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De Vrijzinnig-Democratische Bond stelt zich ten doel een
georganiseerd optreden te bevorderen van alle verenigingen
en personen, die de volgende beginselen onderschrijven
I. Regeermacht en wetgeving behoren te steunen op de vrije,
georganiseerde wilsuiting van het Nederlandse volk.
Ter bereiking van dit doel moet de staatkundige opvoeding
des volks worden bevorderd en het besef worden versterkt,
dat verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden een onontbeerlijk element is voor een gezond staatkundig leven. De
grootst mogelijke openbaarheid van alle regeringsbeleid alsmede een onbeperkte verantwoordelijkheid van de overheid
tegenover de vertegenwoordigende lichamen is geboden.
II. 1. De waarborgen voor de geestelijke en persoonlijke
vrijheid moeten worden gehandhaafd. Het geestelijk leven
van het volk verdient de belangstelling en de steun der overheid. De overheid heeft de volksontwikkeling te bevorderen.
2. Wetgeving en regeringsbeleid moeten er op gericht zijn
de maatschappelijke ontwikkelingsvoorwaarden voor alien
gelijk te maken.
3. Om de vrije werkzaamheid in de voortbrenging en het
voortbrengend vermogen van het volk te bevorderen, moet
aan ieder de vrucht van eigen inspanning zijn verzekerd.
Daarom kan erkenning van het persoonlijk eigendomsrecht
in de maatschappelijke orde niet worden gemist. De wetgever
behoort echter de omvang van dit recht aan te passen hij de
maatschappelijke ontwikkeling.
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De overheid heeft in het bedrijfsleven een leidende taak te
vervullen, in het bijzonder door georganiseerde samenwerking
in het bedrijfsleven te bevorderen, en door, zo nodig, indien
de werking van het Vrije bedrijf het algemeen belang schaadt
of een rechtvaardige verdeling van het arbeidsproduct het
vordert, de private ondernemingsvorm ter zijde te stellen.
4. Allen, die in het bedrijfsleven werkzaam zijn, behoren
belang te hebben bij de uitkomsten van de onderneming en
medezeggenschap in de regeling der arbeidsvoorwaarden en
in de Organisatie van het bedrijf (het geheel van gelijksoortige ondernemingen).
5. De overheid behoort door krachtige sociale maatregelen
het stoffelijk en zedelijk welzijn van het gehele volk te
bevorderen.
III. Het streven moet worden gericht op de ontwikkeling
der internationale rechtsorganisatie, waarin met uitbanning
van de oorlog, de beslechting van geschillen langs vreedzame
weg en de handhaving van de rechtsorde is verzekerd,

Par, I, Hoofdlijnen der Staatsinrichting,
1, Handhaving van het grondwettelijk Koningschap van
Koningin Wilhelmina en haar nakomehngen. Bij gebreke
daarvan beslissing over de regeringsvorm door een
volksstemming,
2.

Vorming van kabinetten, steunende op het vertrouwen
der volksvertegenwoordiging,

3.

Grondwettelijke gelijkstelling van mannen en vrouwen.

4.

Samenstelling der volksvertegenwoordiging volgens het
én-kamerstelsel en volgens algemeen kiesrecht van alle
mannen en vrouwen, die de leeftijd van 25 jaren bereikt
hebben, op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging.

5. Facultatief volksreferendum.
6, Instelling bij de wet van publiekrechtelijke organen aan
welke, behoudens hoger toezicht, regelende en besturende bevoegdheid worde opgedragen ten aanzien van
de belangen voor welke zij zijn ingesteld. Bij de samenstelling dezer organen zal moeten worden zorg gedragen
voor vertegenwoordiging der deskundigen en der betrokken belangengroepen,

Par, 2+ Verhouding van Kerk en Staat.
1.

Losmaking van de financiele banden tussen Staat en
Kerkgenootschappen, na overleg met die genootschappen
en met eerbiediging van verkregen rechten. In afwachting daarvan onbekrompen toepassing van art, 172 der
Grondwet met inachtneming van een billijke verhouding
tussen de verschillende gezindten.

2.

Herziening van artikel 171 der Grondwet in vrijzinnige
geest.

