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Memorandum van 1 augustus 2014 
vanwege ‘WeCitizens - WijBurgers - NousCitoyens’ VZW 

ter attentie van 

de formateurs en van de nieuwe politieke overheden 

 

Overzicht 

Democratie: 

Het doorschuifeffect van de kopstem afschaffen, een bindend referendum op initiatief 

van de bevolking, opvoeden tot burgerzin 

Overheidsfinanciën: 

Modernisering van de boekhouding, schuldvermindering 

Kwaliteit van de openbare dienstverlening: 

Een snellere werking van het gerecht, inachtneming van het recht om een vergunning te 

krijgen binnen de vastgelegde termijnen, herziening van het regelgevende kader inzake 

het blokkeren van grote projecten  

Beheer van de Staat: 

Vereenvoudiging van de instellingen, modernisering van het openbaar ambt, strijd tegen 

valse medische attesten 

Fiscaliteit: 

Volledige hervorming. Vereenvoudiging! Harmonisatie! Betere integratie van de grote 

politieke strekkingen. Betere aanpassing aan de huidige tijd van vrij verkeer van 

personen en goederen. 

 

Volledige tekst 

 

1. ‘WijBurgers’ vzw houdt vast aan de rechtsstaat, aan het respect voor de mensenrechten en 

aan de scheiding der machten. Iedereen moet volop kunnen deelnemen aan het 

maatschappelijke en politieke leven. ‘WijBurgers’ vraagt dat de nieuwe politieke 

overheden volgende maatregelen zouden treffen. 

Democratie 

2. Opdat de wetgevende vergaderingen een juistere vertegenwoordiging zouden vormen van 

de kiezers, dient het doorschuifeffect van de kopstem te worden afgeschaft, net zoals de 

opvolgerslijsten en de drempels voor kleine partijen.  

3. Er dienen bindende referenda op initiatief van de bevolking te worden ingevoerd om de 

onvolmaaktheden van de representatieve democratie op te vangen. 

4. Het uitoefenen van het stemrecht dient te worden vergemakkelijkt, meer bepaald door 

stemmen via het internet mogelijk te maken. 
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5. De burgers moeten al van jongs af aan beter worden opgevoed tot burgerzin. 

6. Klokkenluiders die te goeder trouw machtsmisbruik of andere misdrijven aanklagen bij 

de bevoegde overheid, moeten een geschikte bescherming krijgen en worden vergoed 

wanneer ze schade lijden. 

Overheidsfinanciën 

7. De staatsboekhouding moet beter leesbaar worden gemaakt door ze te publiceren als een 

moderne en dubbele boekhouding. De boekhouding van de Staat en van de 

overheidsorganismen zou gecontroleerd kunnen worden door onafhankelijke externe 

auditoren, wier verslagen moeten worden overgemaakt aan onder andere het Rekenhof. 

8. Om een ‘duurzaam’ beleid op lange termijn te kunnen volhouden, moet het aangaan van 

nieuwe schulden beperkt blijven tot investeringen die op lange termijn voor welzijn 

zorgen en deze laatste moeten minstens tegen het tempo van het gebruik ervan worden 

afgelost. De historische schuld (behalve voor de pensioenlasten) dient te worden 

aangezuiverd over de eerstvolgende 15 jaar. 

Kwaliteit van de openbare dienstverlening  

9. Dit memorandum wil geen opsomming zijn van de lacunes in de openbare 

dienstverlening. Een van de ergste is de traagheid van de rechtbanken. Kan men beweren 

dat die recht spreken, wanneer ze slachtoffers gedurende tien jaar en zelfs nog langer op 

enige schadevergoeding laten wachten? 

10. Hetzelfde geldt voor onrechtmatige vertragingen bij het toekennen van administratieve 

vergunningen (bv. stedenbouwkundige vergunningen); het is aangewezen om deze 

onrechtvaardigheden bij de wortel aan te pakken door de logica om te keren. Wanneer 

een vergunning niet binnen de voorgeschreven termijn met behoorlijke opgave van 

redenen wordt geweigerd, wordt ze beschouwd als toegekend aan de aanvrager. Indien 

een stilzwijgende vergunning wettelijk niet mogelijk is, dan moet er worden voorzien in 

ontradende straffen voor de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de laattijdigheid. 

