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1 De wettelijke pensioenleeftijd moet omhoog van 65 naar 67.

2 Turkije mag lid worden van de Europese Unie.

3
De belastingdruk in ons land moet aanzienlijk worden verlaagd, zelfs indien dit ten 

koste gaat van de openbare dienstverlening. 

4 De Islam kan in onze samenleving opgenomen worden.

5
De mogelijkheid voor homoseksuele echtparen om kinderen te adopteren, moet 

worden teruggedraaid.

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

7
De overheid mag eigenaar zijn van ondernemigen die onderhevig zijn aan concurrentie 

(telecom, media, banken, enz.).

8
Om de armoede te bestrijden, moeten bepaalde basisgoederen en -diensten (energie, 

huisvesting, gezondheidszorg, kinderopvang, enz.) gratis aangeboden worden.

9
Ambtenaren mogen hun godsdienstige - of filosofische overtuiging kenbaar maken 

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

10
De verschillen tussen het ambtenarenstatuut en de arbeidsovereenkomsten in de 

privésector moeten worden weggewerkt.

11
Er moet een belasting komen op financiële transacties (verkoop van aandelen, 

obligaties, valuta, derivaten en andere beurstransacties).

12
Europa moet doorgaan met het opleggen van stricte regels betreffende het 

begrotingstekort van de lidstaten.

13
Om de werkloosheid terug te dringen mag de sociale bescherming van werknemers 

(bijvoorbeeld de opzegtermijnen) worden afgebouwd.

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

lidstaten die economisch sterk zijn.

17
Artsen moeten het gewetensbezwaar kunnen inroepen om hun medewerking te 

weigeren aan medische handelingen die onverenigbaar zouden zijn met hun 

overtuigingen.

18
De overheid moet communicatie van privépersonenen via telefoon, GSM of internet 

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

19
Milieunormen moeten worden verstrengd, ook indien dit een verhoging van de 

consumptieprijzen veroorzaakt. 

20
Europese lidstaten in financiële moeilijkheden moeten kunnen rekenen op Europese 

solidariteit door middel van «Eurobonds» (Europese schuldcertificaten) tegen lage 

interestvoeten.  

21
De Europese Unie moet ijveren voor de harmonisering van de minimumlonen in 

Europa.

22 België stapt beter uit de eurozone. 

23 Het Europees parlement moet eender welke wetgeving kunnen voorstellen, zonder af 

te hangen van andere instellingen met een monopolie inzake wetgevend initiatief.

24
De lidstaten van de Europese Unie moeten hun nationale legers vervangen door een 

gezamenlijk Europees leger. 

25
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.

26
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. 

27 Het rookverbod in de horeca moet worden versoepeld.

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

29 Het persoonlijk gebruik van softdrugs moet strafbaar worden gemaakt.