Par, 3. Rechtswezen,
1,

Opheffing van alle wettelijke bepalingen, die de vrouw
achterstellen bij den man,

2.

Herziening van de wetboeken in de geest der vrijzinnigdemocratische beginselen, in het bijzonder ten aanzien
van het familierecht en het burgerlijk procesrecht,

3.

Invoering van administratieve rechtspraak voor die
gevallen, waarin de administratie geen voldoende waarborg oplevert voor onpartijdige beslissingen.

4.

Handhaving en verbetering van de wettelijke regeling
van de rechtstoestand der ambtenaren. Regeling der
arbeidsvoorwaarden van het personeel in dienstop een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht bij overheidsdiensten en daarmee gelijk te stellen diensten. Regeling
der arbeidsvoorwaarden in bestekken van voor overheidsrekening uit te voeren werken; bestaan collectieve
contracten, welke ter plaatse van algemene toepassing
zijn, dan behoren deze deel uit te maken van de arbeidsvoorwaarden,

5,

Een betere en
bescherming,

meer

doelmatige wettelijke

dieren-

.4
Par, 4, Volkswelvaart,
1,
•

Verhoging van het voortbrengend vermogen van het
volk op zodanige wijze, dat de energie wordt geprikkeld
en de voorwaarden worden geschapen voor alle bedrijven, ook de kleinste, mits economisch rationeel, om tot
gezonde ontwikkeling te komen. Vermijding van iedere
staatsbemoeiïng, die zonder noodzaak het bedrijfsleven
belemmert,
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2.

Tegengaan van ongebreidelde concurrentie en bevordering van doelmatige arbeidsverdeling in het bedrijfsleven, Samenwerking in het bedrijfsleven worde door de
overheid bevorderd en gesanctioneerd. Bevordering van
de toepassing van de wet op de ondernemersovereenkomsten,

3.

Overheidsexploitatie van, althans overwegende overheidsinvloed in ondernemingen van algemeen belang met
monopolistisch karakter.

4 Gevoerd worde een conjunctuurpolitiek bestaande in:
a, goed georganiseerde waarneming van het economisch leven;
b. het tegengaan van overmatige uitbreiding en inkrimping van het aanbod van goederen.
5.

Coördinatie van- en toezicht op het bankwezen ter voorkoming van eenzijdigheid in de credietverlening en in
het algemeen ten einde te verkrijgen, dat in het beheer
der aan de banken toevertrouwde delen van het nationale kapitaal bet algemeen belang beter behartigd worde.

6.

Bevordering van een deugdelijk en algemeen werkend
crediet-wezen, dat ook aan geschoolde vaklieden de
kans opent op een zelfstandig bestaan,

7, Erkenning van de waarde der coöperatie. De overheid
heeft zich echter te onthouden van maatregelen, die de
coöperatie kunstmatig steunen in de concurrentie met
andere bedrijfsvormen.
8.

Bevordering van de internationale economische samenwerking, in het bijzonder op het gebied van het munt-,
crediet- en bankwezen, de trust- en kartelwetgeving en
de handelspolitiek. Zoveel mogelijk dient laatstgenoemde
gericht te zijn op een vrij internationaal ruilverkeer,

9.

Steun aan het bedrijfsleven bij pogingen tot het verkrijgen van nieuwe markten door uitbouw van de economische voorlichtingsdienst,

A. Krachtige bevordering van:
1, het landbouwonderwijs (het landbouwhuishoudonderwijs daaronder begrepen) in de meest algemene zin,
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waarbij niet alleen aan cultuur-technische, maar ook aan
economische en sociale vraagstukken, de landbouw rakende, in het bijzonder aan het coöperatiewezen, aandacht moet worden geschonken.
2.

de landbouwvoorlichtingsdienst, om, door uitbreiding
van deze dienst in het buitenland.

3.

proefnemingen, demonstraties en onderzoekingen ten
behoeve van de rationalisering van het bedrijf.

4.

maatregelen tot verbetering van de gezondheidstoestand
van de veestapel.

