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1. Parlementaire democratie 
Handhaving van de parlementaire democratie, 
waarbij echter naar wegen moet worden ge
zocht waardoor de burger meer wordt betrok
ken bij het functioneren van deze democratie. 

Openheid in beleid en bestrijding van 
bureaucratie 
De burger in Nederland staat nog teveel bui
ten alle bestuurlijke maatregelen die worden 
genomen. Onze democratie functioneert hier 
niet voldoende, aangezien procentueel slechts 
een klein gedeelte van ons volk betrokken is 
bij het bestuur! ijk gebeuren. Ook a I heeft men 
de gelegenheid tot inspraak, dan nog maakt 
slechts een klein gedeelte van de burgers ge
bruik hiervan. Een openheid in beleid en een 
betere voorlichting zal derhalve moeten worden 
betracht om de burgers werkelijk te betrekken 
bij hetgeen dikwij Is over hen (maar zonder hen) 
wordt beslist. 
De bureaucratie werkt dikwij Is belemmerend 
ten aanzien van een goede communicatie tus
sen burger en overheid. De statische procedure 
bij alle lagen van de overheid werkt negatief 
op de wi I van de burger om betrokken te wor
den bij hetgeen bestuurlijk tot stand komt. 

Inspraak ook na de verkiezingen 

Meer inspraak van de burger, ook na de ver
kiezingen, zodat een beter contact tot stand 
kan komen tussen de volksvertegenwoordigers 
en degenen die hen hebben gekozen. Hiertoe 
zal een wet tot stand moeten komen waarin 
wordt vastgelegd dat iedere vertegenwoordiger 
minstens eenmaal per jaar persoonliik verant
woording dient af te leggen betreffende zijn 
werk in het parlement. Dit dient te geschieden 
in een openbare vergadering van de partij 
waarvoor het parlementslid werd gekozen. De 
partij zelf dient deze openbare kiezersverga
dering uit te schrijven. Bezwaren van kiezers 
kunnen dan schriftelijk worden ingediend en 
staan ter discussie van de vergadering waarin 
de betreffende volksvertegenwoordigers hun 
werk dienen te verantwoorden. 
Evenredige vertegenwoordiging en 
kiesdrempel 
De Democratische Middenpartij is voor even
redige vertegenwoordiging in het parlement, 
tevens is zij voor het invoeren van een kies
drempel. Deze kiesdrempel zal dan gesteld 
moeten worden op minimaal 2 zetels. 

Referendum 
De mogelijkheid van een referendum moet in de 
grondwet worden vastgelegd. 
Een referendum als volksstemming kan een be
langrijke zaak zijn indien de wenselijkheid 
zich voordoet het volk rechtstreeks te raadple
gen bij principi~le beslissingen. 

Constitutionele monarchie 
Handhaving van de constitutionele monarchie 
onder het Huis van Oranje. 

2. Bestuurlijke organisatie 
Op het gebied van de bestuurlijke organisatie 
dienen wij te streven naar een eenvoudig, door
zichtig en effici~nt beleid van drie bestuurs
lagen t.w. rijk, provincie en gemeente. 

Gewestvorming 
De zogenaamde gewestvorming als vierde be
stuurslaag kan leiden tot verambtelijking en 
tot communicatiestoringen tussen de plaatse
lijke bevolking en het eventuele gewestelijke 
bestuur. 
Wij zullen verder streven de ontwikkeling tot 
krachtige zelfstandige gemeenten te bevorde-

ren, waarbij vn1e intergemeentelijke samen
werkingsverbanden vruchtbaar kunnen werken. 
Deze intergemeentelijke samenwerking op het 
gebied van gezondheidszorg, onderwijs, 
milieubeheer, politie, woning-, weg- en wa
terbouw, etc. kan ook tot stand komen zonder 
een vierde bestuurslaag te cre~ren. 
Bestemmingsplannen 
Bevorderd dient te worden dat landelijke voor
schriften voor bestemmingsplannen worden uit
gevaardigd, waarin met name moet worden ge
regeld dat geen detailhandelvestigingen mogen 
plaatsvinden op industrieterreinen, of op plaat
sen waar een dergelijke vestiging de distribu
tiestructuur za I kunnen ontwrichten. 

