
NEDERLANDS ECONUA1ISGH REPEL 

Rijswijk, 3 maart 1903. 
Emmastraat 5, 

L.S. 

Onderstaand het programma van Nederlands Economisch Appèl. 

Geeft U steun aan dit programma door direct bijgesloten slip in te vullen en 

op te zenden. Alleen snelle hulp zal het ons mogelijk maken propaganda te voe-

ren en met succes aan de verkiezingen deel te nemen. 

BEWAAR ONS EN U ZELF VOOR EEN TE LINKS GERICHTE COALITIE 

Namens het Bestuur: 

N?.L.E.K.R,Roskott, Rotterdam, Voorzitter. 

Dr.J,P,van Waasbergen, Breda, Bestuurslid. 

H,Scheffer, Rijswijk, Secretaris, 

P R U C R 0 14 10 0. 

Punt I.E.A. IS VUUR HONDHOVIND 1/IAN DE CONSTITUTIONELE PARLEE1ENTOIRE IhONORCHIE 

ONDER HET HUIS URN URON ZEI, 

Toelichting: L.A. wil het parlementaire stelsel handhaven. 

L.A. is voor godsdienstvrijheid jheid op basis van het Oude en Nieuwe Testament. 

L.A. is voor vrijheid van drukpers. 

Punt 2. E.A. STELT ZICH TEN DUEL REDELIJKE BELOSTINCHEFFIND EN VERONTUJÜURDE BESTE- 

DING DRIARVON, 

Toelichting: L.A. denkt de belastingheffing te verbeteren door o.a.: 

a. Verzachting van de progressie van de inkomstenbelasting. 

b. Mogelijkheid civ fiscaal jJn of  seer  bijzonder gunstige jaren over meer-

dure jaren te verdelen. 

C. Verhoging van de belastingaftrek voor preni  On  van levensverzekering,  
voorzover de verzekering dient voer oudodags- en gezinsverzorging. 

d. Algehele vereenvoudiging van het belastingstelsel. 

P. Opnieuw bezien van de belastinevrije grens, in het bijzonder voor,  gepen-

sioneerden. 

f. Huishoudelijke help voor inkomstenbelasting aftrekbaar te stellen, 

indien de vrouw van bet gezin een bedrijf of beroep uitoefent, dan wel 

in dienstbetrekking werkzaam is. 

L.A. is van oordeel dat er met de belastinggelden op onverantwoorde wijze 

wordt omgesprongen en algehele herzi uning van de toelaatbare uitgaven on-

der de ogen moet worden gezien. 

Punt 3. E.A. STREEFT NOOR BEVORDERING VON HET PARTICULIER INITIATIEF EN VERAiINDE-

RIND VON DE UVERHEIDSBEN1OEIINGEN. 

Toelichting: L.A. meent dat de overheid taken tot zich heeft getrokken, die beter' aan 

het particulier initiatief kunnen worden overgelaten. Zo zal de 4.0.5. en 

niet verder mogen gaan dan een basisvoorziening, zodat daar-

naast voldoende ruimte wordt gelaten voor particuliere oudedags- en ge- 

zinsvoorzieningen, Het ingrijpen in de particuliere bedrijven moet tot hot 

uiterste beperkt blijven. 

Punt 4. E,O. WENST EEN WON INCRELEID, WOORBIJ NEER EN BETERE WON IN[4EN WORDEN [4E-

BOUWD VUUR ALLE LODEN VON DE BEVOLKING. 

Toelichting: L.A. is van oordeel ,dat wanneer alle krachten worden ingespannen, ten- 

minste 100.000 huizen per jaar gebouwd kunnen worden. 

Ook de bouw in de vrijL sector zal krachtig bevorderd moeten worden. 
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Punt 5. E.O. STREEFT NOOR EEN KRACHTIGER AANPAK VON DE WEGENHUUHJ, OoNLEPOST AAN 

HET TE VERWACHTEN TOEKOMSTIG VERKEER. 

Toelichting: Om dit te bereiken zal een noede planning voor een reeks van jaren nodig zijn. 

De hieruit voortvloeiende opdrachten aan wegenbouwers dienen geruime ti-,d 

v66r de aanvang der uitvoering in het bezit van wegenbouwers te zijn. 

E.A. is een voorstander van een goede midden-bermafscheiding ter bevor-

dering van de veiligheid van het verkeer. 

Punt 6. 5.0. STREEFT NOOR EEN KRACHTIGE BEVORDERING VON HANDEL EN NIJVERHEID, OPDAT 

EEN VOLLEDIGE WERKGELEGENHEID MET GOEDE BELUNINGEN KON OORDEN GEHANDHAAFD. 

Toelichting: De welvaart van het Nederlandse volk zal met kracht moeten worden bevor-

derd. Daartoe zullen alle takken van handel en nijverheid het hunne moe-

ten bijdragen. Alles wat de ontplooiing van de welvaart Han tegenhouden, 

moet worden opgeruimd. Als hieraan wordt voldaan, zal aan de werknemers 

een goede beloning kunnen worden gegarandeerd. 

Punt 7. E.A. MEENT DuT NEDERLAND NOOR ECUNOPlISCHE, POLITIEKE EN MILITAIRE SAMEN — 

WERKING IN E.L.G. EN N.O.V.U,—VERBOND MOET STREVEN, 

Toelichting: L.A. vindt dat alleen in samenwerking met de landen die in E.E.G.- en 

N.A.V,0.-verband zijn verenigd, voldoende weerstand tegen het communis-

me kan worden geboden en onze vrijheid kan worden gehandhaafd. 

Punt 8. E.A. dilL 1EDEWERKEN OlIN LIIILP uN ONONTWIKKELDE GEBIEDEN, DOCH UITSLUITEND 

OP BILoTEROLE 00515. 

Toelichting: L.A. meent dat het huidige systeem van multilaterale hulp tot grote geld- 

verspilling leidt, terwijl de hulpverlening zelve niet het gewenste resul -
taat heeft. Alleen door rechtstreekse hulp aan het betrokken gebied kan 

hierin verbetering komen. 

Punt 9. E.A. IS \JOOR5TNDSTER VON COMMERCIELE RADIO EN ILLEVISIE, 

Toelichting: L.A. meent dat de bezwaren die hiertegen wel geuit worden ongegrond zijn. 

Punt 10. E.D, IS TEGEN EEN VERPLICHTE PUBLIEKHECHTERLIJKE DEURIJFSORGuNISOTIE EN 

GEDWONGEN DEELNAME lION VAKGROEPEN. 

j29]Jdijfin: L.A. meent dat verplichte deelname aan bednijfs- en vakgroepen moet wor-

den afgewezen. In de afgelopen jaren is voldoende gebleken dat de betrok-

ken groepen van het Nederlandse volk deze dwang afwijzen. 

Punt 11. E.O. IS VOOR HERZIENING KIESSTELSEL. 

Toelichting: Het is nodig voor iedereen te weten wie hun afgevaardigde is. Daarom wil 

L.A. het kiesstelsel wijzigen (Districten-stelsel). 

Punt 12, E.A. WIL BETERE BESCHERMING DuN DE IIOOTHCHOPPIJ IEPEN GEESTELIJK ESTOOR- 

DEN. 

Dit behoeft geen toelichting. 

Punt 13. E.O. IS VOOR AFSCHAFFING VON DE GEREENTEKLuSSEN, 
-------- 

Toelichting: Het is onrechtvaardig dat burgers in kleinere gemeenten minder inkomen 

genieten voor eenzelfde prestatie, hoewel het kostenpeil dikwijls hoger 
ligt. 
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