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VERKIEZINGS-PRIORITEITEN PROGRAMMA

• Handhaving van de KOOPKRACHT voor de
Middengroepen derhalve dus
• GEEN verdere lasten-verzwaring voor de
MIDDEN-INKOMENS!
• Her-invoering van de aftrek van woningonderhoudskosten tot een bedrag van 1 12.000,—
per 2-3 jaar. (zie toelichting)
• Voor ZELFSTANDIGEN een minimum garantieinkomen en gelijkstelling met loontrekkenden ten
aanzien van wao, ww -en Kinderbijslag regelingen
• DRASTISCHE BEZUINIGINGEN bij de overheid
door middel van onder andere:
• Onmiddellijke personeels-stop bij de overheid. (zie
toelichting)
41 Afschaffing van premiewoningbouw en woningsubsidies, doch daarvoor in de plaats lagere

(aantrekkelijke) renten voor woning-bouw en eigen
woning-bezit. (zie toelichting)
• Gedurende 4 jaren een jaarlijks BRUTOloonsverlaging voor iedereen van tussen de 4 -en 5
procent, onder GELIJKTIJDIGE verlaging van de
loon- en inkomstenbelasting + premie-verlaging,
zodat één ieder NETTO hetzelfde of iets meer
overhoudt! (zie toelichting)
• Voor particulieren de rente-opbrengst voor
staatsleningen tot een bedrag van f 50.000,—
geheel BELASTINGVRIJ!
Daarbij wordt wel uitgegaan van circa 1-11/2 o/
lagere renteopbrengst als het op dat moment
gangbare rente-niveau. (zie toelichting)
IVersnelde

privatisering van ALLE staats-bedrijven.
Hierdoor komt onder andere veel geld vrij om de
loon- en inkomstenbelasting-verlaging te
financieren. (zie toelichting)

TOELICHTING bij de Programma-punten van de PVDM
HER-INVOERING VAN AFTREK VAN
WONING-ON DERHOU DS-KOSTEN
Dit heeft het voordeel dat, indien men dit
bedrag stelt op 1 10.000,— + de BTW, in elk geval
door de overheid alsdan een bedrag van minimaal
f1 .900,— aan BTW wordt ontvangen!
Terwijl het effect van de aftrek-post relatief
aanzienlijk geringer is.
06k de beunhazerij c.q. het "klussen" wordt
hiermede aanzienlijk de wind uit de zeilen
genomen.

PERSON EELS-STOP OVERHEID
Kijkt men naar de diverse begrotingen en de
cijfers in de miljoenen-nota dan ziet men dat circa
80% van de staats-uitgaven voor rekening komen
van salaris-kosten en uitkeringskosten.
De overheid heeft het aantal uitkeringsgerechtigden niet in de hand. Echter wèl de
salariskosten van haar eigen ambtenaren.
Door méér te doen met MINDER mensen kan de
overheid dus de op de Rijks-begroting drukkende
salaris-kosten AANZIENLIJK verminderen!

dezen over de ontvangen renten geen belasting
behoeven te betalen, heeft dit voor de staat vele
voordelen!

AFSCHAFFING PREMIES EN
SUBSIDIES WONINGBOUW
06k in deze sector zijn voor het rijk
aanzienlijke besparingen te bereiken. De
woningbouw-premies komen nii meestal terecht bij
de bouw-ondernemers c.q. bij anderen waarvoor
de premies niet bedoeld zijn. Hetzelfde geldt veelal
voor de huur-subsidies. Voor wat het laatste
betreft is het beter (en VOORDELIGER) om via het
ministerie van Sociale Zaken per individu te
regelen WIE er gerechtigd is om huur-subsidie te
ontvangen.

DE BRUTO LOONSVERLAGINGEN

Indien men de renten op zulke leningen
bijvoorbeeld f% LAGER stelt dan de markt-rente,
verkrijgt de staat direkt daaruit al een verminderde
verplichting.
Met deze maatregel wordt bovendien een gedeelte
van het geld uit het "zwartgeld"-circuit onttrokken,
hetgeen eveneens voor de Overheid aantrekkelijk
is.
En... de particuliere lener/belegger wordt er
uiteindelijk 66k iets beter van!

VERSNELDE PRIVATISERING

Het voordeel van deze maatregel is dat de
Rijks-begroting in 4 a 5 jaar met tussen de 15 en
20% VERMINDERT!
Ten opzichte van het buitenland wordt onze
concurrentie-positie dan DUIDELIJK beter hetgeen
voor het bedrijfsleven zal resulteren in nog betere
resultaten.
-

Natuurlijk kost de gelijktijdige verlaging van de
loon- en inkomstenbelasting het RIJK de eerste 2-3
jaar een aanzienlijke som geld. Door het
zogenaamde "inverdien" -effekt komt evenwel een
gedeelte hiervan weer automatisch terug
Om de extra uitgaven van de eerste 2 tot 3
jaren OP TE VANGEN zijn dan de onderstaande
maatregelen nodig om tàch over de benodigde
finaniciele middelen te kunnen beschikken.!
Indien de staat aan particulieren geld leent,
bijvoorbeeld met een looptijd van 10 jaar, waarover

Door heffing van de Vennootschaps-belasting
heeft de overheid toch al een (deelname)-belang
van ruim 47% in elk bedrijf!
Het is daarenboven dan ook volstrekt onnodig dat
de overheid nog eens zèlf voor ondernemer speelt
middels de staats-bedrijven!
Integendeel, ongetwijfeld zal de NETTO-PROFIT
voor de overheid nog aanzienlijk worden vergroot
indien zulke bedrijven NIET ten laste van de
overheid komen!
Versneld afstoten van bedrijven zoals bijvoorbeeld
de PTT, DSM, KLM en andere soortgelijke
overheids-bedrijven zorgt ervoor dat er op korte
termijn grote geldbedragen voor de staat VRIJ
KOMEN.
Deze bedrijven zullen dan ongetwijfeld efficiënter
gaan werken, waarna de netto-profit (door de
belastingheffing) voor de overheid verder
verbetert.
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