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POLITIEK PROGRAMMA
van de Noodraad Partij
-

1. Belastingheffing gekoppeld aan het nationaal inkomen.
Opheffing van niet rendabele belastingen.
2. Belasting op auto's, benzine en olie dient te worden verlaagd.
3. Beloning naar prestatie.
4. Benoeming van een ombudsman,
5. Beoordeling van de omvang van h et ambtenarenapparaat op dezelfde wijze als in het bedrijfsleven.
6. Defensie krachtig maar financieel verantwoord; aanstelling van meer vakofficieren. Verkorting
van de diensttijd tot 12 maanden.
7. Democratisering van de P.B.O.'s.
8. Een financieel beleid tegen ontwaarding van de gulden.
9. Geen zware belastingdruk op verbruiksartikelen, zoals levensmiddelen, sigaretten en textiel,
enz.
10. Gelijkschakeling van de loon- en inkomstenbelasting van vrijgezellen met die van gehuwden bij
25-jarige leeftijd.
11. Het verkrijgen van een vastere verhouding tussen lonen en prijzen, waardoor de onrust van de
huisvrouw bij de besteding van lonen wordt weggenomen.
12. Belastingverlaging op inkomsten uit overwerk en zaterdagarbeid voor alle werknemers.
Het inkomen van de werkende gehuwde vrouw wordt niet geteld bij dat van de man.
13. Vermindering van de zware belastingdruk, waardoor het ook de zelfstandigen weer mogelijk
wordt een leefbaar bestaan te leiden.
14. Verandering van de ruilverkavelingswet, o.m. een democratische stemming.
Wijziging van de fiscale afwikkeling bij onteigeningsprocedures.
15. Door een prijzenstop van, de landbouwgrond vervreemding hiervan tegengaan.
Het zoveel mogelijk in eigendom uitgeven van de gestichte en de te stichten bedrijven in de
zuiderzeepolders.
16. Het in stand houden van het ontwikkelings- en saneringsfonds ter bevordering en ontwikkeling
van economisch verantwoorde zelfstandige bedrijven.
17. Geen discriminatie ten aanzien van de kinderbijslag.
18. Meer verantwoord beleid inzake ontwikkelingshulp.
19. Snellere oplossing van het woningprobleem, ook voor de minstdraagkrachtigen.
20. Snellere verwezenlijking van het programma ten aanzien van de bezitsvorming.
21. Sterke verlaging van de aardgastarieven voor de huisvrouw.
22. Stopzetting van de verdere immigratie van buitenlandse arbeiders en gelijkschakeling van werkende buitenlanders ten aanzien van de bestaande C.A.O.'s voor Nederlanders.
23. De verstrekking van een zo hoog mogelijke noodzakelijke studietoelage aan studenten, gekoppeld aan hun prestaties.
Verdere
uitbouw van een vrij radio- en televisiebestel.
24.

VOEG HET WOORD BIJ DE DAAD STEM DE NOODRAAD.
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POLITIEKE ZENDTIJD N.T.S.: 30 januari, 20,20 uur, le net,
9 februari, 19.40 uur, 2e net.
RADIO: 26 januari, 18.30 uur, Hilversum II
6 februari, 18.20 uur, Hilversum I
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