3. Economisch beleid 
De Democratische Middenpartij ziet het huidige 
systeem van vrije markteconomie (dus onderne
mingsgewijze produktie) als het meest verkies
lijk. 
Deze markteconomie dient echter gebaseerd te 
zijn op een ordelijk economisch verkeer. Daar
bij dient ordenend te worden opgetreden in
dien uitholling van de normale produktie- en/ 
of distributiestructuur optreedt. 
Misbruik economische macht 
Economische macht mag niet worden misbruikt 
om de vrijheid van het ondernemerschap voor 
de andere mens onmogelijk te maken. Concur
rentie dient gebaseerd te zijn op economische 
motieven, waarbij rekening dient te worden 
gehouden met de goede menselijke verhou
dingen. Misbruik van economische macht moet 
worden bestreden. (sportiviteit in concurrentie). 

Amende!ing ondernemingsgewijze 
produktie 
De Democratische Middenpartij is van mening 
dat op ons mensen van deze tijd de plicht rust 
wegen te zoeken om het systeem van onderne
mingsgewijze produktie aan te passen aan de 
eisen van rechtvaardigheid voor allen in onze 
samenleving. Waardering voor de factor ar
beid, maar ook waardering voor de factor per
soonlijk initiatief, welke samengaat met de 
factor arbeid. 
Geen boete op prestatie 
Geen boete op prestatie voor degenen die extra 
inspanningen leveren. Ook waardering voor de 
persoonlijke inzet bij het ondernemerschap en 
voor andere mensen in onze maatschappij, die 
bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen en 
extra prestatie te leveren. 
Betere inspraak via S.E.R. 
Betere inspraakmogelijkheden voor de midden
groepen en zelfstandigen bij de Sociaal Econo
mische Raad aangezien de huidige samen
stellingvande S.E.R. geen afspiegeling is van 
de werkelijke verhoudingen der belanghebbende 
groepen en zeker niet ten aanzien van de mid
dengroepen en zelfstandigen. 

4. Fiscaal beleid 
De Democratische Middenpartij is van mening 
dathetfiscale beleid moet worden omgebogen, 
zodat geen onevenredige lasten worden gelegd 
op diegenen, waarvan men thans denkt relatief 
zwaardere lasten te kunnen opleggen. Men 
stelt dat de sterkste schouders de zwaarste las
ten moeten dragen, maar de lasten kunnen ook 
te zwaar worden of de schouders te zwak. 

Zelfstandigen en middengroepen 

Het huidige ongunstige fiscale klimaat treft in 
het bijzonder de zelfstandigen en middengroe
pen in Nederland. Deze groepen worden hier
door nadelig getroffen, terwij I bij die groepen 
vooral de hoge directe belastingen als bijzon
der onredelijk worden aangevoeld. Hierin kan 
verbetering worden gebracht door een ombu i
ging naar de indirecte belastingsfeer. 
Men dient er rekening mede te houden, dat de 

middengroepen in Nederland relatief hoge vet
wervingskosten hebben om dat middeninkomen 
te bereiken. De middengroepen staan voor ho
gere lasten in representatie en bij de door hen 
te betalen sociale voorzieningen. 

Fiscale discriminatie 
De zelfstandigen in Nederland worden fiscaal 
en sociaal gediscrimineerd volgens de huidige 
wetgeving. Deze discriminatie in wetgeving 
dient op korte termijn te worden gecorrigeerd. 
De inmiddels per 1 januari 1973 in te voeren 
oudedagsvoorziening zelfstandigen is het eer
ste begin om aan deze achterstelling een einde 
te maken. Het is echter onvoldoende, omdat de 
maatregelen eerst over een langere periode in 
z'n geheel zullen worden ingevoerd. Dit is dus 
slechts een gedeeltelijke inhaalmaatregel, 
waarbij echter niet wordt gedacht aan de in
mi dde Is verstreken jaren waarin de ze I fstandi
gen geen reserveringen hebben kunnen doen om 
een oudedagsreserve op te bouwen. 