5.

de export van landbouwproducten, o.m. door bij het
afsluiten van handelsverdragen rekening te houden met
het belang van de agrarische export, door het steunen
van propaganda voor de afzet van onze landbouwproducten, door ruimere toepassing van de landbouwuitvoerwet en door verdere contrôle en, waar nodig,
regeling van de export.

6,

maatregelen in het belang van de afwatering en het
verkeer,

7,

toepassing van de ruilverkaveling.

B. 1. Bevordering van het grondgebruik door den eigenaar,
o,m, door verbetering van het landbouwcrediet op lange
termijn, in het bijzonder ten behoeve van het kleinbedrijf.
2. Invoering van een pachtwet, waarbij:
a,

de pachter, onder gehoudenheid van de instandhouding van de waarde en de aard van het gepachte,
vrijheid van bedrsvoering wordt verzekerd;

b,

een langdurig gebruiksrecht wordt bevorderd, o.m,
door den pachter een recht op vergoeding toe te
kennen ingeval de verpachter weigert zonder gegronde redenen de pacht op redelijke voorwaarden
te continueren;

c,

overmatige pachtprijzen worden tegengegaan, door
het vaststellen van normen door onpartijdige deskundige organen;

d,

het bedrijfsrisico tussen partijen wordt verdeeld,
mede door bevordering van de toepassing van
glijdende pachtschalen (mobiele pacht);

C. den pachter recht op vergoeding voor aangebrachte
verbeteringen wordt toegekend.
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3. Bevordering van het tot stand komen van collectieve
arbeidsovereenkomsten in het landbouwbedrijf, waar
deze nog niet bestaan.
f. Steun aan maatregelen, welke de samenwerking van de
drie bevolkingsgroepen ten plattelande: landbouwers,
middenstanders en landarbeiders, kunnen bevorderen,
waarbij in het bijzonder er naar gestreefd moet worden,
dat de middenstand niet op onredelijke wijze in zijn
belangen wordt geschaad door toepassing der coöperatie
buiten het terrein van het credietwezen, dat van de
verwerking en de verkoop der producten (veilingwezen)
en de aankoop der bedrijfsbenodigdheden.
5.

Bevordering van de algemene plattelandsbelangen, o.m.
op het terrein der electriciteits- en drinkwatervoorziening, post- en telefoondienst, verkeerswezen, enz.

C. De beloning van de landbouwarbeid behoort in een redelijke verhouding te staan tot die van de arbeid in andere
takken van volksbestaan.
D, Crisisvoorzieningen:
1. De crisisvoorzieningen moeten het karakter dragen van
bedrijfssteun.
2.

Zij moeten erop gericht zijn, dat de gehele plattelandsgemeenschap er de gunstige werking van ondervindt.

3.

Ten einde te voorkomen, dat zij in te hoge mate ten
goede komen aan de grondeigenaren, is invoering van
de in punt B2 verlangde pachtwet op korte termijn
noodzakelijk.

4.

Bij de opzet der regelingen moet er naar worden gestreefd, dat alle takken van het bedrijf, waarvan mag
worden aangenomen, dat zij ook voor de toekomst
levensvatbaarheid bezitten, gelijke kansen op voortbestaan hebben, en voorts, dat aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden wordt bevorderd.
-

5.

Rekening behoort te worden gehouden met de eisen, die
de verschillende bedrijfstypen stellen, waarbij in het
bijzonder zorg is te schenken aan het kleinbedrijf.

6.

Ter versterking van de positie van de kleine boeren
worde aan hen toeslag verstrekt op de arbeid, die zij in
eigen bedrijf uitoefenen,

7.

Ter bestrijding van de werkloosheid onder de landbouw-

arbeiders worde een toeslag verstrekt op de tewerkstelling van deze arbeiders in de landbouw, met in achtneming van normen t,a,v, de minimum-loonbedragen.
8.

Vereenvoudiging van de administratieve opzet der
crisisregelingen; beperking van de inmenging in de
bedrijfsvoering tot hetgeen strikt nodig is voor een goede
uitvoering der regelingen; deskundige leiding en ruimere
medewerking van alle groepen van belanghebbenden bij
de uitvoering.

Par, 6, Middenstand,
1. Verbetering van de bestaansvoorwaarden van de middenstand,
2.

