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za. Voor een zuivere toepassing van het beginsel belasting naar draagkracht"
worde op ruime schaal progressie toegepast.
23. Een matige heffing naar het inkomen, waarbij er naar gestreefd wordt, dat
zooveel mogelijk alien bijdragen in de algemeene lasten, houde bij alle burgers bet
besef levendig, dat zij alien leden zijn eener maatschappij, die hun de voordeelen
verschaft, waarop zij recht hebben, omdat zij naar vermogen het hunne hebben
bijgedragen.
24. Inkomen uit kapitaal worde zwaarder getroffen dan inkomen uit arbeid.
25. Waar de taak der Gemeente, vooral op maatschappelijk terrein, zich
voortdurend uitbreidt, worde gestreefd naar verruiming van het belastinggebied
der Gemeente.
26. Alleen voor die uitgaven, welke over een langer tijdsverloop kunnen worden verdeeld in verband met de werken, die er voor tot stand worden gebracht,
worden geldleeningen aangegaan.
27. Voor zoover het Rijk niet voorziet in de dekking van het te kort, dat ontstaan is in de oorlogsjaren door de buitengewone stijging van vele gewone uitgaven en het derven of sterk dalen van onderscheidene gewone inkomsten tengevolge
van den bijzonderen toestand, zal daarvoor dekking door geldleening noodzakelijk zijn.
Deze geidleeningen moeten echter op zoo kort mogelijken termijn worden gesloten.
Program van actie 1925.
Met handhaving, voor zoover niet reeds verwezenlijkt, van het program van 13
Mei 1922, worden voor de eerstvolgende legislatieve periode door de R.K. partij
vooral de volgende punten op den voorgrond gesteld:
i. Handhaving en doorvoering der Christelijke beginselen in de huwelijkswetgeving.
2. Handhaving, zoo mogelijk doorvoering, van de gelijkstelling van openbaar
en bijzonder onderwijs.
Zoo spoedig mogelijk invoering van het zevende leerjaar mede in verband met
de Arbeidswetgeving.
3. Voortgezet herstel en behoud van het financieel evenwicht.
Verlaging allereerst van die belastingen welke het zwaarst op de on- en minvermogenden drukken, of de noodzakelijke kapitaalvorming het meest tegenhouden.
Meer vrijstelling of aftrek voor groote gezinnen.
Geleidelijke afschaffing van indirecte belastingen op eerste levensbehoeften.
Vermindering van de successiebelasting bij vererving in de rechte lijn en in de
eerste graden van bloedverwantschap.
Invoering van verteringsbelastingen op middelen van gemak en weelde.
Herziening van het bezoldigingsbesluit voorzoover daarin onbillijkheden of
onjuistheden voorkomen.
4. Krachtige medewerking met de plannen van den Volkenbond
die met de
voorstellen van Benedictus XV volkomen overeenstemmen
ter oplossing van
internationale geschillen door scheidsrechterlijke uitspraken, en ter gelijktijdige
en wederzijdsche vermindering van bewapeningen.
De organisatie van leger en vloot dient beperkt te zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de handhaving der neutraliteit en de verdediging der onafhankelijkheid
binnen de grenzen door eventueele internationale regelingen te stellen.
Zoo mogelijk samenvoeging van de departementen van oorlog en marine.
6. Bevordering van zoodanige ontwikkeling der arbeidswetgeving, dat steeds
meer de regelingen betreffende de arbeidsverhoudingen in bedrijf en onderneming
getroffen kunnen worden door de organisaties van werkgevers en werknemers, al
of niet door speciaal daartoe gekozen college's, behoudens goedkeuring en toezicht
door de overheid binnen de grenzen door de wet gesteld.
Wettelijke regeling van do collectieve -arbeidsovereenkomst, inclusief de mogelijkheid tot verbindend-verklaring.
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De uitvoering der sociale verzekeringen worde, voorzoover mogelijk, opgedragen
aan de samenwerkende organisaties van werkgevers en arbeiders. Met dien verstande, dat de Staat aansprakelijk is voor de uitbetaling der schadeloosstelling en
dat beroep open staat op een buiten de partijen van overheidswege aangewezen
rechter.
Doorvoering der Arbeidswet 1919, naar mate de economische toestand dit
mogelijk maakt.
7. De belemmering van de vrijheid van godsdienstuitoefening, nedergelegd
in artikel 123 van het Regeerinsreglement voor Ned.-Indië, worde weggenomen.
8. Meer overheidszorg voor het behoud van de schoonheid van stad en land.
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r. Instandhouding van het Gezantschap bij den H. Stoel.
a. Opheffing van het Processieverbod.
3. Bevordering van den missie-arbeid o. m. door schrapping van art. 123 van
het Regeeringsreglement van Nederl. Indië.
4. Bestrijding van den woeker in al zijne vormen.
5. Steun aan groote gezinnen o. m. door bestrijding van opdrijving van de
prijzen der eerste levensbehoeften.
6. Billijker verdeeling van den belastingdruk. Verhooging var. den aftrek voor
levensonderhoud en voor kinderen.
7. Intrekking Bezoldigingsbesluit-i 925.
8. Reorganisatie van de Arbeidsinspectie. Herstel en uitbreiding der sociale
wetgeving, waarbij handhaving en doorvoering van de Arbeidswet-IgI9, ook voor
Hotelpersoneel, Handels- en Kantoorbedienden.
9. Bevordering van de medezeggenschap van de werknemers in de bedrijven.
Uitbreiding van de Arbeidsgeschullenwet.
lo. Handhaving der Huurcommissiewetten. Verlaging van de huren der woningen, die met overheidssteun zijn gebouwd.
ii. Actieve welvaartspolitiek o. a. door productieve werkverschaffing tegen
behoorlijk loon.
12. Beschermende maatregelen voor den middenstand. Bevordering van de
Nationale Industrie.
23. Bevordering van het verkrijgen in eigendom van woning, land en opstal.
14. Afschaffing van den dienstdwarig. Geleidelijke ontwapening voerende naar
Nationale Ontwapening.
i. Regeling van de rechtspositie van het Overheidspersoneel.
16. Centralisatie van het onderwijs in Nederland en doorvoering van de gelijkstelling van bet Openbaar en het Bijzonder onderwijs in onze gebiedsdeelen buiten
Europa.
17. Uitbreiding en verbetering van het Nijverheids- en Landbouwonderwijs.
18. Algemeen verplichtend stellen van het 7e leerjaar.
19. Het treffen van Regeeringsmaatregelen voor den economischen opbloei
van Suriname en van de West-Indische Eilanden.