Bedrijfsreserve 

Er zal bij zelfstandigen een fiscaal onderscheid 
moeten worden gemaakt in bedrijfsinkomen en 
persoonlijk inkomen. Men dient rekening te 
houden met de omstandigheid dat zelfstandigen 
een groot ondernemersrisico dragen. 
Er zullen moge I ijkheden moeten worden ge
schapen om redelijke reserves te kunnen op
bouwen voor uitbreiding van het bedrijfen/of 
aanpassen van het bedrijf aan de eisen van de
ze tijd. ledere zelfstandige moet de mogelijk
heid krijgen 20o/o (met een maximum van 
f. 12.000, --) van zijn bedrijfsinkomen per 
jaar fiscaal vrij te reserveren. 
Deze belastingvrije reserve kan tevens een ge
deeltelijke tegemoetkoming betekenen voor de 
teruggang van de waarde van zijn bedrijfsver
mogen door de inflatie (inflatiecorrectie op be
drijfsvermogen). 

Afschrijving op basis van 
vervangingswaarde 
Er dient een re~ Ie afschrijvingsbasis te zijn van 
bedrijfsmiddelen etc. op basis van vervangings
waarde. 

Compensatie en inningsleasten B.T.W. 

De zelfstandigen in Nederland treden momen
teel op als onbezoldigd incasseerder van be
lastingen voor de staat. Aangezien zij bij die 
activiteiten gelden incasseren en administra
tieve werkzaamheden vervullen, is het redelijk 
dat hiervoor een compensatie wordt gegeven in 
de vorm van lOo/o incassocompensatie van het 
ge inde en afgedragen B. T.W. -bedrag. 

Gehuwde vrouw van zelfstandige 

De bestaande onredelijke fiscale regeling 
t.a.v. de werkende gehuwde vrouw van de 
zelfstandige werkzaam in het bedrijf van haar 
man moet drastisch verbeterd worden. 

Successierechten 

Wijziging van de wet op de successierechten, 
zodat kinderen van zelfstandigen niet in finan
ci~le moei lijkheden komen, wanneer zij het 
bedrijf voortzetten van hun ouders en een deel 
van het in het bedrijf belegde kapitaal wordt 
gevorderd door de fiscus. 

5. Geldontwaarding 

Inflatie is diefstal. Daarom zullen alle denk
bare maatregelen moeten worden genomen om 
de inflatie te stoppen. Vele groepen, zoals de 
middengroepen, gepensioneerden, kleine 
spaardersen in 't bijzonder de zelfstandigen in 
onze maatschappij worden gedupeerd door de 
voortschrijdende inflatie. Inflatie tast de reser
vesaan in het bedrijfsleven, terwijl nieuwe in
vesteringen steeds hogere bedragen· vergen. 
Hierdoor moet het bedrijfsleven steeds meer met 



vreemd geld financieren. Zelfstandige onder
nemers zijn daar in 't bijzonder de dupe van. 
Zij beta I en eerst van hun inkomen de belas
tingen, terwij I het resterende netto inkomen, 
dat na aftrek van het gezinsbudget resteert, 
wordt aangetast door de geldontwaarding. 