11. Dat Brussel nog steeds geen GEN heeft, is een schande die tot nadenken zou moeten 

stemmen over het regelgevende kader waardoor grote projecten kunnen worden 

geblokkeerd. 

Beheer van de Staat 

12. Het is tijd om instellingen zoals de provincies, de Benelux, het ambt van gouverneur van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enz. af te schaffen. Door samenwerkingsakkoorden 

kan men het aantal instellingen verminderen: bv. 4 regulatoren voor de elektriciteits- en 

de gasmarkt. De wildgroei van ombudsmannen, infolijnen, contactcentra en instellingen 

voor burgerbescherming (tegen racisme enz.) grenst aan het belachelijke.  

13. Het is niet langer verantwoord dat er verschillende statuten voor staatsambtenaren 

bestaan. Het is van essentieel belang dat elke ambtenaar wordt aangeworven en bevorderd 

op basis van zijn verdiensten. 

14. Het aantal ministeriële kabinetsmedewerkers zou maximum 25 mogen bedragen, 

eventueel iets meer voor de Minister-President.   

15. Het gemak waarmee bedienden en ambtenaren zich aan het werk kunnen onttrekken door 

middel van een vals doktersattest, is niet enkel een budgettaire handicap, maar ook (en 

vooral) voor het management. 
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Fiscaliteit 

16. Een kwalitatief hoogstaande fiscaliteit veronderstelt rechtvaardigheid, doelmatigheid, 

zekerheid, stabiliteit, eenvoud, doorzichtigheid, gebruiksgemak, neutraliteit en 

economisch stimulerend. Een grondige en visionaire hervorming dringt zich op. Het 

oplappen van een meer dan 50 jaar geleden uitgewerkt systeem is niet langer een 

afdoende oplossing.  

17. De fiscaliteit  moet de politieke hoofddoelstellingen ondersteunen. Zo gaat ons land 

bijvoorbeeld gebukt onder een te hoge de werkloosheidsgraad. De loonkosten, meer 

bepaald de fiscale en/of sociale lasten, moeten dus naar beneden. Andere economische 

belangen die beter behartigd zouden kunnen worden door de fiscaliteit zijn: de duurzame 

ontwikkeling en de mobiliteit, de delocalisering van economische activiteiten, het 

stimuleren van ondernemingszin, enz. 

18. Door het aantal instellingen te verminderen kan men de kosten drukken, de 

administratieve efficiëntie verbeteren en het leven van de burgers vereenvoudigen. Door 

middel van samenwerkingsakkoorden tussen de belastende overheden (op federaal, 

gewestelijk, provinciaal en zelfs gemeentelijk vlak) moet het mogelijk zijn het innen van 

de belasting door één enkel bestuur te laten uitvoeren. Dergelijke maatregel zou ook de 

afstemming vergemakkelijken, die nodig is voor de coherentie van de fiscale stelsels van 

de verschillende overheidsechelons.  

19. Een goed fiscaal systeem zet de belastingbetalers niet aan tot het gebruik van fiscale 

spitstechnologie. In de personenbelasting maakt men momenteel een onderscheid tussen 

beroeps-, vastgoed-, roerende en diverse inkomsten. Wanneer de op elk van die 

categorieën toegepaste aanslagvoeten worden geharmoniseerd, zal men minder geneigd 

zijn de inkomsten kunstmatig te herkwalificeren. 

20. De toenemende mobiliteit van de belastingplichtige burgers en ondernemingen in Europa, 

maakt dat men moet gaan nadenken over een fiscale Europese integratie, meer bepaald 

over een convergentie van de methode om de belastinggrondslag te bepalen en van de 

aanslagvoeten en over een gemeenschappelijke fiscale terminologie. 

21. Men zou het belastingstelsel kunnen vereenvoudigen door dubbel gebruik te vermijden. 

Als er een premiesysteem bestaat (bijv. om energiebesparende investeringen aan te 

moedigen, dienstencheques, kinderbijslag, enz.), dan verzwaren bijkomende fiscale 

stimulansen de bureaucratie. In dezelfde denkpiste kan de vraag gesteld worden of de 

enorme sociale kost van het systeem van maaltijdcheques gerechtvaardigd is. 

