Vcrkiczingsprogram
TVat de "Boerenpartij"

1963
wil.

Het Hoofdbestuur van de "Boerenpartij"
meent cr goed aan te doen, haar uit
15 punten bcstaande programma, nog cens onder de aandacht van ons volk te
brengcn, opdat een iedcr 15 mei a.s. wcct waar het om gaat.
Dit is te meer van belang omdat de burgcrij (vooral in de grote steden) uit de
aard cler zaak niet goed wetcn lean wat de Vrije Boeren willen.
net is daarbij duiclelijk, dat oak het bclang van de consurncnt bij deze zaken
betrokken is aangczien het dirigisme door zijn vele voorschriftcIl en. ambtenarij
leer kosthaar en dus prljsverhogend wcrkt.

U rgentle /Jro[!,ram.
1. Daadwerkelijke
handhaving van het Huis van Granje over het Rijk der
Nedcrlanden en behoud van de Staat als Rcchtsstaat gebaseerd op de Christelijke
levens bescbou wing.
2. Handhaving
en herstel van een zelfstandige boeren- en middenstand.
Bevordering van het persoonlijk verantwoordclijkheidsgevocl
van aIle bevolkingsgroepen. Vcrmindering van de sod ale lasten voor het bedrijfsleven.
3. Afwijzing van de totale cooperatieve staat. Nastreving van een zekere mate
van evenwicbt tussen vrije handel en cooperatie.
4. Afschaffing van de namaak-fascistische
schappen. Hierbij hcrinneren wij
de Ncderlandse bevolking aan het in de Grondwet gewaarborgde
recht van
vrijheid van vereniging en vergadering.
5. Drastische verlaging van de inkomstenbelasting
en afschaffing van omzeten grondbelasting.
6. Afschaffing van de verplichte A.O.W., omdat dit de duurst denkbare verzekering is en verslappend werkt op de volkskracht, daarvoor in de plaats vrijstelling van belasting tot een inlwmen van f 5000,- opdat de kleine zelfstandige
zclf kan sparcn.
'7. Vrije handcl in landbouwproducteIl,
waardoor de prijs' voor de consument
zakt en het gebruik tocnecmt.
8. I3cperldng van allcrlci subsidies aan instellingcn van twijfe1achtige aard.
Inl<.rimping van onrendabcl werk van de Cultuurtechnische
Dienst.
9. Opcnbaarmaldng
van afspraken
tussen Cooperatie en Grootindustrie,
speciaal op het gebied van kunstmeststoffen
en werktuigen, die beide sterk in
prijs vcrlaagd kunnen worden.
10. Besparing op de Landbouwvoorlichtingsdicnst
door adviezen tegen lwst-

prijs tc laten belalen.
11. Gelijkstelling van de belasting voor cooperatie en particulicr.
12. 13ecincliging van de discriminatie en eenzijdige voorlichting door allerlei
ovcrheidsinstanties,
die er op uit zijn de zelfstandig werkende mens het leveu
moeilij!<. te maken.
13. Verandering
van de Ruilverkavelingswet
wijze van stemming en de eenzijdige voorlichting

La.v. de we! zeer oncerlijke
die vaak gegeven wordt betref-

fende de kos ten.
14. Handhaving
van een bevolkt plattcland,
met eigcn levenssfcer, tcrwille
van het nationale voortbestaan in de verdere toekomst van bet Nederlandse Volk.
15. Vervanging van oud-minister Mansholt in de E.E.G.-commissie
door cen
rech ts georientcerde figuur.