Inflatie is diefstal 
Vooral door de daling van het ondernemersin
komen t.o.v. het werknemersinkomen, zoo Is 
de laatste jaren plaatsvindt, worden de reser
ves (zo nog aanwezig) steeds verder aang~tast. 
(En daarna ook de werkgelegenheid). 
Daarom raken veIe zelfstandigen in een onver
antwoordeschuldpositie om hun bedrijf in stand 
te houden. Ook kerngezonde bedrijven lopen 
hierdoor gevaar de strijd niet te kunnen vol
houden.Daarommoet de inflatie met alle mid
de I en worden bestreden. 
Ons inziens ligt de belangrijkste inflati.ehaard 
bij de overheid. Reeds jarenlang wordt door de 
regeringen gesteld, dat inflatie moet worden 
bestreden, maar tot op heden heeft men zelf 
het slechte voorbeeld gegeven. 
De belangrijke stijging van overheidsuitgaven, 
is mede de gangmaker van onze huidige infla
tie. De toegepaste indexering t.a.v. geldont
waarding werkt acce Iererend op het tempo en 
de hoogte van de inflatie. Indexering is der
halve een nooduitgang, terwijl men vergeet de 
brand te blussen. 
Deze nooduitgang wordt tevens voor vele groe
pen in ons volk afges·loten, zodat hierdoor gro
te onrechtvaardigheden ontstaan. 

6. Overheidsuitgaven 

Volgens de laatste gegevens z11n momenteel 
1, 9 mi Ij oen werknemers in dienst van de over
heid, tegenover 1,4 miljoen werknemers bij de 
grootindustrie en 1, 1 mi Ij oen werknemers bij 
midden- en kleinbedrijf. 0,3 miljoen werkne
mers zijn betrokken bij landbouw en visserij. 

Ui teraard vervu I I en de werknemers bij de over
heid een nuttige en noodzakelijke functie. 

l 

Meer doen met minder mensen 

Wij zijn er van overtuigd, dat bij de overheid 
in vele sectoren echter meer kan worden ge
daan met minder mensen. Daaroi1J moeten deze 
verhoudingen gewijzigd worden, aangezien 
overbezetting bij de overheid de welvaart van 
ons hele volk aantast. Steeds minder mensen 
zijn betrokken bij het produktieproces. Steeds 
minder mensen moeten werken voor de i nstand
houding van onze economie. 
Op alle departementen van onze overheid zal 
drastisch moeten worden ingegrepen, zoo Is bij 
een bedrijf waar een fa i llisement dreigt. 

Bezuinigingen 

Alleen door vergaande bezuinigingen in alle 
sectoren kunnen de gezonde verhoudingen wor
den hersteld en kan een dam worden opgewor
pen tegen de inflatie. Inflatiebestrijding niet 
met de mond, maar met de daad. Bezuinigingen 
door het afstoten van overheidsactiviteit die 
door het particulier bedrijfsleven goedkoper 
kan worden vervuld. 

7. Milieubeheer 

Wij zullen alle maatregelen moeten nemen ons 
milieu te beschermen tegen de afbrekende in
vloeden van onze tijd. Milieuvervuiling moet 
alsa-sociaal worden beschouwd en als zodanig 
bestreden. 
Wij zullener echter rekening mee moeten hou
den, dat wij de fouten, die wij hierbij in 't 
verleden maakten dooronjuiste vestigingsplaat
sen van industrieên, onvoldoende voorzieningen 
etc~ om economische redenen niet gelijktijdig 

kunnen herstellen. Hiertoe zal een long-time 
milieuplan moeten worden uitgewerkt. Daarbii 
zal deze problematiek ook moeten worden be
trokken op de internationale verhoudingen 
t.a.v. de milieuproblematiek, zodat concur
rentievervalsing door verschil in milieube
schermingseisen niet zal kunnen optreden. Een 
gezond leefmilieu is een eerste voorwaarde in 
onze tijd, waarin tevens de verantwoordelijk
heid ligt voor het toekomstig leefmilieu van 
onze kinderen. 