22. Verscheidene belastingen hebben rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op het 

vermogen: onroerende voorheffing, erfenisrechten, schenkingsrechten, 

vervreemdingsrechten, diverse heffingen op spaartegoeden en collectieve spaarsystemen 

enz. Is het geen tijd om om die huidige belastingen om te vormen tot één enkele jaarlijkse 

belasting op basis van een vermogensaangifte? Dergelijk stelsel zou eenvoudiger en 

coherenter zijn en minder afhangen van externe gebeurtenissen zoals overlijdens en 

overdrachten, terwijl de bestaande vrijstellingen kunnen behouden blijven of er een nieuw 

stelsel van afwijkingen kan worden ingevoerd.  
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Toelichtingen 

(met dezelde nummering als het memorandum) 

 

1. Hoewel de vzw ‘WijBurgers’ politiek neutraal wil zijn, heeft ze in haar Handvest een 

beperkt aantal doelstellingen opgenomen met betrekking tot de werking van de 

democratie, tot het verbeteren van het overheidsbeheer en tot de kwaliteit van de 

fiscaliteit. 

2. Typische hindernissen voor kleine partijen zijn: (a) zowel de drempels voor de 

toekenning van parlementszetels als voor de verdeling van de partijfinanciering door de 

Staat; (b) de te kleine kieskringen voor de regionale verkiezingen in Wallonië. 

Het systeem van de opvolgers vervalst de representativiteit en moet van de kieslijsten 

verdwijnen. De opvolging moet worden verzekerd door de volgende kandidaat met de 

meeste voorkeursstemmen, die evenwel het recht moet hebben om zijn aanstelling te 

weigeren. 

3. Men kan niet uitsluiten dat veel burgers vinden dat er door hun gekozenen niet naar hen 

wordt geluisterd in verband met een of andere concrete zaak. De enige oplossing bestaat 

dan in directe democratie op initiatief van de bevolking, dat wil zeggen in een referendum 

dat wordt gevraagd via een petitie die ruim genoeg is, bv. met 50.000 handtekeningen. 

De burgers begrijpen niet waarom zij nu geen referendum kunnen vragen. Sommige 

tegenstanders van referenda beweren dat de burgers niet genoeg kennis van zaken hebben 

om zich uit te spreken over kwesties waarover een referendum zou worden gehouden. 

Men kan zich dan afvragen of de burgers wel genoeg kennis van zaken hebben om hun 

vertegenwoordigers te kiezen, hoewel de wet hun daartoe verplicht! 

Het is natuurlijk juist dat referenda averechtse effecten kunnen hebben. Om de nadelen te 

beperken, zou het parlement kunnen beslissen over de formulering van de vragen, op 

voorwaarde dat alle in de petitie opgegeven ideeën er in vervat zijn.  

4. De beveiligings- en encryptietechnologieën worden reeds gedeeltelijk gebruikt door de 

Staat, namelijk bij het ontvangen van belastingaangiften via het internet.  

De kiezers zouden zelf moeten kunnen bepalen of ze hun stem uitbrengen via het internet 

of in het stemhokje. Dat zal een geruststelling zijn voor wie zich vragen stelt omtrent de 

anonimiteit van via het internet uitgebrachte stemmen.  

5. De morele gezondheid van een land hangt voor een goed deel af van de opvoeding tot 

burgerzin en tot verantwoordelijk burgerschap. Die opvoeding zou logischerwijze deel 

moeten uitmaken van het leerprogramma. Maar het zou verkeerd zijn het monopolie van 

die opvoeding in handen van de Staat te geven, omdat dit zou kunnen leiden tot een 

dictatuur van het eenheidsdenken. Het subsidiariteitsbeginsel wil dat de burgers zelf dat 

soort opleiding organiseren via NGO’s, verenigingen voor volwassenenvorming, 

godsdienstig-wijsgerige instellingen enz. De Staat zou er goed aan doen initiatieven voor 

opvoeding tot burgerzin te subsidiëren en toe te staan dat ze belastingvrije schenkingen 

ontvangen. 
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6. Het Wetboek van Strafvordering zegt het volgende: 

Art. 29. Iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de 

uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, is 

verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings […] 

Art. 30. Ieder die getuige is geweest van een aanslag, hetzij tegen de openbare 

veiligheid, hetzij op iemands leven of eigendom, is eveneens verplicht daarvan bericht 

te geven aan de procureur des Konings […] 

Het gebeurt niet zelden dat een “klokkenluider” het slachtoffer wordt van represailles: hij 

verliest zijn betrekking of wordt negatief gediscrimineerd in zijn verdere loopbaan. Een 

eerste (elementaire) hulp zou erin bestaan zijn rechtszaken te bekostigen. Inspiratie kan 

worden gevonden in ervaringen in het buitenland, meer bepaald in de Verenigde Staten. 

