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zou wor» wat PvdA, CPN en PSP willen, wordt de werkelijke voor- 

uitgang van ons land belemmerd en wordt de werkgelegenheid ernstig bedreigd. 

Waar het huidig socialisme toe leidt ondervinden we nu aan den lijve, namelijk: 

bureaukratie, uitholling van partikulier initiatief! topzware belastingen en verkwisting van 

belastinggelden! inflatie, geldontwaarding, stijgende prijzen! werkloosheid! 

watJ°  
p 

wil  wie 
U .. isd e  Liberal  Liberale Volkspartij 

p 

}Lieale  

progressief 
de partij noemt zich liberaal, omdat zij prin-
cipieel stelling neemt tegen het socialistische 
streven naar staatskapitalisme 

Volkspartij 

de partij is een volkspartij die zich midvoor 
opstelt en de samenwerking tussen alle be-
volkingsgroepen stimuleert; 
da partij is tevens volkspartij, omdat zij van 
mening is dat niet het staatskapitalisme - 
zoals PvdA, CPN en PSP dat willen - doch 
't volkskapitalisme moet worden nagestreefd. 
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1. snoeien 

Wist U, dat de staatsuitgaven in 5 jaar tijd maar liefst 
zijn verdubbeld van 10 naar 20 miljard? Bureaukratie is 
te vergelijken met een olievlek. 
De Liberale Volkspartij wil dat overdadige overheids-
uitgaven worden besnoeid. Niet met die paar honderd 
miljoen van de VVD, maar op de huidige begroting met 
circa 10% (dus: met twee miljard). 
Help ons een eind maken aan het potverteren. Eis met 
ons dat de maximum grens van de staatsuitgaven ge-
koppeld wordt aan ons nationale inkomen! 

2. wrrkiiornerswinstdeling  

Wist U dat bedrijven sluiten of vluchten naar het 
buitenland? 
Het bedrijfsieven is de kurk waar wij allen op drijven. 
De vele ondernern:ngen waar Nederland trots op mag 
zijn en die voor onze welvaart en werkgelegenheid moe-
ten blijven zorgen, mogen in hun groei niet door de 
Staat worden beknot. De LVP is voor stimulering van 
de produktie door belastingfaciliteiten bij investering en 
afschrijving. Zij wil voorts dat alle werknemers delen in 
de gezamenlijk behaalde resultaten door middel van 
werknemerswinstdeling. 

3. gedwongen P50's 

Afschaffing van een geldverslindende politieke liefheb-
berij: de gedwongen PBO. 

4 belastingherziening 

De Liberale Volkspartij verlangt snelle belastingherzie-
ning, waaronder: 
a. koppeling van de belastingprogressie aan de koop-

kracht van de gulden. 
b. belastingfaciliteiten bij overwerk en extra prestatiebe- 

loningen. 
C. bedrijfsafschrijvingen op basis van vervangingswaarde. 
d. afschaffing inkomensoptelling man en vrouw. 
e. afschaffing ongehuwdentarief. 

f. geen verhoging, maar afschaffing van de successie-
belasting. Wanneer U loon- en inkomstenbelasting 
hebt betaald, moet het daarmee afgelopen zijn en 
moeten Uw kinderen later niet nog eens worden be-
sprongen. 

5. olndlil.. ird r.ri..nr  

Wist U dat er, dankzij het vorige kabinet, momenteel 
35.000 werkloze bouwvakkers in Nederland zijn? 
De woningnood en het vraagstuk van de krotopruiming 
kunnen spoedig tot het verleden behoren, indien de wet 
van vraag en aanbod geleidelijk wordt hersteld. De kost-
prijs van woningen kan worden gedrukt door stimulering 
van prefabricage. De LVP verlangt invoering van be-
lastingfaciliteiten ter bevordering van het eigen woning-
bezit, waarmee bovendien de bezitsvorming wordt ge-
diend. 

De LVP wil het staatsbestel moderniseren door onder 
meer invoering van een distriktenstelsel voor één van 
de Kamers. Dat geeft kontakt tussen kiezer en gekozene. 

7 eto' or vc,,r I -'• i'-. :rie 

Het verkeer ontaardt in toenemende chaos. Van de 
maar liefst 1.6 miljard per jaar welke het wegverkeer aan 
belastingen opbrengt, wordt slechts 600 miljoen voor 
wegenbouw gebruikt. De LVP wenst hierin spoedige 
verbetering. Jaarlijks 2500 doden en 30.000 zwaar ge-
wonden in het verkeer: dat mag niet langer worden 
geaccepteerd. 

8. O,,iflir g bevolkingstoename 

De LVP is voor afremming van de bevolkingstoename 
door om. verbetering van de voorlichting. Zij wil ge-
leidelijke herziening van de kindarbijslagwet. 
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De LVP streeft naar een werkelijk open bestel. 
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