienlijke 
financiële offers en inzet van vernuft en initiatief 
zijn nodig om voor Nederland een plaats onder de meest 
ontwikkelde staten te behouden, 

Justitie 

Z1,-1-•i1,1 ')Q 

De partij is voorstander van een duidelijke handhaving 
van het gezag en van een snelle en strenge bestraffing 
van de misdaad. Bescherming van de burgers in het alge-
meen en van de slachtoffers van misdaad in het bijzonder 
dient absolute voorrang te hebben boven de zorg voor de 
misdadiger zelf, al verdient ook deze laatste aandacht. 

Artikel 29 

De partij is van oordeel dat de politie recht heeft op 
vérgaande steun van de overheid en van de burgers bij de 
uitoefening van haar taak. 

Artikel 30 

De vrijheid van demonstratie wordt erkend, maar dèze 
vrijheid mag nimmer worden gebruikt ten koste van de 
vrije meningsuiting van anderen. Demonstranten of actie-
voerders die optreden tot schade van de vrijheid van 
anderen of van gemeenschapsgoederen moeten snel en 
streng worden gestraft. De daartoe noodzakelijke wetge-
ving dient te worden voorbereid. 

Artikel 31 

Gestreefd dient te worden naar een wettelijke regeling, 
waarbij drugsverslaafden gedwongen worden tot een ont-
wenningskuur. 



Artikel 32 
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De partij zet zich in voor krachtdadige bestrijding van 
het vandalisme, 

Defensie 

Artikel 33 

Ter handhaving van de rechtsorde is een goed uitgeruste 
en gedisciplineerde krijgsmacht onmisbaar. Onder het 
huidige machtsevenwicht is samenwerking binnen de NAVO 
een noodzaak. 

Artikel 34 

Eenzijdige bewapening wordt afgewezen. Beperking van 
bewapening en speciaal van kernwapens is van groot be-
lang, mits in breed internationaal overleg uitgevoerd. 

Onderwijs en cultuur 

Artikel 35 

Het onderwijs dient niet alleen verstandelijke ontwik-
keling na te streven, maar tevens karaktervorming en op-
voeding tot staatsburger. 

Artikel 36 

Het openbaar en bijzonder onderwijs dienen dezelfde 
faciliteiten te genieten en gelijkwaardig te worden be-
handeld, 
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Artikel 37 

Het onderwijs dient zich positief op te stellen ten aan-
zien van het Nederlandse volkskarakter en de Nederlandse 
geschiedenis 

-oOo 
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