
, 

Steun aan Oranje en aan het beginsel van de moderne Konstitutionele Monarchie a l s  basis 
voor een gezond Nederlands Staatsbestel. 
Efficienter beheer van de belastinggelden en gebruik van de door meer efficient beheer 
verkregen besparingen voor extra inspanning in de woningbouwsektor en voor reële verlaging 
van de belastingdruk. 
Koppeling van de belastingprogressie aan de koopkrachtvermindering van de gulden. 
Bestrijding-van inflatoire maatregelen die de koopkracht verder aantasten. 
Stimulering van produktieverbe&&ring, ooa. door belasting-faciliteiten voor bedrijfs- 
investeringenfdbi j extra prestaties van werknemers en door bevordering van werknemers- 
winstdeling o 

Verbetering van de konkurrentie-positie van onze industrie en landbouw op de buitenlandse 
markten, mede ter onderstedm van de huidige en toekomstige wereelegenheid voor onze 
groeiende bevolking. 
Bevordering van efficientere aansak van de krotopruiming en woningbouw; bevordering vaa 
de industriële bouw en stimulering van de partikuliere bouw va1 het voor eigen bewoning 
bestemde huis, Modernisering van de stedebouwkundige planning, 
Versnelde uitvoering van provinciale- en rijkswegenplaanen. Bevordering van maatregelen 
voor veiliger verkeer. 
Bevordering van par-tikulier initiatief in, en samenwerking tussen, alle lagen van de 
bevolking 
Afschaffing van het dwangelement in de P.B.O. ; stimulering van een gezonde landbouw en 
middenstando 
Aanmerkelijke verbetering van de lichamelijke opvoeding en stimulering van vooral de 
teamsponten bij het onderwijs . t 

Stimulering van de positieve krachten in ons geestelijk en kultureel leven en tegengaan 
van de voortschri jdende vervlakking, 
Beter gerichte internationale samenwerking en bevordeïing van vreedzame oplossingen v m  
geschillen. Bevordering van de Nederlandse belangen in de EEG en versterking v a  samen- 
werking in {Vest-Zuropa. 
Steun aan, rsaliseerbare projekten in de onderontwikkelde gebieden en krachtige bestrijding 
van de bestaande bureaucratie bij de verschillende internationale organen. 

Versteviging van de banden met Suriname en de Nederlandse Antillen op basis van respekterin3 
van de zelfstandigheid van elk Xijksdeel in Koixinkrij-bverband. 

Versteviging van onze banden met Indonesië en nakoming van onze UNO verplichtingen jegens 
voornalig Nederlamis Nieuw-Guinea. 

s-GravJnhage , 20 oktober 1966. 


