
Kieswijzer2014 van WijBurgers : volledige vragenlijst

1 De wettelijke pensioenleeftijd moet omhoog van 65 naar 67.

2 De Gewesten moeten autonoom hun sociale zekerheid beheren.

3 Turkije mag lid worden van de Europese Unie.

4
De belastingdruk in ons land moet aanzienlijk worden verlaagd, zelfs indien dit ten koste gaat van de 

openbare dienstverlening. 

5 Kerncentrales moeten verboden zijn op ons grondgebied.

6 De Islam kan in onze samenleving opgenomen worden.

7 Werkloosheidsvergoedingen moeten dalen naarmate men langer werkloos is. 

8
Bij staking in openbare diensten (bijvoorbeeld openbaar vervoer) moet er een minimale dienstverlening 

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

9 Mijn pensioen mag niet ten laste komen van de volgende generaties.

10 Vlaanderen moet op termijn een onafhankelijk land worden. 

11
De basis- en secundaire scholen moeten een grotere beheersautonomie hebben: meer macht voor de 

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

12
De automatische indexering van de lonen moet behouden blijven, onafhankelijk van de 

werkloosheidsgraad in ons land.

13
De overheidssteun voor hernieuwbare energie in de vorm van subsidies en groene stroomcertificaten moet 

worden afgebouwd. 

14
Er moet een stedeljjke wegenbelasting worden ingevoerd voor automobilisten die tijdens de weekdagen 

de grote agglomeraties binnenrijden.

15 De mogelijkheid voor homoseksuele echtparen om kinderen te adopteren, moet worden teruggedraaid.

16 Het provinciale bestuursniveau in ons land moeten worden afgeschaft. 

17
Het is goed om de inschrijvingsvoorwaarden van kinderen in het secundair onderwijs te reguleren (bijv. om 

de sociale mix te verhogen).

18 Het huwelijk moet enkel toegelaten zijn tussen één man en één vrouw.

19
Gedetineerden moeten tijdens hun opsluiting arbeid kunnen verrichten om de kosten van hun verblijf in de 

gevangenis te betalen. 

20
De overheid mag eigenaar zijn van ondernemigen die onderhevig zijn aan concurrentie (telecom, media, 

banken, enz.).

21
Om de armoede te bestrijden, moeten bepaalde basisgoederen en -diensten (energie, huisvesting, 

gezondheidszorg, kinderopvang, enz.) gratis aangeboden worden.

22
Alle politieke mandatarissen moeten de inkomsten (incl. voordelen in natura) verkregen uit hun mandaat, 

openbaar maken.

23
Ambtenaren mogen hun godsdienstige - of filosofische overtuiging kenbaar maken (met hoofddoek, 

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

24 Het aantal ministeriële kabinetsmedewerkers moet beperkt worden tot dertig.

25
De verschillen tussen het ambtenarenstatuut en de arbeidsovereenkomsten in de privésector moeten 

worden weggewerkt.

26
Er moet een belasting komen op financiële transacties (verkoop van aandelen, obligaties, valuta, derivaten 

en andere beurstransacties).

27 De notionele interesten moeten afgeschaft worden.



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

29
Afgestudeerde jongeren moeten gegarandeerd werk krijgen, zelfs als de staat hiervoor meer stages, 

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

30
Europa moet doorgaan met het opleggen van stricte regels betreffende het begrotingstekort van de 

lidstaten.

31 In het algemeen zouden misdrijven strenger bestraft moeten worden.

32
Successie- en registratierechten moeten worden vervangen door een jaarlijkse belasting gebaseerd op 

vermogensaangifte.

33
Om de werkloosheid terug te dringen mag de sociale bescherming van werknemers (bijvoorbeeld de 

opzegtermijnen) worden afgebouwd.

34 De voorwaarden voor het verkrijgen van verblijfsvergunningen moeten nog strenger gemaakt worden.

35
Positief-discriminerende maatregelen moeten worden uitgebreid om meer vrouwen in leidinggevende 

functies te krijgen.

36
Een stedenbouwkundige vergunning wordt automatisch verkregen als er binnen de twee maanden geen 

eindbeslissing aan de aanvrager wordt medegedeeld.

37
Euthanasie moet gemakkelijker toepasbaar zijn voor demente personen die het vooraf hebben 

aangevraagd.

38 Bij grote overheidsinvesteringen moet de bevolking vooraf worden bevraagd met een volksraadpleging.

39 Een 'miljonairstaks' moet het vermogen boven 1 miljoen euro belasten.

40
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. 