8. Sociale voorzieningen 

Misbruik van sociale voorzieningen moet met 
kracht worden bestreden. Hiertoe dient de 
WerkloosheidsWet te worden gewijzigd, zodat 
misbruik tot het uiterste wordt beperkt. 
Hiertoe za I het noodzake lijk zijn, dat werkloze 
werknemers ook werk zullen moeten aanvaar
den, indien dit op een afstand binnen 50 km 
van hun woonplaats mogelijk is. 
Tevens za I de eis passende werkzaamheden rui
mer moeten worden genomen, zodat weigering 
van werk kan worden voorkomen, indien de 
nieuwe werkkring alleszins redelijke werk
zaamheden biedt, ook al wijken deze af van 
de vorige werkkring. 
Misbruik van Werkloosheids Wet of Bijstands
wet door fraude dient als misdrijf te worden 
vervolgd. Oneigenlijk gebruik van sociale 
wetten moet met kracht worden bestreden, ter
wijl ook de wetgeving dienovereenkomstig moet 
worden aangepast. 

Bijstandswet 

De Bijstandswet zal zodanig moeten worden 
aangevuld, dat de mogelijkheid tot misbruik 
verder wordt beperkt. Verbetering van deze wet 
tot hulp aan zelfstandigen en middengroepen 
die bijstand behoeven, maar het niet ontvangen, 
omdat zij nog enig bezit hebben, (eigen huis 
etc.). 

Kinderbijslagwet 

De huidige kinderbijslagregeling werkt discri
minerend ten opzichte van zelfstandigen. 
Dit dient gecorrigeerd te worden. 

Afvloeiingsregeling zelfstandigen 

De bedrijfsbeêindigingshulp voor zelfstandige 
ondernemers moet drastisch worden herzien en 
verbeterd. 

~et op arbeidsongeschiktheid 

Invoering van de W .A. 0. als volksverzeke
ring, dus ook voor de zelfstandigen. 

9. Overwerk niet extra belasten 

Onze produktiviteit en de lust om extra pres
taties te leveren worden belangrijk geremd door 
de progressie in belasting die plaatsvindt bij 
overwerk. Wij willen derhalve pleiten voor 
een afzonderlijke fiscale regeling, zodat bij 
overwerk de sterke progressie wordt opgeheven 
door middel van een speciaal gereduceerd ta
rief. 

10. De werkende gehuwde vrouw 

De werkende gehuwde vrouw ondervindt veel 
belemmeringen bij de uitoefening van haar 
werk indien zij over onvoldoende opvangmo
gelijkheden beschikt voor haar dikwij Is jonge 
kinderen. Daarom zullen voorzieningen tot 
stand moeten worden gebracht, zoo Is ki nder
crèches etc. De kosten hiervan dienen fiscaal 
volledig aftrekbaar te zijn. 
Tevens dient de werkende gehuwde vrouw de 
mogelijkheid te krijgen eventuele hulp in de 
huishouding tot een zeker maximum van haar 

fiscao I inkomen te mogen aftrekken. (Betref
fende de ongunstige positie van de gehu~de 
werkende vrouw van de zelfstandige,vermeldden 
wij reeds onder programmapunt 4, fiscaal be
leid, de noodzaak om de onredelijke fiscale 
regeling te verbeteren, indien deze gehuwde 
vrouwwerkzaam is in het bedrijf van haar man.) 

11. Volkshuisvest:i11g en 
ruimtelijke ordening 

~oningbouw 

Minder tijdrovende formaliteiten bij de goed
keuringsprocedure inzake woningbouw. Juistere 
verhoudingen tussen inkomen en woongenot. 
Bevordering van de doorstroming, zodat op ba
sis van inkomensverhoudingen de huurprijzen 
zi eh overeenkomstig verhouden. 
Het menselijk geluk is voor een groot deel af
hankelijk van het leven in de woning en de om
geving waarin de woning zich bevindt. Daarom 
za I meer aandacht moeten worden besteed aan 
de kwaliteit van de woning in alle opzichten. 

Eigen woning 

Hete i gen woning bezit moet worden bevorderd. 

Onderhoudslasten 

Onderhoudslasten weer fiscao I aftrekbaar bij 
eigen woning bezit. 

