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Voor meer informatie: 
Slunterweg 46- 6712 BW EDE Gld. 

TeL 08380-51177 ('s-avonds 39415) - Fax 08380-18432 



Doelstellingen: 

1. Het bedrijven van politieke aktiviteiten volgens 
de richtlijnen die in een partij- en regerings-
programma naderworden beschreven en die gericht 
zullen zijn op de volgende beginselen: 

2. Het eerbiedigen van de rechten van de mens 
in de samenleving en het nakomen van de ver-
plichtingen van de mens ten opzichte van de samen-
leving, overal ter wereld. 

3. Het eerbiedigen van de Nederlandse grondwet 
en het verdedigen van het Nederlands grondgebied 
tegen elke vorm van overheersing van buitenaf en 
het bevorderen van de eenheid, de onafhankelijk-
heid en veiligheid van het Nederlandse volk; 

4. Het instandhouden van een Nederlandse iden-
titeit door het bevorderen van een evenwichtige 
samenleving en bescherming van de Nederlandse 
cultuur binnen de grenzen van Nederland, gevestigd 
op de eigen Nederlandse taal en het respekt voor 
de algemeen christelijke- en de humanitaire 
levensbeginselen; 

5. Het bevorderen en instandhouden van gewenste 
sociale- en medische voorzieningen voor iedereen 
ter wereld in het algemeen en in Nederland in het 
bijzonder, vooral waar het gaat om de zwakkeren 
en weerlozen in de samenleving, waarvoor de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

Middelen: 

1. Er zal een grondwet zijn welke van toepassing 
is voor iedere Nederlandse inwoner, dan wel wie 
de Nederlandse nationaliteit bezit en tijdelijk in 
het buitenland verblijft. Het nationale leger en een 
binnenlandse veiligheidsdienst zullen zorg dragen 
voor de handhaving van de grondwet, de soeverei-
niteit van ons land en de veiligheid van onze 
landgenoten. Met speciaal bevriende landen zullen 
daartoe defensieverdragen bestaan. 

2. Er zal een regeringworden gevormd, bestaande 
uit ministers, die door een parlement van 
volksvertegenwoordigers zijn benoemd op grond 
van hun bewezen kwaliteiten, met de opdracht tot 
het voeren van een regeringsbeleid dat zal zijn 
afgestemd op het belang van de Nederlandse bevol-
king. Het zal gekontroleerd worden door een, recht- 

streeks door het volk gekozen, parlement van 
volksvertegenwoordigers dat zich zal afstemmen 
op het belang ons land en de wil van gewortelde 
Nederlanders en die de Nederlandse nationaliteit 
bezitten en die op grond daarvan kunnen deel-
nemen aan een democratische verkiezing van de 
volksvertegenwoordigingen. Ministers en volksver-
tegenwoordigerszijnpersoonlijkverantwoordelijk 
voor hun werk en kunnen strafrechtelijk worden 
vervolgd wanneer zij willens en wetens de belangen 
van het volk hebben geschaad. De grondwet dient 
waar nodig hierop afgestemd te worden. Coalitie-
en fractie-stemgedrag wordt in dit verband voor 
een democratische staat als veiwerpelijkbeschouwd. 
Het beginselprogramma van de partij dient door 
volksvertegenwoordigers te allen tijde uitgedragen 
te worden. 

3. Het bestuur en de verdediging van land en volk 
wordt gefinancierd uit de opbrengst van het staats-
vermogen en heffing van belasting op 
a. Arbeidsinkomen voorzover dat het basisinkomen 
voor de kosten van de eerste levensbehoefte 
overschrijdt (arbeidsinkomstenbelasting). Arbeids-
inkomstenbelasting zal uitsluitend worden geheven 
over bruto arbeidsinkomen (bruto winst op handels-
goederen inbegrepen), onder aftrek van door-
betaalde arbeidsvergoeding (loon). 

b. Winst behaald door rechtspersonen (Ven-
nootschapsbelasting), 

c. Opbrengst uit exploitatie (rente, dividend en 
huurpenningen) of vererving van vermogen (succes-
sierecht). Belasting op bezit van vermogen wordt 
als onrechtvaardig en onaanvaardbaar beschouwd. 

d. Consumptie van produkten vallend buiten de 
eerste levensvoorziening (btw, accijns,  etc.).  

e. Gebruik van bijzondere dienstverleningen door 
overheidsorganen (registratierecht, leges,  etc.).  
Leges en registratierechten moeten worden aan-
gewend voor het doel waartoe wordt geheven. 