Versterking van de organisatie van de middenstand.
Erkenning van de betekenis van deze organisatie door
de overheid, mede door zoveel mogelijk inschakeling van
de georganiseerde middenstand bij de voorbereiding van
wetten en verordeningen, die op de middenstand betrekking hebben en door zoveel mogelijk de uitvoering van
zodanige wetten en verordeningen te doen geschieden
door of met medewerking van deze organisatie.

3.

Organisatie van een goede economische voorlichtingsdienst ten behoeve van de middenstand,

4.

Maatregelen, waardoor levenskrachtige middenstandsondernemingen bij de voorziening van credieten op
gelijke wijze worden behandeld als andere bedrijfstakken.

5.

Belemmering van ongebreidelde oprichting van nieuwe
middenstandsondernemingen en warenhuizen, door het
stellen van eisen, waaraan door onderneming en ondernemer moet worden voldaan, voor vestiging in bepaalde
takken van nijverheid en handel.

6.

Bevordering van de bona-fide handel door beteugeling
en bestrijding van euvelen en uitwassen. Verbod van
onware reclame. Betere regeling van het uitverkoop'
wezen, Regeling van het veilingwezen. Verbod niet
alleen van concurrentie-methoden, welke oneerlijk zijn,
doch ook van die handelingen, welke uit een oogpunt
van geordend economisch verkeer ontoelaatbaar zijn.

7.

Beteugeling van het cadeaustelsel, zodanig, dat de voor
de middenstand en de verbruikers nadelige gevolgen
daarvan worden tegengegaan.

8. Bevordering van een vereenvoudiging in de procedure
ten aanzien van de inning van kleine vorderingen.
9, Wijziging der Winkelsluitingswet, waardoor voor middenstandsbedrijven schadelijke gevolgen worden weggenomen,
10.

Regeling van marktwezen en venterswezen, met machtneming van de belangen der daarbij betrokkenen,

11.

Verbetering der rechtspositie van reizigers en agenten.

12.

Vaststelling van gunstige tarieven voor leveringen door
overheidsbedrijven aan middenstandsbedrijven.

Par, 7+ Sociale Wetgeving.
1+ Bevordering van overleg en samenwerking tussen werknemer en werkgever, met inachtneming van de belangen
van den verbruiker; medezeggenschap van de arbeiders
in de regeling der arbeidsvoorwaarden en in de organisatie van het bedrijf (bedrijfsraden).
2.

Uitbreiding der arbeidswetgeving tot landbouw, scheepvaart en visserij. Mogelijkheid van verbindend en onverbindend verklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten, Invoering van wettelijke loonminima in daarvoor in aanmerking komende bedrijven. Bevordering van
deelhebberschap der arbeiders in ondernemingen.

3.

Premievrije ouderdomspensionnering uiterlijk op 65jarige leeftijd tot een bedrag dat een redelijk levensonderhoud waarborgt. Vereenvoudiging van de sociale
verzekering. Verhoging van de invaliditeitsrente, uitbreiding van de gronden voor toekenning van weduwenen wezenrente. Wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering, met verhoogde premie voor ondernemingen
die in meer dan gewone mate bijdragen tot wisseling der
vraag op de arbeidsmarkt, Staatstoezicht op personeelsfondsen in particuliere ondernemingen. Nieuwe wettelijke regeling van het maatschappelijk steunwezen,

Verschaffing van plaats aan de jonger enin het arbeidsproces door het nemen van maatregelen, welke te weeg
brengen, dat het verlaten van de arbeidsmarkt door de
ouderen op vroegere leeftijd geschiedt dan thans veelal
het geval is, waarbij een regeling worde getroffen, waardoor die ouderen niet afhankelijk behoeven te zijn van
armenzorg.
5. Vorming van een wachtgeldfonds, waaruit de voor de

4.
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werknemers in eerste instantie nadelige gevolgen van
mechanisatie en rationalisatie bestreden kunnen worden.
6.

Bevordering van arbeidsvoorwaarden, waarin rekening
gehouden wordt met de geestelijke belangen der arbeiders. Wettelijke regeling van het recht op vacantie met
behoud van loon. Culturele zorg voor werklozen.

7.

