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STAATSPARTIJ VOOR VOLKSWELVAART.

STAATSPARTU VOOR. VOKSWELVAART,
Hoofdbestuur: A. F. L. Faubel, 's-Gravenhage, Voorzitter; Ir. J. C. Ramaer,
Willem de Zwijgerlaan 8, 's-Gravenhage, Secretaris; J. Fryda Lz., Nieuwe
Gracht 27, Utrecht, Penningmeester; Mevrouw R. M. A. Thiadens—geb. Prins,
Utrecht; Mr. Ph. S. de Laat de Kanter, 's-Gravenhage; J. H. Rippe, Delft; Mr.
J. P. Sieburgh, Utrecht; Mr. B. H. Vos, 's-Gravenhage.
Beginselverklaring
De Staatspartij voor Volkswelvaart gaat bij hare handelingen uit van de volgende gedachten:
j. De nationale eenheid moet in overeenstemming met hare historische grondslagen worden versterkt en bevorderd, tot bloei van individu en volksgemeenschap en voor de handhaving van het onafhankelijk Nederlandsch volksbestaan.
2. Handhaving, waarborg en verdediging van ieders volle recht op de vruchten
van zijn inspanning en arbeid zijn de onmisbare voorwaarden voor een gezonde
ontwikkeling van mensch en maatschappij.
3, Het vorenstaande is slechts te verwezenlijken in een samenleving, waar orde
heerscht en het wettig gezag ten volle wordt geëerbiedigd.
4. De Staat en zijne organen behooren bij de behandeling van alle aangelegenheden volkomen onpartijdig te staan tegenover alle daarbij betrokken belangen.
5. In de practische staatkunde moet de ontwikkeling van zelfstandige individueele kracht en verantwoordelijkheid richtsnoer zijn; bij verzorging van eenig ec000misch belang wordt mede rekening gehouden met het welzijn aller ingezetenen.
6. Een algemeene welvaartspolitiek is de eenig juiste en rechtvaardige,
Volksbelang boven partijbelang, boven klassebelang, boven groepsbelang.
Waarheid en werkelijkheid, ook in de Politiek,
Program van actie,
De tegenwoordige partijpolitiek is in strijd met het algemeen belang en dient
derhalve krachtig te worden bestreden.
Daarvoor moet in de eerste plaats treden: regeeren naar economische grondslagen, gericht op het algemeen belang. Daarom is noodig:
Verzet tegen wetgeving en beleid, welke zich richten op eenzijdige bevoorI*
deeing
van klasse of groep, welke ook,
Herziening van het stelsel van verkiezing, in dien zin, dat de vertegenwoordigende lichamen werkelijk een weerspiegeling geven van de staatkundige gezindheld van de natie, en dat de onduldbare invloed van partijleiding op de candidaatstelling en alles wat daarmede samenhangt worde voorkomen.
2. Belastingwetgeving naar draagkracht en vermogen,
Een zoo krachtig mogelijk doorgevoerde bezuiniging door beperking van de
uitgaven in zoodanige mate, dat niet alleen het evenwicht tusschen ontvangsten
en uitgaven wordt hersteld,doch dat ook tot vermindering van den tegenwoordigen
belastingdruk kan worden overgegaan.
Teneinde dit doel te bereiken, zal niet kunnen worden volstaan met nieuwe uitgaven tot de strikt noodzakelijke te beperken, en de reeds toegestane gelden zoo
zuinig en economisch mogelijk te beheeren, doch zullen ook bestaande wetten en
regelingen moeten worden gewijizgd of ingetrokken.
3. Grondige herziening van de werkwijze der overheidsdiensten om daardoor te
geraken tot bezuiniging, o. m. door vermindering van het aantal ambtenaren,
beambten en werklieden en door het brengen van een juistere verhouding tusschen
arbeidsprestatie en positie.
4. De Arbeidswet 1919 dient te worden vervangen door een wet, welke zoowel
met de belangen der arbeiders als met die van landbouw, nijverheid en handel
rekening houdt, opdat deze zich normaal kunnen ontwikkelen en in den concurren'
tiestrjd met het buitenland niet door deze Wet worden belemmerd.
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