4. Opzettelijke ontduiking van bijdragen voor 
belasting of sociale premie zal als een misdrijf tegen 
de eigen bevolking worden beschouwd en moet 
daarom zwaar worden gestraft. Daartegenover 
zullen de lasten per hoofd van de bevolking 
minimaal en zeer goed te dragen zijn door de 
geringe overhead. 



5. Er zullen infra-strukturele voorzieningen zijn 
ter bevordering van het noodzakelijke maar milieu-
sparende personen- en goederenverkeer, commu-
nicatie, energievoorziening en afvoer van afval 
welke voorzieningen worden gefinancierd uit een 
heffing voor gebruik van deze voorzieningen (be-
stemmingsbelasting dient te worden aangewend 
waartoe wordt geheven). Gebruik van de wegen-
capaciteit zal afhankelijk gesteld moeten worden 
van een vdóraf verkregen vergunning tot het houden 
van geklassificeerde voertuigen welke tevens zal 
leiden tot kontrole op financiële draagkracht van 
betrokkenen voor de betaling van de koopsom, 
belasting en verzekering. Een realiseerbare voorzie-
ning in eerste levensonderhoud, streven naar meer 
inkomen en een eerlijke belastingopgave wordt hier-
mede tevens bevorderd. 

6. Er zal een basisvoorziening voor het eerste le-
vensonderhoud en de strikt noodzakelijke medische 
hulp zijn. Iedere in Nederland geboren en woon-
achtige Nederlander, of daarmee gelijkgestelde 
komt hiervoor in aanmerking. Deze voorziening 
zal worden gefinancierd uit een premieheffing op 
een gelimiteerd inkomen uit persoonlijke arbeid 
(bruto winst inbegrepen) en opbrengst uit vermo-
gen. Het stelsel voor premieheffing ter dekking van 
de basisvoorzieningis hetbelangrijkste instrument 
voor de financiering van de basisvoorziening bij 
studie, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en 
pensionering. De basisvoorziening zal niet betrok-
ken worden in de belasting- en premieheffing. 
Uitkering krachtens de basisvoorziening wordt niet 
afhankelijk gesteld van vermogensbezit hoewel de 
opbrengt uit bezit wel belast zal zijn volgens het 
daartoe geldend tarief. Uitkeringen krachtens de 
basisvoorziening, uitgekeerd aan rechthebbenden 
die duurzaam in het buitenland woonachtig zijn, 
worden gemaximaliseerd tot de benodigde uitkering 
voor de eerste levensbehoefte in het land van 
verblijf, teneinde ontwrichtingvan de samenleving 
in andere rijksgebieden te vermijden. 

7. Het treffen van aanvullende sociale voorzieningen 
wordt gerekend tot de eigen verantwoordelijkheid 
en het initiatieven van belanghebbenden en markt-
partijen. Dit mede om de eigen verantwoordelijk-
heidvan de burgers te bevorderen. Overuitkeringen 
krachtens zelf getroffen voorzieningen wordt 
belasting en premie geheven naar een gelijk 
percentage als voor opbrengst uit vermogen. 

8. Opleiding dient van lager tot universitair onder- 

wijs kosteloos toegankelijk te zijn voor iedere 
Nederlander. Zowel toelating als handhaving dient 
te geschieden op basis van studieprestaties en de 
behoefte op de arbeidsmarkt. Kinderen van vermo-
gende ouders dienen op grond van de gewenste 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid gelijk gesteld 
te worden met die van minder draagkrachtigen. 

9. Het Nederlandse volk zal bewust gemaakt moeten 
worden van de redelijkheid en aanvaardbaarheid 
van onderscheid in levensstandaard en welvaarts-
uitstraling tussen personen die de economische 
bronnenvoor het sociaal stelsel (helpen) exploiteren 
en degene die van het sociale stelsel, puttend uit 
de economische bronnen, gebruik maken. 

10. Het bedrijfsleven vormt de basis voor nijverheid 
en welvaart (economische bronnen) en dient zich 
zoveel mogelijk op basis van partikulier initiatief 
te ontwikkelen zonder overbodige inmenging van 
de overheid. De overheid zal dienend en regulerend 
optreden waar zulks strikt noodzakelijk of wenselijk 
is en slechts daar niet concurrentievervalsende 
bedrijfsmatige initiatieven ontwikkelen waar partiku-
lier initiatief ongewenst of onmogelijk is. De 
overheid zal de nationale strategische bronnen en 
industrieën (landbouw, vee teelt, auto-, trein-, 
scheeps- en vliegtuigbouw, wapen-, kleding- en 
levensmiddelenindustrie en de delikioffenwinning) 
sterk bevorderen, liet (helpen) opzetten van een 
aktief industrie- en technologiebeleid behoort 
fundamenteel tot de taak van de overheid. 

