
It's the economy, stupid (vervolg) 

53. Gelijke startkansen en sociale mobiliteit hebben ook nood aan andere noodzakelijke 
hervormingen en het weghalen van barrières. Zo kan bijvoorbeeld de beschikbaarheid 
van meer goedkope kinderopvang het werkbaar houden om de life-work balance in 
evenwicht te houden. Net zoals een optimale gelijke behandeling en verloning van 
vrouwen en mannen in de arbeidsmarkt hiertoe noodzakelijk is, waarbij we tevens 
voorstellen om het vaderschapsverlof te verhogen naar drie maanden. Ook holebi-
ouders hebben elk recht op drie maanden moeder- of vaderschapsverlof. 

OPEN DISCUSSIE 

 

54. Fundamentele hervormingen vragen een klimaat waar werkgevers en werknemers de 
klassieke tegenstellingen weten te overstijgen. Het is daarom aangewezen om te 
evolueren naar het model van de “mitbestimmung” waarin vakbonden worden 
opgenomen in de raad van bestuur om mee het beleid van de onderneming te bepalen. 
Een logische consequentie hiervan is dat vakbonden rechtspersoonlijkheid verwerven. 
 
AM54.1 - Jong VLD Oostende                                                                             cat: C 
(Schrappen) Fundamentele hervormingen vragen een klimaat waar werkgevers en 
werknemers de klassieke tegenstellingen weten te overstijgen. Het is daarom 
aangewezen om te evolueren naar het model van de “mitbestimmung” waarin 
vakbonden worden opgenomen in de raad van bestuur om mee het beleid van de 
onderneming te bepalen. Een logische consequentie hiervan is dat vakbonden 
rechtspersoonlijkheid verwerven. 
 
AM54.2 - Jong VLD Limburg                                                                                cat: C 
(Aanvulling) 54bis. De overheid moet in eerste instantie zelf instaan voor ZIV-, 
werkloosheids- en andere sociale uitkeringen, maar kan dit vanuit een 
kostenoverweging overdragen aan derden. 

 
55. Naast belastingverschuivingen en maatregelen ter verhoging van de participatiegraad 

dringt een fundamenteel debat over de rol van de overheid zich op. 
 

56. De overheid dient zich te focussen op haar kerntaken. De verkoop van de aandelen in 
Proximus, Bpost, BNP Paribas en Belfius generen dus niet alleen extra middelen, het 
biedt ook de ruimte te focussen op de belangrijke uitdagingen van dit moment. Het feit 
dat het overheidsbeslag vandaag de 50% overstijgt is een teken aan de wand dat de 
overheid zich met te veel taken inlaat. Het verlagen van dit percentage is geen doel op 
zich, maar een logisch gevolg van een herwonnen focus op de kerntaken. 
 
AM56.1 - Jong VLD Mechelen                                                                             cat: C 
De verkoop van de aandelen in Proximus, Bpost, BNP Paribas en Belfius generen dus niet 
alleen extra middelen, het biedt ook de ruimte te focussen op de belangrijke uitdagingen 
van dit moment. 
(vervanging) Jong VLD Nationaal en Open Vld engageren zich samen om een document 
op te stellen waarin de kerntaken van de overheid worden opgelijst. 



 
 
 AM56.2 - Cedric Heylen                                                                                         cat: A 
 schrappen van ‘generen dus niet alleen’ 
 

57. Een blinde ontmanteling van de overheid is allerminst de ambitie, wel integendeel. Dat 
liberalen de overheid zouden willen dwarsbomen en decimeren is een karikatuur. Een 
overheid die zich focust op haar kerntaken moet dit op volle kracht kunnen. Daarom dat 
er geïnvesteerd moet worden in een efficiënte, moderne en performante ambtenarij. 
Alleen dan kan de overheid de profielen aantrekken die noodzakelijk zijn om het land 
goed te besturen. 
 
AM57.1 - Cedric Heylen                                                                                         cat: B 
wel integendeel. Dat liberalen de overheid zouden willen dwarsbomen en decimeren is 
een karikatuur. Een overheid die zich focust op haar kerntaken moet dit op volle kracht 
kunnen. 
(vervanging) Een overheid moet op zich op volle kracht kunnen focussen op haar 
kerntaken. 
 

58. De overheid moet volop de kaart van de digitalisering trekken. Als kleine en open 
kenniseconomie is dit een vereiste om competitief te blijven. Mooi meegenomen is de 
potentiële vermindering van administratieve lasten en overheidsadministraties. 
 
AM58.1 - Jong VLD Gent                                                                                       cat: A 
(Schrappen) Als kleine en open kenniseconomie 
 
AM58.2 - Cedric Heylen                                                                                         cat: A 
Schrappen van ‘Mooi meegenomen is’ en herschrijven naar  ‘De potentiële 
vermindering van administratieve lasten en overheidsadministraties is daarbij een 
gewenst gevolg.’ 
 

