Kieswijzer WijBurgers: vragenlijst voor
de Kamer
1 De wettelijke pensioenleeftijd moet omhoog van 65 naar 67.
2 Kerncentrales moeten verboden zijn op ons grondgebied.
3 De Islam kan in onze samenleving opgenomen worden.
4 Werkloosheidsvergoedingen moeten dalen naarmate men langer werkloos is.
5

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

6 Vlaanderen moet op termijn een onafhankelijk land worden.
7

De automatische indexering van de lonen moet behouden blijven, onafhankelijk van de
werkloosheidsgraad in ons land.

8

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

9

Gedetineerden moeten tijdens hun opsluiting arbeid kunnen verrichten om de kosten
van hun verblijf in de gevangenis te betalen.

10

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

11

De verschillen tussen het ambtenarenstatuut en de arbeidsovereenkomsten in de
privésector moeten worden weggewerkt.

12 De notionele interesten moeten afgeschaft worden.
13 In het algemeen zouden misdrijven strenger bestraft moeten worden.
14

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

15

Positief-discriminerende maatregelen moeten worden uitgebreid om meer vrouwen in
leidinggevende functies te krijgen.

16

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

17 Een 'miljonairstaks' moet het vermogen boven 1 miljoen euro belasten.
18

Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest moet worden uitgebreid door
inlijving van de zes "faciliteitengemeenten".

19 België moet het bindend referendum op volksinitiatief invoeren.

20

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

21

De belasting op inkomens van minder dan 1000 euro per maand moet verdwijnen (zelfs
als dit moet worden gecompenseerd door andere belastingen).

22

Er moet een Europa met twee snelheden komen, waarin België zich kan aansluiten bij
lidstaten die economisch sterk zijn.

23

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

24

Bij verkiezingen moeten de zetels die elke lijst behaalt, uitsluitend worden toegekend
aan de kandidaten met de meeste voorkeurstemmen.

Artsen moeten het gewetensbezwaar kunnen inroepen om hun medewerking te
25 weigeren aan medische handelingen die onverenigbaar zouden zijn met hun
overtuigingen.

26

De overheid moet communicatie van privépersonenen via telefoon, GSM of internet
kunnen controleren, ook indien er (nog) geen sprake is van inverdenkingstelling.

27 Iedereen die te goeder trouw misdrijven aangeeft moet beschermd worden.
28

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

29 Artsen die onterecht medische attesten afleveren, moeten strenger worden gestraft.
30 Het persoonlijk gebruik van softdrugs moet strafbaar worden gemaakt.