Verzekering van de rechtspositi evan personeel van
door de overheid in belangrijke mate gesubsidieerde
verenigingen.

8, Omvangrijke zorg voor lichamelijke en geestelijke volksgezondheid; staatstoezicht op ziekenhuizen; regeling van
het ziekenfondswezen,
9. Verbetering der volkshuisvesting.
10, Bestrijding van alle woeker, mede door voorziening in
de behoefte van volkscrediet,
11.

Bestrijding van vervalsching van waren. Bestrijding van
drankmisbruik, Bestrijding van pornografie.

12.

Bescherming van natuurschoon.

Par, 8. Onderwijs.
1,

Gelgenheid voor ieder om het onderwijs te ontvangen,
hetwelk voor de ontwikkeling van zijn aanleg, in verband met het gekozen beroep, nodig is, onafhankelijk
van de geldelijke draagkracht der ouders of verzorgers.

2,

Wettelijke regeling en bevordering van overheidswege
van het voorbereidend lager onderwijs,
Met handhaving van het beginsel der financiële gelijkstelling, voorzover het lager onderwijs betreft, versterking van de positie der openbare school,
Verlenging van de leerplicht tot ten minste 8 jaar,
gevolgd door verplicht vervolg en vakonderwijs tot
17- a 18-jarige leeftijd, w.o. huishoudonderwijs voor
meisjes. Leerplicht voor het buitengewoon onderwijs en
wettelijke regeling van de toelating tot dit onderwijs,
Leerplicht voor schippers- en kramerskinderen. Bevordering van het vak-onderwijs, mede door subsidiëring
uit de overheidskassen en door rekenning van vakdiploma's door de overheid,
Versterking van het besef van de sociale functie onzer
universiteiten. Regeling van de positie van het hoger
handelsonderwijs. Beperking van uitwassen op het gebied der bijzondere leerstoelen.

3,

4.

5.
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6, Verbetering van de paedagogische en practische vorming van de leerkrachten van het lager en voorbereidend
onderwijs, aanvulling dier opleiding voor de leerkrachten
van het buitengewoon lager onderwijs. Wettelijke regeling van de psychologische en algemeen-didactische
opleiding van aanstaande leraren in de geest van de
door particulier initiatief reeds tot stand gekomen regeling. Wettelijke regeling van het speciaal-didactische en
practische deel dier opleiding.
7. Toepassing van § 1, punt 6 van ons werkprogram op
onze onderwijswetgeving.
Reorganisatie van de Onderwijsraad, om dit college in
staat te stellen, te voldoen aan zijn wettelijk omschreven
opdracht, uitgebreid als aangegeven in de voorgaande
alinea,
Mogelijkheid en gelegenheid voor kinderen met bijzondere aanleg van on- en minvermogende ouders om voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs te ontvangen met
geldelijke steun van overheidswege voor levensonderhoud en, indien onvermijdelijk, tegemoetkoming voor
derving van voor het gezin onmisbaar loon; een en
ander voor het vakonderwijs op ruime schaal.
Wettelijke regeling van het geneeskundig toezicht op
alle scholen, in verband met maatregelen ter behartiging
van de gezondheidsbelangen en de lichamelijke opvoeding der jeugd.
OFIJ
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12.
13.

Bevordering van georganiseerd overleg tussen overheid
en vakverenigingen van onderwijzers en leraren bij het
ontwerpen van wettelijke regelingen of verordeningen
op het onderwijs.
Medezeggenschap van het onderwijzend personeel op
de gang der schoolzaken bij alle takken van het onderwijs, die daarvoor in aanmerking komen,
Bevordering van het onderwijs aan en de ontwikkeling
van volwassenen,
Bevordering door middelen van het onderwijs van de
vredesbeginselen met vermijding, vooral ook in de leermiddelen, van alles, wat zweemt naar verheerlijking van
militair geweld.

Par, 9, Financiën
1, Belasting naar het inkomen met ver doorgevoerd pro-
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gessief tarief, rekening houdend met de mate, waarin het
inkomen afhankelijk is van de persoonlijke arbeidskracht
en met het aantal personen tot bevrediging van welker
behoeften het inkomen moet dienen,
2, Progressieve vermogensbelasting.
3. Buitengewone belasting van met geringe inspanning
verkregen grote inkomens- of vermogensvermeerdering,
4. Afschaffing of vermindering van verteringsbelastingen
op de eerste levensbehoeften; belasting van artikelen
van weelde.
5.