Ruimtelijke ordening 

Wijziging van de tweede nota Ruimtelijke Or
dening, waarbij rekening dient te worden ge
houden met een verdere gezonde ontwikkeling 
van kleinere gemeenten tot betere economische 
eenheden. 

12. Onderwijs 

Kosteloos onderwijs voor iedereen tot en met 
het middelbaar onderwijs. Vooral de midden
groepen worden getroffen door de voorgenomen 
schoolgeldheffing. De progressie bij deze hef
fing is onaanvaardbaar. 
Het hoger en universitair onderwijs dient te 
worden gefinancierd door studieleningen, die 
door de student(e) kunnen worden terugbetaald 
na het beêindigen van de studie in de vorm van 
een vast percentage van 1 Oo/o van het toekom
stig inkomen tot de door de student(e) gemaakte 
kosten aan de gemeenschap zijn terugbetaald. 

~erkende jongeren 

Stimulering van de mogelijkheid tot studie 
voor werkende jongeren. 
De huidige vormingscentra functioneren onvol
doende, zodat gezocht moet worden naar an
dere wegen, zoals b.v. opname in het leer
lingenstelsel. Beperking van de partiële leer
plicht tot één dag per week, aangezien er ook 
nog mogelijkheden aanwezig zijn, om in de 
vrije tijd zich verder te ontwikkelen. 
Bij scholieren beperkt de studie zich nl. ook 
niet tot de dag en moet een deel van de vrije 
tijd worden geofferd voor de studie. 

Studie in vrije tijd 

Ook de studie van werkende jongeren in vrije 
tijd moet onder dezelfde voorwaarden van fi
nanciering kunnen geschieden zoals deze van 
toepassing zijn op dagstudenten. 
Momenteel kunnen bepaalde studies in vrije 
tijd belemmeringen ondervinden door de hoge 
kosten. Door middel van studieleningen die 
terugbetaald worden na beëindiging van de 
studie kunnen deze belemmeringen worden weg
genomen. 



13. Defensie 

Verdere efficiency bij de krijgsmacht, aange
zien door een betere organisatie en verminde
ring van bureaucratie bezuinigingen mogelijk 
zijn, zonder de effectiviteit van defensie aan 
te tasten. Een drastische reorganisatie za I er
voor moeten zorgdragen, dat ons defensieappa
raat werkelijk doelmatig wordt opgezet, zodat 
de grote offers die wi i ons thans voor het be
houd van onze vrijheid en veiligheid moeten 
getroosten, werkelijk zinvol worden gebruikt. 
Tevens za I onderzocht moeten worden of het 
mogelijk is de dienstplicht te vervangen door 
het inschakelen van een beroepsleger, even
tueel aangevuld door kort-verband-vrijwil
ligers. 

Handhaving van ons lidmaatschap van de 
NAVO en het nakomen van onze verplich
tingen daaruit voortvloeiend. 

Rechtzetting van de huidige onredelijke situ
atie, dat verzetsmilitairen, die in de bezet
tingsjaren 1940-1945 verzetshandelingen ver
richtten en/ of in concentratiekampen etc. ver
bleven, rechtspositioneel, medisch en sociaal 
worden achtergesteld bij alle andere· mi lito i ren 
die b.v. in krijgsgevangenschap verkeerden, of 
in Engeland verbleven. 

14. Recreatie 

Stimulering van sport en andere vormen van re
creatie, waarbij het particulier initiatief meer 
dan thans moet worden ingeschakeld. 

Sportaccomodatie of andere recreatieve gele
genheden die grotendeels worden gesubsidieerd 
door de overheid, mogen in de activiteiten zo
als zaal verhuur, consumptieverstrekking etc. 
niet leiden tot een para commercialisme ten 
nadele van de ge~igende dienstverlenende par
ticuliere ondernemingen. 

