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URGENTIEPROGRAMMA 1972 

De VVD streeft er naar van de drie hoofdrichtingen in de Nederlandse politiek - de confessionele , 
de liberale en de s ocialistische - zo goed en zuiver mogelijk de liberale politiek gestalte te geven 
en wenst verantwoordelijkheid t e dragen voor het regeren van ons l and. 
Wij willen dat doen samen met anderen die net al s wij ruime armslag willen geven aan het per 
soonlijk initiati ef en niet wensen mee te werken aan de totstandkoming van een socialistische 
m aatschappij. 
Wij wensen na de verkiezingen herstel van de samenwerking tussen die partijen, die in 1971 
samen een kabinet vormden, en wij zen deelneming van de huidige Partij van de Arbeid aan een 
kabinet af. 
De VVD zegt dat nil - v66r de verki.ezingen - omdat wij dat het meest duide lijk en eerlijk vinden. 

I 
De VVD hecht aan vrijheid en verdraag
zaamheid bijzonder veel waarde. 
Wij achten het noodzakelijk dat de wet
geving r uimte laat voor de eigen ver
antwoordelijkheid van elke burger en 
zijn persoonlijk !even eerbiedigt en 
waarborgt. 
Wij wensen de rechtsstaat en de demo
cratie krachtig t e handhaven en te ver 
volmaken; wij bestrijden geweld en in
timidatie van welke zijde dan ook. 
De VVD wijst invoering van een districten
stelsel van de hand , omdat alle in ons 
volk bestaande politieke stromingen zich 
in het parlement moeten kunnen laten 
horen. 
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2 
De VVD i s van mening dat de mens pas 
werkelijk vrij is al s hij kans heeft op 
volledige ontplooiing : al het mogelijke moet 
worden gedaan om ook de kinderen uit 
minder bevoorrechte gezinnen een goede 
startkans in onze samenleving .te geven 
en de verdere opleiding en vorming van 
de werkende jeugd te stimuleren. 
Goed onderwijs - met voorrang voor kleu
ter - en basisonderwijs - is naar ons in
zicht het breekij zer bij uitstek om maat
schappelijke verhoudingen te verbeteren; 
de kwaliteit van het onderwijs moet zo
danig worden verbeterd dat alle leerlingen 
onderwijs ontvangen dat i s aangepast aan 
de individuele aanleg. 
Daarnaast dient een samenhangend aanbod 
van sociaal-culturele voorzieningen te 
worden geboden ten einde ook buiten en na 
het onderwijs ontplooiingsmogelijkheden te 
scheppen. 
De VVD wil de verouderde opvattingen bin
nen onze maatschappij ten aanzien van de 
positie van de vrouw veranderen, opdat de 
vrouw alle kansen krijgt m edeverantwoor
delijkheid buiten het gezin te aanvaarden. 

3 
De VVD acht voor de toekomst van ons 
land het bevorderen van zelfs tandige 
krachten in onze maatschappij van groot 
belang. 
Wij verwachten veel van de lust tot onder
nem en, van de individuele moed om 
risico's te aanvaarden; de overheid moet 
daarbij helpen, niet hinderen. 
Wij vinden, dat ieder die veel presteert, 
die zuinig is , die zich inzet voor de toe
komst, zoveel mogelijk zelf over zi jn eer 
lijk verdiende inkomen moet kunnen 
beschikken. 
De VVD stelt vast dat de totale belastmg
en premiedruk en vooral de direkte be
lastingen ve r geleken met die in de ons 
omringende landen te hoog zijn. 



4 
De VVD blijft van mening dat aan terug
dringing van de geldontwaarding de hoogste 
voorrang moet worden gegeven. 
Wij zijn van mening, dat loon- en prijsstij
gingen moeten worden ingeperkt en dat, 
indien dit niet vrijwillig gebeurt , de regering 
dient in te grij pen. 
Wij eisen een zo zuinig mogelijk beleid, grote 
voorzichtigheid bij het doen van nieuwe uit
gaven . afkappen van overbodig geworden 
overheidstaken, en een regelmatige door
lichting van het overheidsapparaat, zo moge
lijk door onafhankelijke deskundigen. 
De VVD is van oordeel dat evenwichtige 
economische groei dringend nodig blijft 
voor de vergroting van onze gezamen-
lijke welvaart en ter wille van de werk
gelegenheid; hierbij moet een evenwichtige 
behartiging van consumentenbelangen in 
het oog gehouden worden; de consument 
behoort als volwaardig partner in het 
economisch bestel te worden beschouwd. 