11. Het Nederlandse volk zal bewust gemaakt 
worden van de logische gevolgen op de arbeids-
markt van de inzet van zware en hoogwaardige tech-
nologieën (grondverzetmachines, microtechnologie,  
etc.).  Beschikbare arbeid en arbeidskrachten dienen 
daarom op natuurlijke en zakelijke wijze in vraag 
en aanbod op elkaar afgestemd te worden ter 
bevordering van een gezonde economie. Zowel 
werkgevers- als werknemersorganisaties kunnen 
in gezamenlijk overleg beleid aanbevelen dat er 
op gericht is om te grote inkomstenverschillen te 
nivelleren en de lasten op rechtvaardige wijze te 
verdelen. Het georganiseerd afdwingen van 
concessies middels chantagemethoden is niet langer 
maatschappelijk aanvaardbaar maar dient plaats 
te maken voor een systeemwaarbij aan de econo-
mische bronnen (werkscheppende bedrijven) minder 
schade wordt berokkent. Het streven tot meer 
persoonlijke welvaartuitstraling zal dewerklust en 
motivatie tot carrière-verbetering moeten blijven 



stimuleren. 

Een aktivere en betere participatie in de arbeids-
markt is een wezenlijke doelstelling van herstel van 
de persoonlijke verantwoordelijkheid en terug-
houdendheid van de overheid en machtsblokken. 

12. De overheid dient zich terughoudend op te 
stellen ten aanzien van het financieel ondersteunen 
van georganiseerde belangengroepen in de 
samenleving, omdat die zichzelf door de steun en 
solidairiteit van belanghebbenden in stand dienen 
te houden. Dit mede ten bewijze van de levens-
vatbaarheid van de Organisatie en dekking van 
behoeften door hun aktiviteiten. 

13. Elke vorm van criminaliteit dient krachtig en 
rechtvaardig te worden bestreden. Kosten van 
strafrechtelijke vervolging en detentie dienen, 
voorzover mogelijk, op het vermogen van betrok-
kenen te worden verhaald. Gedetineerden worden 
verplicht gesteld voor het geboden verblijf en 
levensonderhoud een tegenprestatie te leveren in 
de vorm van normale arbeid. 

12. illegaal ingekomen of tijdelijk toegelaten buiten 
landers en toegelaten buitenlanders die de Neder-
landse taal niet beheersen en die in staat van 
beschuldiging zijn gesteld voor enig strafbaar feit 
dienen onmiddellijk na veroordeling te worden 
overgedragen aan de autoriteiten van het landvan 
herkomst vanwege gebrek aan de vereiste voor-
zieningen voor communicatie tussen gedetineerden 
en hun bewakers. Er zal voortdurend grote aandacht 
besteed moetenworden aan illegale binnenkomst 
in Nederland. illegaal binnengekomen buitenlanders 
die hun herkomst en identiteit niet willen bekend 
maken of deze niet voldoende kunnen bewijzen 
worden met onmiddellijke ingang, ter detinering, 
ter beschikking van de regering gesteld tot uit-
levering kan worden gerealiseerd of tot eerder 
overlijden. 

Aldus goedgekeurd op de ledenvergadering te Ede 
op 9 April 1994 

De voorzitter: Klaas Hllberink, Ede 
De sekretaresse: Karin van Eijk, Apeldoorn  

BEDRIJVEN DIE ER UIT SPRINGEN! 

Adviesbureau Hilberink v.o.f.  
B Assurantiebemiddeling 
B Risiko management 
B Pensioenadviezen 
B Vermogensbeheer 
EI Hypotheken 
B Financieringen en leningen 
B Periodieke beleggingen 

Euro Automolion Concept Intemetionel,  Inc.  
B Advies op automatiserings- en organisatie-

gebied voor uw gehele bedrijf. 
B Bewaking van de continuïteit van uw corn-

putemetwerk met bijbehorende program-
matuur. 

B Levering van alle hard- en software en 
computer- en printerbenodigdheden. 

* Belastingadviezen en procedures 
* Bedrijfsfinancieringsbemiddeling 
* Crisis- en interim management 
* Construkiie van ondememingsvonnen 
*  Financial  controllers 
* Fusiebemiddeling en begeleiding 
* Ondersteuning van startende ondernemers 
* Oost-Europa adviezen en bemiddeling 

Technisch Uitzendbureau Streutker B.V. 

"Het adres voor in- en uitlenen van uitzend-
krachten zoals lassen, fitters en monteurs." 

Allen gevestigd in het verzamelgebouw van 

"EACBusiness Center" 
Slunterweg 46 - 6712 BW EDE Gld. 
Tel. 08380-51177 - Fax. 08380-18432 
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