15. Radio en televisie 

Meer efficiency bij de bestaande omroepen. 
Het onderzoeken of bepaa I de werkzaamheden 
van de omroep niet beter kunnen worden gede
legeerd naar gespecialiseerde particuliere on
dernemingen. Wij denken hierbij aan specià Ie 
produktiebedrijven voor radio en televisie en 
free-lance medewerkers. 

Geen verhoging van luister- en kijkgelden. 
Het omvormen van Hilversum 111 in een com
merci~le zender zonder subsidie, waaraan dan 
zal worden deelgenomen door Radio Noordzee, 
Radio Veronica en de Nederlandse dag- en 
nieuwsbladpers. Hierdoor zou een wisselwer
king kunnen ontstaan tussen radioreclame en 
dag- of nieuwsbladreclame. 

Kabeltelevisie 
Bevordering van het tot stand komen van de 
regionale kabeltelevisie, waarin commerciële 
zendgemachtigden, samen met de dag- en 
nieuwsbladpers deelnemen. 
Als derde partner kan de overheid dan een 
educatieve taakvervullen bij deze nieuwe vorm 
van communicatie. 

Geen indoctrinatie via omroep 

Radio en televisie dienen in hun uitingen een 
werkelijk beeld te geven van hetgeen bij het 
Nederlandse volk leeft. Alle meningen levend 
bij ons volk dienen tot hun recht te komen. 
Daarbij dient ervoor gewaakt te worden dat 
radicale standpunten via deze massamedia niet 
een zodanig stempel op de uitzendingen kunnen 
drukken dat een vertekend beeld ontstaat van 
de werkelijke verhoudingen. Een uiterst sub
jectieve voorlichting kan leiden tot een on
gewenste vorm van indoctrinatie. 

16. Volksgezondheid 

Druggebruik 
Verdere bestrijding van de handel in drugs, 
waarbij de handelaren in drugs zeer streng moe
ten worden gestraft. Betere voorlichting ten 
aanzien van de mogelijke gevolgen van drug
gebruik. 

Abortus provocatus 

Wij onderkennen de grote problematiek ver
bonden aan het abortusvraagstuk. Niettemin 
zijn wij van mening dat de vrouw uiteindelijk 
zelf in vrijheid moet kunnen beslissen over de 
voortijdige verstoring van de zwangerschap. 
Daarbij dient echter in de wetgeving in aan
merking te worden genomen dat deze zwanger
schapverstoring binnen een korte termijn na de 
bevruchting dient te geschieden. 

Adoptie 
Vereenvoudiging van de mogelijkheid tot adop
tie. 

Fluoridering 
De mens moet in vrijheid kunnen beslissen of 
hij een medicijn tot zich neemt, ja of neen. 
Het fluorideren van·drinkwater gaat voorbij aan 
de vrijheid van het individu, zodat een derge
lijke vorm van medicijntoediening als onge
wenst di ent te worden beschouwd. Er bestaat 
nl. nog geen medische zekerheid over de on
schadelijkheid van fluoride, terwijl ook dit 
anorganisch giftig fluoride niet wordt afgebro
ken. Het is n I . niet bewezen dat de opeenho
ping van deze anorganische stof in mens, dier 
en plant alsmede in het milieu, geen nadelen 
zal opleveren. Daarbij dient te worden opge
merkt dat, indien ter bestrijding van tandbe
derf fluoride wordt geadviseerd, deze stof kan 
worden toegediend op dezelfde wijze als andere 
medicijnen. 

17. Bejaardenbeleid 

Verbetering van het leefklimaat voor bejaar
den die thans in de maatschappii afgeschreven 
dreigen te worden. Ook als zii niet meer deel
nemen aan het produktieproces, ziin de be
jaarden een waardevol deel van onze maat
schappij. Zij zijn het die hebben meegebouwd 
aanonze huidige welvaart. Zij verdienen onze 
waardering. De mentaliteit in ons volk ten aan
zien van bejaarden en hun problemen moet 
drastisch worden gewijzigd, zodat de bejaar
denook op hógere leeftijd werkelijk deel blij
ven uitmaken van onze maatschappij, zonder 
te vereenzamen. 
Belastingfoei liteiten en vrijstelling van sociale 
premies ten aanzien van bijverdienste door be
jaarden tot een maximum van f. 3. 000,-- per 
jaar. 