s 
De VVD geeft hoge voorrang aan h et leef
klimaat en het milieubeleid. 
Het milieubeleid dient te worden geregeld 
in een alomvattende raamwet en te worden 
gevoerd op grondslag van het beginsel dat 
de vervuiler betaalt. 
Wij vinden dat de overheid speciale zorg 
aan de woonsituatie in de grote steden en 
aan de ontwikkeling van zwakke regio's in 
het algemeen dient te geven. 
De VVD is van oordeel dat deze problemen 
slechts grondig kunnen worden aangepakt , 
wanneer Nederland het bevolkingsvraag
stuk centraal stelt. 
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6 
De VVD acht een behoorlijk onderdak voor 
iedereen noodzakelijk. Hierbij mag worden 
verwacht , dat ieder een redelijk dee! van 
zi jn inkomen aan huisvesting besteedt. 
Het verlenen van ruime steun door de over
heid aan de huisvesting en met name aan 
de kwaliteitsverbetering vinden wij daarom 
van groot belang. 
Bejaarden en alleenstaanden dienen bij de 
huisvesting niet als onmondige groep 
gersoleerd te worden; bejaarden behoren de 
kans te krijgen in het totale maatschappe 
lijke beste l mee te blijven funktioneren. 
De VVD pleit voor krachtige bevordering van 
het eigen woningbezit. 

7 
De VVD is van mening dat goede sociale 
voorzieningen noodzakelijk zijn om risi
co' s op te vangen die de mens niet zelf 
kan dragen. 
Optrekking van de AOW en rechtvaardiger 
behandeling van de zelfstandigen z ijn naar 
onze opvatting dringend nodig. 
Ook op sociaal terrein dient de eigen ver 
antwoordelijkheid tot haar recht te komen: 
zowel invoering van een verantwoorde 
eigen bijdrage bij de ziekenfondsverzeke 
ring als verdere inkrimping van de kinder
bijslagvoorzieningen achten wij gewenst. 
De VVD is voorstander van scherpe bestrij
ding van misbruik en van het tegengaan van 
oneigenlijk gebruik van sociale voor
zieningen. 

8 
De VVD acht een eensgezind en democra
tisch geregeerd Europa, dat nauw samen
werkt met de Verenigde Staten van 
Amerika, de beste garantie voor de vrij
heid en welvaart van Nederland. 
De welvaart en het welzijn in de ontwik
kelingslanden dienen te worden vergroot 
via het aanwakkeren van de eigen ont
plooiing van deze landen, waartoe finan
ciele en technische hulp moet worden 
verleend. 
Wij zijn van mening dat in een hechte At
lantische samenwerking de beste steun kan 
worden ver leend aan een voortzetting der 
ontspanningspolitiek tussen Oost en West. 
De VVD is van mening dat onze bijdrage 
aan de westelijke verdediging op peil 
dient te blijven en in kwaliteit moet worden 
opgevoerd , ter verdediging van vrijheid en 
democratie. 



U WEET WAT U AAN ONS HEEFT 

De invloed van de VVD op het kabinetsbeleid is onmiskenbaar. Vooral 
op aandrang van de VVD kwam dit jaar het volgende tot stand: 

1. Bezuinigingen van 800 miljoen en meer. 
2. Voor het eerst sinds jaren een verlaging van de belastingdruk; 

verlaging van de wiebeltax tot nul. 
3. Doorgang van de inflatiekorrektie voor 80% met 800 miljoen. 
4 . Verschuiving van de belastingdruk op inkomen naar belasting

druk op verbruik. De verhouding is nu 55 - 45. 
5. Verlaging van de inkomstenbelasting voor de middengroepen met 

ruim 200 miljoen. 
6. Een zelfstandige behandeling voor de belastingen van de werkende 

gehuwde vrouw. 
7. Versnelde optrekking van de AOW. 
8. Invoering van belastingvrij reserveren voor de oude dag van 

zelfstandigen - dankzij de VVD waardevast -;een belastingvoordeel 
van ca. 250 miljoen. 

9. BTW faciliteiten voor kleine ondernemers en landbouwers. 
10. Aandacht voor de regio's:nota's Noorden des Lands en Limburg. 
11. Aandacht voor milieuvervuiling:urgentienota milieuhygiene. 

DE VVD IS ONMISBAAR VOOR EEN STABIEL REGERINGSBELEID 

uitgave:hoofdbestuur VVD, oktober 1972 

Koninginnegracht 57 , 's Gravenhage, tel. 070 - 604803 
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