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SECRETARIAAT: NIC. iVITSENSTRkAT 16, AMSTERDAM 

URGENTIE-PROGRAMMA LIJST 13 ~  
1. Verlaging der belastingdruk op jaarinkomens be- I . LEW I N 

nedeny 12.000,-s 

a. Vrijstelling aan de voet voor alle inkomens- 
groepen (ge1uwd ot ongehuwd) van f 4.000,-- 
en van j,  600,-- voor ieder kind; 

19. Afschaffing der progressie voor inkomens beneden f 12.000,- per jaar enver-, 
vanging door een evenredig tarief van 10%, e.e.a. als overgangsmaatregel tot 
verdere belastingverlaging en -vereenvoudiging. 

2. Het bevorderen van eigen woningbezit en de woning- en utiliteitsbouw met alle 
middelen, die versneld de huidige achterstand kunnen opheffen. 

3. Het beperken tot n jaar van de gewone dienstplicht in land-, Zee- en lucht- 
macht en tot anderhalf jaar voor de kaderopleiding. 

4. Het bevorderen van de inschakeling van cnpabele werkkrachten boven de veertig 
jaar in het arbeidsproces. 

5. Het van overheidswege betrachten van meer gematigdheid ten aanzien van initia-
tieven en organisaties op internationaal niveau, die zich bezig houden met 
"Europese integratie" of "hulp aan onderontwikkelde gebieden". 
Het overwegen van tegenmaatregelen, indien door het niet_optredender"partnerL 
landen" de Nederlandse belangen dreigen to worden verwaarloosd of geschaad. 

6. Het afschaffen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, en het voorkomen dat 
nieuwe organisaties of "schappen" worden ingesteld met als uiteindelijk doel in-
trekking van de wet op de P.B0. 

7. Definitieve en spoedige afwikkeling van het probleem der spijtoptanten. 

8. Vereenvoudiging van de uitvoering van de sociale wetgeving. 

9. Het instellen van een nationale radio- en televisie-omroep zonder aantasting 
van de rechten van bestaande organisaties en zonder dat andere organisaties, 
die commeroiNle uitzendingen willen verzorgen, dit recht wordt ontzegd. 

10. Beveiliging van de maatschappij tegen het vrijlatenvanterbeschikking gestelden, 
die kennelijk nog niet zijn genezen. 

11. Behoud van de bestaande recreatiegebieden, het instellen van een voetbaltoto 
met ongelimiteerde prijzen, de bouw van een sportpaleis £n het centrum van het 
land en het inhalen van de achterstand van de sportaccomodatie in Nederland. 
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