Handhaving van de belasting van de dode hand,

6.

Vervanging van de dividend- en tantièmebelasting door
een winstbelasting.

7.

Instandhouding als staatsvermogen van de door de Staat
bij versterf verkregen baten,

8.

Opheffing van het bankgeheim tegenover de fiscus,

9.

Redelijke verdeling van de bevoegdheden tot belastingheffing tussen Rijk, Provincie en Gemeenten op zodanige
wijze, dat aan de lagere organen de nodige mate van
financiele zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gewaarborgd is.

Beperking van de gewapende macht van de staat tot
hetgeen nodig is voor de handhaving van binnenlandse
orde en rust en voor de in verband met het lidmaatschap
van de Volkenbond nodige medewerking aan internationale rechtshandhaving.
Par. 11, Buitenlands beleid
1. Bestuur der buitenlandse betrekkingen volgens het beginsel, dat de samenleving der volken slechts gebouwd
kan zijn oprecht, moraal en onderling vertrouwen, en op
de gedachte, dat een inbreuk op de vrede niet door zelfstandige oorlogvoering doch door collectieve actie moet
worden gekeerd.
2, Medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid der
volksvertegenwoordiging ten aanzien van het buitenlands beleid op dezelfde voet als zij zich die ten aanzien
van de binnenlandse politiek verworven heeft, Bestrij-
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ding van iedere neiging van regering en diplomatie tot
nodeloze geheimhouding.
3.

Goedkeuring door de volksvertegenwoordiging van alle
verdragen met vreemde mogendheden, nietigheid van
geheime verdragen, afspraken of daarmee gelijk staande
handelingen.

4.

Krachtig streven naar democratiseren en algemeen maken van de Volkenbond en naar wijziging van zijn
Handvest in zodanige zin, dat elke aanvalsoorlog als
misdaad verboden zij.
Vervulling van Nederlands verplichtingen als lid van
de Volkenbond,

5,

Zolang punt 4, eerste alinea, nog niet is verwezenlijkt,
sluiting van zoveel mogelijk verdragen, behelzende, dat
de partijen, om welke reden ook, nimmer de wapenen
tegen elkaar gebruiken zullen, tenzij eventueel als onderdeel van een rechtmatige Volkenbondsactie.

6.

Opheffing der beperking van de benoeming van diplomatieke ambtenaren tot enkele bevoorrechte kringen.
Nauw verband tussen het diplomatieke en consulaire
corps.
Opvoeding van het volk tot grotere belangstelling in en
kennis van internationale aangelegenheden en tot pacifistische beginselen; te dien einde aandrang bij de Regering om geldelijke steun aan de vredesbeweging te geven
en om beurzen voor studiereizen in het buitenland beschikbaar te stellen,
Staatstoezicht op de financiële en verdere gestie van
particuliere wapenfabrikanten en -handelaars,
Betere verzekering van de vrijstelling van militaire
dienstplicht op grond van ernstige gewetensbezwaren.

7.

8.
9.

Par, 12+ Ned, Indië.

1. De vrijzinnig-democratische beginselen vinden voor
Indië toepassing met inachtneming van de eisen, gesteld
door de verhouding tot het moederland en van de bijzondere toestanden in Indië.
2, Voorop staat, dat t,a,v. Indië een staatkunde van onbaatzuchtigheid moet worden gevoerd.
3. Met volledig zelfbestuur in het verband van de Neder14

landse Staat als einddoel voor ogen wordt gestreefd
naar de ontwikkeling, cultureel, sociaal, economisch en
staatkundig, van de onderscheiden in Indië gevestigde
bevolkingsgroepen en naar hun harmonische samenwerking.
4. Terwijl enerzijds Indië als eenheid moet georganiseerd
blijven, zal anderzijds de natuurlijke ontwikkeling der
onderdelen tot zelfstandigheid en autonomie binnen die
eenheid moeten worden bevorderd.
De samenstelling van de vertegenwoordigende organen
in Indië, zowel de Volksraad als de regionale en plaatselijke organen, dient te geschieden op de grondslag van
medezeggenschap van alle groepen, die daarvoor volgens
hun ontwikkeling in aanmerking komen. Het streven
van de overheid zij erop gericht deze ontwikkeling met
kracht te bevorderen,
6,