41
Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest moet worden uitgebreid door inlijving van de zes 

"faciliteitengemeenten".

42 België moet het bindend referendum op volksinitiatief invoeren. 

43
De fiscale aftrekbaarheid van kosten voor bedrijfswagens met gedeeltelijk privégebruik moet worden 

afgeschaft.

44
De belasting op inkomens van minder dan 1000 euro per maand moet verdwijnen (zelfs als dit moet 

worden gecompenseerd door andere belastingen).

45
Er moet een Europa met twee snelheden komen, waarin België zich kan aansluiten bij lidstaten die 

economisch sterk zijn.

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

47
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.

48
Bij verkiezingen moeten de zetels die elke lijst behaalt, uitsluitend worden toegekend aan de kandidaten 

met de meeste voorkeurstemmen.

49
Hoe beter een allochtoon inburgert (inburgeringscursus, taalexamens, beroepsopleiding, enz.), hoe meer 

recht hij krijgt op sociale voorzieningen.

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

51
Artsen moeten het gewetensbezwaar kunnen inroepen om hun medewerking te weigeren aan medische 

handelingen die onverenigbaar zouden zijn met hun overtuigingen.

52
De Brusselse gemeenten moeten worden afgeschaft (en hun bevoegdheden overgeheveld naar het 

Brussels gewest).



53
De overheid moet communicatie van privépersonenen via telefoon, GSM of internet kunnen controleren, 

ook indien er (nog) geen sprake is van inverdenkingstelling.

54
Milieunormen moeten worden verstrengd, ook indien dit een verhoging van de consumptieprijzen 

veroorzaakt. 

55 Iedereen die te goeder trouw misdrijven aangeeft moet beschermd worden. 

56 De ziekteverzekering moet niet meer terugbetalen dan de prijs van het goedkoopste geneesmiddel.

57 Artsen die onterecht medische attesten afleveren, moeten strenger worden gestraft.

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

59
In plaats van sociale huisvestingsmaatschappijen te subsidiëren, moet de overheid aan mensen met een 

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

60
Europese lidstaten in financiële moeilijkheden moeten kunnen rekenen op Europese solidariteit door 

middel van «Eurobonds» (Europese schuldcertificaten) tegen lage interestvoeten.  

61
Ondernemingen moeten een verplicht minimumbedrag besteden aan personeelsvorming en  -opleiding dat 

in verhouding staat tot hun omzet en hun winst.

62
De kinderbijslag moet worden vervangen door een loon voor de ouder die zich met de huishoudelijke 

taken bezighoudt.

63
Na de wettelijke leerplichtleeftijd moet de student die niet slaagt, de reële kost betalen indien hij zijn 

studies voortzet.

64 De Europese Unie moet ijveren voor de harmonisering van de minimumlonen in Europa.

65 België stapt beter uit de eurozone. 

66
Het Europees parlement moet eender welke wetgeving kunnen voorstellen, zonder af te hangen van 

andere instellingen met een monopolie inzake wetgevend initiatief.

67
De lidstaten van de Europese Unie moeten hun nationale legers vervangen door een gezamenlijk Europees 

leger. 

68

De Europese instanties moeten technische normen op elkaar afstemmen voor het gemakkelijk uitwisselen 

van goederen en diensten binnen Europa, bijvoorbeeld gestandaardiseerde opladers van elektrische 

toestellen.

69
Het moet wettelijk mogelijk worden tweetalige lijsten in te dienen voor de verkiezingen van het Brussels 

Parlement.

70
België zou beter functioneren met minder bevoegdheden voor de gemeenschappen (ten gunste van de 

gewesten of de federale overheid).

71
Het aanleren van een muziekinstrument of van een andere artistieke discipline moet deel uitmaken van het 

programma van het basisonderwijs.

72
Om de energietoevoer te verzekeren moet de Europese Unie verbieden dat méér dan één derde van ons 

aardgasverbruik uit eenzelfde regio komt of doorheen hetzelfde land wordt aangevoerd. 

73
Het onderwijs moet de verschillende seksuele oriëntaties op een neutrale manier voorstellen, zonder 

waardeoordeel.

74 Het rookverbod in de horeca moet worden versoepeld.

75 De kosten van een abortus moeten door het ziekenfonds worden terugbetaald.

76 Het persoonlijk gebruik van softdrugs moet strafbaar worden gemaakt.


