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Parlement

1 De Gewesten moeten autonoom hun sociale zekerheid beheren.

2 De Islam kan in onze samenleving opgenomen worden.

3
Bij staking in openbare diensten (bijvoorbeeld openbaar vervoer) moet er een minimale 

dienstverlening zijn, zodat de (negatieve) gevolgen voor burgers beperkt blijven.

4
De basis- en secundaire scholen moeten een grotere beheersautonomie hebben: meer macht voor 

de directie, minder bureaucratie, meer vrijheid in pedagogische keuzen, enz.

5
De overheidssteun voor hernieuwbare energie in de vorm van subsidies en groene 

stroomcertificaten moet worden afgebouwd. 

6
Er moet een stedeljjke wegenbelasting worden ingevoerd voor automobilisten die tijdens de 

weekdagen de grote agglomeraties binnenrijden.

7 Het provinciale bestuursniveau in ons land moeten worden afgeschaft. 

8
De overheid mag eigenaar zijn van ondernemigen die onderhevig zijn aan concurrentie (telecom, 

media, banken, enz.).

9
Om de armoede te bestrijden, moeten bepaalde basisgoederen en -diensten (energie, huisvesting, 

gezondheidszorg, kinderopvang, enz.) gratis aangeboden worden.

10
Alle politieke mandatarissen moeten de inkomsten (incl. voordelen in natura) verkregen uit hun 

mandaat, openbaar maken.

11
Ambtenaren mogen hun godsdienstige - of filosofische overtuiging kenbaar maken (met hoofddoek, 

kruisje, pin, enz.) zelfs bij contacten met de bevolking.

12
De verschillen tussen het ambtenarenstatuut en de arbeidsovereenkomsten in de privésector 

moeten worden weggewerkt.

13 De gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) moeten worden afgeschaft.

14
Afgestudeerde jongeren moeten gegarandeerd werk krijgen, zelfs als de staat hiervoor meer stages, 

opleidingen en jobs in de non-profit sector moet financieren.

15
Successie- en registratierechten moeten worden vervangen door een jaarlijkse belasting gebaseerd 

op vermogensaangifte.

16
Een stedenbouwkundige vergunning wordt automatisch verkregen als er binnen de twee maanden 

geen eindbeslissing aan de aanvrager wordt medegedeeld.

17
Bij grote overheidsinvesteringen moet de bevolking vooraf worden bevraagd met een 

volksraadpleging.

18
Bij grote openbare werken van nationaal belang (bvb. een Gewestelijk Expresnet) moet de federale 

overheid goedkeuringsbevoegheid krijgen die bindend is voor de gewesten, provincies en 

gemeenten. 

19 Staatsleningen mogen enkel dienen voor de financiering van infrastructuur (wegen en gebouwen).



20
De middelen voor sportbeleid moeten vooral ten goede komen aan de sportbeoefening door 

iedereen, ook als dat ten koste gaat van de topsport, zodat België misschien minder olympische 

medailles wint.

21
Bij verkiezingen moeten de zetels die elke lijst behaalt, uitsluitend worden toegekend aan de 

kandidaten met de meeste voorkeurstemmen.

22
Hoe beter een allochtoon inburgert (inburgeringscursus, taalexamens, beroepsopleiding, enz.), hoe 

meer recht hij krijgt op sociale voorzieningen.

23 Om geluidshinder tegen te gaan, moeten de cargovluchten verder weg van de grote agglomeraties.

24 De snelheidsbeperkingen van 30 km/u moeten strikt beperkt worden tot de gevoelige punten.

25
In plaats van sociale huisvestingsmaatschappijen te subsidiëren, moet de overheid aan mensen met 

een laag inkomen huurcheques toekennen, waarmee zij een huur kunnen betalen.

26
Ondernemingen moeten een verplicht minimumbedrag besteden aan personeelsvorming en  -

opleiding dat in verhouding staat tot hun omzet en hun winst.

27
De kinderbijslag moet worden vervangen door een loon voor de ouder die zich met de 

huishoudelijke taken bezighoudt.

28
Na de wettelijke leerplichtleeftijd moet de student die niet slaagt, de reële kost betalen indien hij 

zijn studies voortzet.

29
Het aanleren van een muziekinstrument of van een andere artistieke discipline moet deel uitmaken 

van het programma van het basisonderwijs.

30
Het onderwijs moet de verschillende seksuele oriëntaties op een neutrale manier voorstellen, 

zonder waardeoordeel.