7. Met een moderne presentatie bedoelen we een presentatie die gemakkelijk wordt 

begrepen door burgers die vertrouwd zijn met de boekhouding van ondernemingen. Dit 

betreft in het bijzonder: de investeringen, afschrijvingen, voorzieningen voor toekomstige 

kosten, consolidatie, enz.  

8. De kolossale interestenlast die op de schouders van de belastingplichtigen rust en die het 

gevolg is van de Staatsschuld, is op lange termijn contraproductief. De overheidsschuld is 

een dubbel geschenk voor de kapitaalbezitters: de Staat betaalt hun niet alleen interesten, 

maar doet ook nog eens de interestvoeten stijgen door het evenwicht tussen vraag en 

aanbod te beïnvloeden.  

De omvang van het bezit van de pensioenfondsen zou een maximum kunnen vormen voor 

de overheidsschuld. 

In feite zou de overheidsschuld moeten beperkt blijven tot de kosten voor grote 

infrastructuurwerken en worden terugbetaald tijdens de levensduur daarvan.  

De omvang van de overheidsinvesteringen zou kunnen worden verhoogd in tijden van 

economische recessie en worden verlaagd wanneer de privé-investeringen voor de 

aflossing zorgen. 

12. De instellingen staan ten dienste van de burgers en niet omgekeerd. Wanneer de redenen 

waarom ze werden opgericht verdwijnen (of aan belang inboeten), moeten ze worden 

afgeschaft om het geld van de belastingbetalers niet te verspillen en om het 

overheidsapparaat te vereenvoudigen.   

 De versnippering van de instellingen vermindert de slagkracht ervan (bij ongewijzigd 

totaalbudget). 

13. Het huidige ambtenarenstatuut geeft niet de flexibiliteit die nodig is voor een modern 

beheer van de Staat ten aanzien van de voortdurende evoluerende behoeften ervan. 

De selectiecriteria moeten relevant zijn en zo volledig mogelijk. Geschikte procedures 

moeten borg staan voor objectiviteit bij het bepalen en toepassen van die criteria. 

14. Het gaat daarbij niet enkel over het budget. Een overvloed aan kabinetten dreigen de rol 

en het werk van het ambtenarenapparaat in waarde te doen dalen en soms zelfs de pas af 

te snijden, waardoor de ambtenaren ontmoedigd worden.  

16. De structuur en de krachtlijnen van de Belgische fiscaliteit dateren uit 1962.  Sedertdien 

is er heel wat veranderd, zowel wat betreft de gezinnen en hun inkomen, het groeiende 

milieubesef – waar indertijd geen sprake van was – de organisatie en de structuren van 
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de Staat en de globalisering van de economie. Het ligt voor de hand dat er diep moet 

worden nagedacht over het moderniseren van heel de Belgische fiscaliteit.  

Er is niet minder Staat nodig, maar wel een betere Staat = een Staat die zijn 

werkmethodes op losse schroeven zet en die zelf ook zoekt om de dienstverlening aan de 

belastingplichtige burger doelmatiger te maken.  

‘WijBurgers’ wil politiek neutraal blijven en spitst zich toe op maatregelen die bijdragen 

tot een verbetering van de (technische) kwaliteit van de fiscaliteit. In de bijlage bij het 

Handvest van ‘WijBurgers’ worden de hier gebruikte termen uitgelegd.  

17. Wanneer men de belastingen en de verplichte sociale lasten in aanmerking neemt, 

behoort België tot de drie zwaarst belastende landen ter wereld. Hoewel haast alle 

actoren het erover eens zijn dat die belasting dringend moet worden verlaagd, lopen de 

meningen uiteen over de wijze waarop. Er zal een compensatie moeten komen door 

andere belastingen te verhogen. ‘WijBurgers’ wil zich niet bemoeien met het beslechten 

van politieke geschillen. 

18. A priori zou hetzelfde bestuur de volledige cyclus van de vestiging, de controle en de 

inning van de belastingen behandelen. 