Het staatkundig beleid t.a.v. Indië worde zo veel mogelijk bepaald in overeenstemming met de Volksraad.
Geschillen tussen Indische Regering en Volksraad worden slechts wanneer dit met het oog op de vereiste
spoed onvermijdelijk is door de Indische Regering beslist
en overigens aan de bevoegde organen in Nederland ter
beslechting voorgelegd.

7,

De landsbegroting worde door de wetgevende macht in
Indië vastgesteld. Geschillen daarbij rijzende tussen Regering en vertegenwoordigend lichaam word enbeslist
door de wetgevende macht in Nederland. Deze is tevens
bevoegd uitgaven, door het belang van het ganse Koninkrijk verist, op de landsbegroting te brengen.

8.

Bij herziening van de Indische staatsregeling worde het
interpellatierecht van de Volksraad buiten twijfel gesteld en het recht van enquête verleend.

9.

Het bestuur worde in Indië zo veel mogelijk gevoerd met
medewerking van in Indië zelf gevestigde inheemse, zowel als niet inheemse krachten,

10.

Publiekrechtelijke bevoegdheden en verplichtingen behoren, behoudens de voorwaarden van bekwaamheid,
onafhankelijk te zijn van ras en godsdienst.

11, De culturel eontwikkeling worde bevorderd door een
stelsel van volks, lager, middelbaar en hoger onderwijs,
waarbij, met inachtneming van de aard van het onder15

wijs, rekening worde gehouden met de eigen cultuur der
onderscheiden bevolkingsgroepen en zorg worde gedragen, dat ook kinderen uit de inheemsche bevolkingsgroepen toegang tot het middelbaar en hoger onderwijs kunnen verkrijgen.
De bestaande hoge scholen worden uitgebreid tot een
volwaardige universiteit.
12.

Op economisch gebied worde de zelfwerkzaamheid van
de bevolking opgewekt en gesteund; de industrialisatie
worde zowel in klein-, als grootbedrijf bevorderd. De
ontsluiting van de economische hulpbronnen in Indië
geschiede voor zover de bevolking deze niet zelf ter
hand kan nemen en voor zover bepaalde bedrijven niet
voor overheidsexploitatie in aanmerking komen, mede
met behulp van particuliere Westerse bedrijven.
Bij deze ontsluiting van hulpbronnen worde deelneming
van buitenlanders en buitenlands kapitaal niet geweerd.
Deze deelneming worde echter zo geleid, dat buitenlandse belangen geen overwegende invloed verkrijgen.

13.

Gestreefd worde naar nauwer economische samenwerking tussen Nederland en Indië met nauwkeurige afweging van de daarbij betrokken wederzijdse belangen,
Deze samenwerking worde niet aan Indië opgelegd,
doch zij de vrucht van gemeenschappelijk overleg.

14.

Het stoffelijk en zedelijk welzijn van hen, die aan de
voortbrenging in Indië deelnemen, worde bevorderd door
sociale voorschriften, met overheidstoezicht op de naleving ervan. Hetstelsel der poenale sanctie worde beperkt tot gevallen waarin het vooralsnog voor ontginningsarbeid niet kan worden gemist, onder toezicht van
overheidswege ter voorkoming van misbruiken,

15.

Gestreefd worde naar gelijkwaardigheid van rechtsbedeling voor alle bevolkingsgroepen. Naast de rechtsbedeling van gouvernementswege worde de inheemse
rechtspraak gehandhaafd en waar mogelijk ontwikkeld,

16.

Zolang de exorbitante rechten niet kunnen worden
ontbeerd, dienen bij ordonnantie waarborgen te worden
gesteld ter vermijding van willekeurige toepassing.

17.

Het recht van vereniging en vergadering worde niet
meer beperkt dan noodzakelijk is ter vermijding van
excessen,
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