Optrekking van de AOW tot het minimum loon. 

18.0ngehuvvden en alleenstaanden 

De Democratische Middenpartij acht het onjuist 
dat in de wetgeving belangrijke groepen zoals 
ongehuwden en andere alleenstaanden worden 
ge discrimi neerd. 
Ook dienen bij de huisvesting deze groepen 
niet te worden achtergesteld en hiermede zal 
bij de planning van de woningbouw rekening 
di enen te worden gehouden. De thans bestaande 
acute problemen van huisvesting voor ongehuw
den dienen dezelfde prioriteit te hebben als de 
huisvesting van echtparen. 

19. Verkeer 
Betere wegen leiden tot een grotere verkeers
veiligheid. Daarom is bezuiniging op aarrleg of 
onderhoud van wegen een verkeerde bezuini
ging, omdat het menselijk leed, voortvloeiende 
uit de verkeersenveiligheid en de sociale kosten 
daaraan verbonden, in geen verhouding staan 
tot een eventuele onjuist toegepaste bezuini
ging bij de wegenbouw. 
Bezuinigingen dienen gevonden te worden in 
een betere planning, aangezien door onjuiste 
planning de continuiteit in gevaar komt en 
grote verspil i i ngen optreden. 
Geen onevenred i ge lasten op het wegverkeer. 

20. Buitenlands beleid 

Bij ons buitenlands beleid dienen wij te streven· 
naar een wereld waar vrede en vrijheid heersen. 
Wij dienen daarbij gemeenschappelijk op te 
treden met onze partners in de NAVO en alle 
andere landen, die de vriiheid en veiligheid 
van West-Europa wi I I en handhaven. 
Onze buitenlandse politiek zal gericht moeten 
zijn op een verbetering van de betrekkingen 
tussen Oost en West. 

De bewapeningswedloop zal moeten worden af
geremd, waarbij echter deze verminderde be
wapening niet eenzijdig mag en kan geschieden. 
Wij dienen iedere vorm van terreur of ander 
geweld, dat de democratie ondermiint met 
kracht te bestrijden. 

21. Ontvvikkeliinshulp 

Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid 
voor het welzijn van de derde wereld en zien 
het als onze plicht het welvaartspeil van deze 
mindergoed bedeelden in de wereld op een ho
ger niveau te brengen. 
Ons inziens dient de ontwikkelingshulp echter 
gericht te zijn, zodat deze gelden niet op de 
verkeerde plaatsen terecht komen. Ook dient 
deze ontwikkelingshulp niet te worden gebruikt 
voor bewapening of andere niet economische 
doeleinden zoals thans veelvuldig het geval 1s. 

22. Beleid iin de E.E.G. 

Gelijke concurrentieverhoudingen in de Euro
pese Economische Gemeenschap. Hierbij die
nen wij concurrentievervalsing tegen te gaan. 
Een gelijk belastingklimaat in de gehele 
E.E.G. (fiscale integratie), zodat onze agra
riërs en andere ondernemers niet fiscaal wor
den gedupeerd, waardoor ongelqke concurren
tieverhoudingen kunnen ontstaan. 

Land_, tuinbouw, vee_ en fruitteelt 

Bij de land- en tuinbouw, alsmede bij de vee
en fruitteelt wordt het huidige verschi I in natio
nale heffingen als zeer onrechtvaardig aange
voeld (in de E.E.G. betalen Nederlandersre
latief de hoogste inkomstenbelasting, dit heeft 
uiteraard ookgevolgen voor de investeringsmo
gelijkheden). 

De noodzaakvanfiscale integratie in E.E.G.
verband geldt evenzeer voor de Nederlandse 
handel, industrie en de dienstverlenende sector. 
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