In het algemeen vermijdt men dat een bepaalde materie wordt verspreid over 

verschillende bestuursniveaus. Wanneer bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening wordt 

geregionaliseerd, dan hebben burgers hiervoor niet langer te maken met de federale 

overheid. Belastingheffing is eigenlijk de uitzondering, omdat dit op alle bestuursniveaus 

voorkomt. Dit roept de overheid op om gebruik te maken van samenwerkings-

overeenkomsten. 

19. Wanneer de inkomsten uit arbeid zwaarder worden belast dan die uit kapitaal, dan 

vormen zelfstandigen een vennootschap en betalen ze zich een dividend uit. Fiscale 

spitstechnologie doet een rechtvaardigheidsprobleem rijzen, aangezien ze de “sluwste” 

burgers bevoordeelt. Ze leidt ook tot rechtszaken. 

20. Hoe gemakkelijker activa kunnen worden verplaatst (meer bepaald het financieel 

vermogen), hoe zinvoller het zou zijn om die op Europees niveau te belasten. 

21. In de sociale kosten van maaltijdcheques is er een tussenkomst van de bureaucratie om te 

bepalen hoeveel cheques er elke maand aan eenieder worden toegekend. Als het gaat om 

papieren cheques, zijn er ook de kosten van de ganse behandelingsketen. Elektronische 

verwerking heeft ook zijn prijs. Is het voordeel van dit systeem niet veeleer 

psychologisch, aangezien de Staat hoe dan ook de belastinginkomsten op een andere 

manier zal moeten vinden? 

22. Verscheidene belastingen door één enkele vervangen zou een zeer aanzienlijke 

vereenvoudiging zijn. Het is een van de beste maatregelen die men kan treffen tegen 

fiscale fraude. 

‘WijBurgers’ spreekt zich niet uit over (a) de vraag of de huidige vermogensbelasting al 

dan niet moet worden gewijzigd, noch (b) over de omvang van de vermogensaangifte: 

moet die de financiële activa, de kunstwerken enz. omvatten? 

De registratierechten vormen een rem voor vastgoedverrichtingen, wat in strijd schijnt te 

zijn met de bedoeling om de economische activiteit te bevorderen. Door de omvang van 

de bedragen die op het spel staan, zetten de erfenisrechten aan tot fraude. Die verleiding 

is heel wat minder groot wanneer die belasting wordt geïnd op jaarbasis en een zeer klein 

percentage vormt.  

http://www.wecitizens.be/fr/charte/
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Er moet worden gekozen tussen het belasten van het vermogen of van de inkomsten uit 

het vermogen. Het vermogen belasten is eenvoudiger. Het is ook een manier om de 

bezitters van niet-productieve vermogens af te straffen en dus indirect om de 

economische activiteit te bevorderen. 

Wanneer het vermogen correct wordt gewaardeerd, belast men indirect de meerwaarde, 

aangezien de vermogensbelasting dan berekend wordt op de opgewaardeerde activa. 

Men dient te beseffen dat men door het verhogen van de vermogensbelasting de 

belastingplichtige ertoe aanzet zijn activa elders onder te brengen, wat een negatief effect 

kan hebben op de economische bedrijvigheid en op de belastinggrondslag. 

In mei 2014 werd een peiling uitgevoerd over de volgende stelling: “We moeten de 

erfenis- en registratierechten vervangen door een jaarlijkse belasting op basis van een 

vermogensaangifte”. 'WijBurgers' heeft 18.260 reacties verzameld. 49% van de 

bevolking is vóór tegenover 32% afwijzend. 

 

Bij de afwijzende reacties worden volgende bezorgdheden vaak herhaald: 

(i) Een buitensporige verhoging van de belastingdruk eenmaal het eigendomsregister tot 

stand is gekomen. Dit kan eventueel worden opgelost door middel van de inschrijving 

van een maximumplafond in de Grondwet. Bovendien is het de vraag of deze vrees meer 

gerechtvaardigd is in een eenvoudiger systeem dan in het huidige ingewikkelde systeem. 

(ii) Het sluiten van een aantal achterpoortjes: men zou niet langer kunnen ontsnappen aan 

de verhoogde successierechten door een tijdige schenking; men zou niet langer kunnen 

ontsnappen aan de registratierechten door de onderbrenging in een patrimonium-

vennootschap, enz. 

 

---oOo--- 


