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PRIORITEITEN PROGRAMMA

DRASTISCHE bezuinigingen op ALLE ministeries en overheidsinstellingen door het betrachten
1. van meer efficiency hetwelk 0.0. inhoudt: meer doen met minder mensen e.e.a. te bereiken

door personeelsstop bij de overheid, wijzigingen budgetteringssysteem bii de overheid,
inschakeling onafhankelijk efficiencybureau t.b.v. de overheid. Meer in het algemeen
be Iangri ike inkri mpi ng van de staatsu i tgaven •

2. Bij de door prijsinflatie veroorzakende loonronden dient de belasting in geld gelijk te blijven,
waardoor een gunstiger economisch en fiscaal klimaat ontsbat, dot het aantrekkelijk maakt om
te verdienen en te werken. De burger dient in het bezit te blijven van de vruchten van zijn
arbeid.

3. DRASTISCHE maatregelen tegen MISBRUIKEN van de sociale uitkeringen, zoals Ziektewet, de
Wet Arbei ds Ongeschi kthei d (WAO), de Werkelooshei dwet (WW).

4. Volledig gelijke behandeling in fiscaal opzicht van de gehuwde werkende vrouw en de alleen-
staanden. Normale belastingschalen voor deze groepen en voor de gehuwde werkende vrouw
geen samentrekking van het inkomen met de man. Afschaffing van aile dubbele heffi ngen van
sociale premil:!n indien beide echtelieden werken.

5. Het WAARDE-vast maken van pensioenen en AOW-uitkeringen, hetgeen inhoudt dot waar mo-
gelijk de inflatie moet worden tegengegaan. Volledige aandacht voor de z.g.n. vergeten groe-
pen met vaste inkomens zoals bejaarden en pensioentrekkenden, op dit moment de weerloze
slachtoffers van de inflatie.

,5. Tegenover de B. T. W. -verhoging, correetie op loon-en inkomstenbelasti ng. Stop op verdere
verhoging van accijnzen. Meer groeien naar bestedingsbelasting i.p.v. boetes (in de vorm van
progressieve belastingschalen) op meerdere inspanning en prestaties ..

7. Voorkoming van kapitaalvlucht uit Nederland d.m.v. een zodanig belastingklimaat voor de
hogere inkomens dot investering in Nederland weer aantrekkelijk wordt.

8. Installatie van de ombudsman die de relatie burger-overheid regelt. Vereenvoudiging van
vergunningenbeleid, procedures en belemmerende bepalingen.

9. Afschaffing wegenbelasting met z'n dure controles en in plaats daarvan een kleine belasting op
de benzineprijs, zodat iedereen per gereden kilometer belasting betaalt. Deze kleine belasting
uitsluitend aan de wegenbouw besteden (bestemmingsbelasting) en niet aan allerlei andere zaken.
In het algemeen aanzi enli jke beperki ng van de onevenredi 9 zware lasten op het wegverkeer.

10. Afschaffing van gedwongen hoge staats-uitgaven aan ontwikkelingshulp zonder dat de kiezer
dit wenst. In plaats daarvan een jaarlijkse nationale inzamelingsaktie, zodat datgene be steed
wordt wat het Nederlandse volk zelf redelijk vindt. Dit geld slechts besteden aan vast om-
Ii jnde projeeten, zodat geldverspi II ing wordt voorkomen.

11. De woningbouw onmiddellijk geheel vrij maken van aile overb~dige, tijdrovende en duur maken-
de overheidsbemoeiingen.

12. Verbod van veelal eenzijdige politieke voorlichting op openbare scholen en universiteiten aan
minderjarigen. Deze zijn openbaar en behoren obieetief te zijn. T.a.v. staatsinrichting slechts
feitelijk onderwiis.

13. Onmiddellijke opstelling van stringente voorschriFten ter voorkoming van misbruik der televisie-
zendti jd d. m. v. tendendieuze politiek gekleurde programma's anders dan in de zendtijd voor poli-
tieke partijen en controle daarop. (klachtenbureau?).

14. Legale exploitatie van radio "Veronica" op Nederlands grondgebied toestaan.

15. Behoud van evenredige volksvertegenwoordiging en krachtig verzet tegen elk"e poging van de
bestaande partijen om middels bele_mmerende bepalingen, zoals de invoering van het districten-
stelsel en een hoge kiesdrempel, nieuwe partijen buiten de deur houden

KORTOM GEWOON EENS DOEN WAT DE KIEZER WIL !!


