Partij Economisch Appèl
Urgentieprogramma opgemaakt in samenwerking met de Vrije Burgers
onder het motto: Meer vrijheid, minder belasting
1. E.A. is voor handhaving van de constitutionele parlementaire monarchie onder het Huis van Oranje.
Toelichting: E.A. wil het parlementaire stelsel handhaven. E.A.
is voor godsdienstvrijheid. E.A. is voor vrijheid van drukpers.
2. E.A. stelt ten doel redelijke belastingheffing en verantwoordelijke
besteding van de belastinggelden.
Toelichting: E.A. denkt de belastingdruk te verminderen door o.a.
a. algehele vereenvoudiging van het belastingstelsel.
b. verzachting van de progressie van de inkomstenbelasting ook
voor vrijgezellen.
C. mogelijkheid om fiscaal een of meer bijzonder gunstige jaren
over meerdere jaren te verdelen.
d. waardevastheid van het binnenlands betaalmiddel.
e. verhoging van de belasting-aftrek voor premiën van levensverzekeringen voor zover de verzekering dient voor oudedags- en
gezinsverzorging.
t. opnieuw bezien van de belastingvrije grens.
g. huishoudelijke hulp voor de inkomstenbelasting aftrekbaar te
stellen, indien de vrouw van het gezin een bedrijf of beroep uitoefent dan wel in dienstbetrekking werkzaam is.
E.A. is van oordeel, dat er met de belastinggelden op onverantwoordelijke wijze wordt omgesprongen en algehele herziening
van de toelaatbare uitgaven onder de ogen moet worden gezien.
3. E.A. streeft naar bevordering van het particuliere initiatief en vermindering van de overheidsbemoeiing.
Toelichting: E.A. meent, dat de overheid taken tot zich getrokken
heeft die beter aan het particuliere initiatief kunnen worden overgelaten.
De sociale politiek moet gericht zijn op het stimuleren van de
eigen verantwoordelijkheid.
4. E.A. wenst een woningbeleid, waarbij meer en betere woningen worden gebouwd voor alle lagen van de bevolking.
Toelichting: E.A. is van oordeel, dat met minder overheidsbemoeiing meer en betere woningen kunnen worden gebouwd.
5. E.A. streeft naar een krachtige aanpak van de wegenbouw, aangepast aan het te verwachten toekomstige verkeer.
Toelichting: Om dit te bereiken zal een goede planning voor een
reeks van jaren nodig zijn.
6. E.A. streeft naar een krachtige bevordering van handel en nijverheid, opdat een volledige werkgelegenheid met goede beloningen
zal worden gehandhaafd.
Toelichting: De welvaart van het Nederlandse volk zal met kracht
moeten worden bevorderd. Alles wat de ontplooiing van de welvaart kan tegenhouden moet worden opgeruimd. Als hieraan voldaan wordt, kan aan de werknemers een goede beloning worden
gegarandeerd.

7. E.A. wenst erkenning van en betere waardering voor de middenstand en de zelfstandigheid, in het economisch bestel.
Toelichting: De mogelijkheid moet bestaan om op vrijwillige basis
deel te nemen aan het sociale verzekeringsbestel.
8. E.A. meent, dat Nederland moet streven naar een karaktervolle en
doordachte buitenlandse politiek gepaard aan het werkelijk dienen
van de nationale belangen.
9. E.A. wil medewerken aan de hulp voor onontwikkelde gebieden
doch uitsluitend onder eigen contrôle.
Toelichting: Het is bekend, dat het huidige systeem van multilaterale hulp tot grote geldverspilling leidt, terwijl de hulpverlening
zelve niet het gewenste resultaat heeft.
Alleen rechtstreekse hulp aan het betrokken gebied kan hierin te
hulp komen.
10. E.A. is voorstander van commerciële radio en televisie.
11.E.A. is tegen een verplichte publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
en gedwongen deelname aan vakgroepen.
Toelichting: In de afgelopen jaren is voldoende gebleken, dat de
betrokken groepen van het Nederlandse volk deze dwang afwijzen.
12. E.A. is voor herziening kiesstelsel.
Toelichting: Iedereen moet weten wie zijn afgevaardigde is, daarom wil het E.A. het kiesstelsel wijzigen met behoud van de evenredigheid. Daarnaast wenst E.A. invoering van het referendum,
naar Zwitsers voorbeeld.
13. E.A. staat achter het zelfbeschikkingsrecht der volkeren.
Toelichting: Bedoeld worden hier o.a. de Zuid Molukken en Nieuw
Guinea.
14. E.A. is voor afschaffing der gemeenteklassen.
Toelichting: Het is onrechtvaardig, dat burgers in kleinere gemeenten minder inkomen genieten voor eenzelfde prestatie, hoewel het
kostenpeil dikwijls hoger ligt.
15.E.A. wenst op grote schaal bevordering van de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk.
Toelichting: meer gymnastieklokalen, speelvelden, zwembaden.
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