59. Om de Belgische economie in het koppeloton van Europa te brengen, is een herwonnen 
investeringsagenda in cruciale infrastructuur onafwendbaar. Denk hier bijvoorbeeld aan 
onze aftandse verkeersinfrastructuur, de beperkte energie-infrastructuur en de extra 
noden wat betreft ICT-infrastructuur met evoluties zoals 5G. Investeringen zijn nodig 
om de stilstand op onze wegen weg te werken, onze economie met haar o zo belangrijke 
havens aan te sluiten op het Europese hinterland, de energietransitie mogelijk te maken 
en binnenlandse bedrijven de mogelijkheid te geven ook hier te werken aan de 
technologie van de toekomst. 
 

60. Een fitte, budgettair gezonde overheid met een hoge participatiegraad kan de 
pensioenfactuur niet onbelicht laten. Hoewel de opeenvolgende maatregelen van de 
voorbije jaren reeds een deel van de pensioenfactuur hebben opgelost, blijven 
bijkomende stappen nodig. Zeker in het licht van de te positieve 
toekomstvoorspellingen van de vergrijzingscommissie. We moeten stappen zetten die 
samen een coherent geheel vormen in de richting van een nieuw pensioenbeleid. Jong 
VLD pleit daarom voor het gestaag optrekken van de pensioenleeftijd, de invoering van 



het deeltijds pensioen, het herzien van de verschillende pensioenregelingen met de 
afschaffing van de niet te verantwoorden uitzonderingen/verschillen en de invoering 
van het omvattend puntensysteem van de pensioencommissie. 
 
AM60.1 - Krystian Timperman                                                                           cat: C 
het gestaag optrekken van de pensioenleeftijd 
(vervanging) het verhogen van de algemene loopbaanduur 
 
AM60.2 - Kim Van Velthoven                                                                                   cat: B 
(toevoeging) We zetten daarbij ook in op heroriëntatie en opleiding van de werknemer. 
 
AM64.3 - Krystian Timperman                                                                           cat: C 
(toevoeging) We evolueren naar een duaal systeem waarbij er een evenwicht is tussen 
het repartitiesysteem en een volwaardig kapitalisatiesysteem. Op die manier kunnen 
we de risico’s, die verbonden zijn aan elk systeem, verminderen. 
 

61. Als we onze bedrijven aan de top willen houden en brengen is een goed 
investeringsklimaat noodzakelijk. Een update van de wet Cooreman-De Clercq is hier 
een mogelijke piste. Beleggers en investeerders werden de laatste legislaturen 
onterecht stiefmoederlijk behandeld. Er moet integendeel gezocht worden naar 
manieren om deze investeerders een actieve rol te geven in onze economie, zeker om 
de vele scale-ups verder te kunnen laten doorgroeien. Vandaag stuurt de fiscaliteit het 
spaargeld naar de spaarboekjes. Een eerste stap zou kunnen zijn deze discriminatie weg 
te nemen. 

 
62. Een sterke Belgische economie biedt ons land de kans met luidde stem te spreken op 

het internationale toneel. We moeten in dit kader geen enkele kans onbenut laten om 
te pleiten voor een vrije internationale handel.  Protectionisme kent op de lange termijn 
alleen maar slachtoffers, open economieën als de onze zijn extra kwetsbaar. Alleen een 
open wereldeconomie, waar landen van elkaar afhankelijk zijn en met elkaar handel 
drijven, is een garantie op vrede en welvaart. 

Onderwijs als motor voor sociale mobiliteit 

63. Het eerder aangehaalde belang van sociale mobiliteit kan alleen maar ten volle worden 
bereikt met een kwaliteitsvol onderwijs, waarbij elk individu gelijk wordt behandeld, 
ongeacht zijn of haar afkomst, sociale klasse, gender, religie of etniciteit. Om iedereen 
de kans te geven om zichzelf maximaal te ontwikkelen voorzien we voor elk kind 
kwaliteitsvol onderwijs. Het spreekt voor zich dat kinderen op basis van hun talenten en 
niet op basis van hun geslacht, huidskleur of religie - bewust of onbewust - naar een 
bepaalde studierichting worden gestuurd. 

 
AM63.1 - Jong VLD BXL                                                                                          cat: C 

Het eerder aangehaalde belang van sociale mobiliteit kan alleen maar ten volle worden 
bereikt met een kwaliteitsvol onderwijs, 

(vervanging) persoonlijke begeleiding in beperkte groep, 



 

AM63.2 - Jong VLD Limburg                                                                                cat: C 
(toevoeging) Tevens moet ons onderwijs stoppen met het stimuleren van de studenten 
om knelpuntberoepen in te vullen. 

 

AM63.3 - Krystian Timperman                                                                           cat: B 
(toevoeging) om de kwaliteit te verhogen moet er geïnvesteerd worden in leerkrachten. 
Enerzijds moeten zij de juiste kennis en competenties verwerven om die te kunnen 
doorgeven aan leerlingen. Anderzijds moet de regelneverij aangepakt worden zodat 
leerkrachten zich kunnen toeleggen op lesgeven. 

 

AM63.4 - Cedric Heylen                                                                                         cat: A 
‘waarbij elk individu gelijk wordt behandeld’ > ‘waarbij elk individu gelijkwaardig wordt 
behandeld’ 

 

64. We werken actief aan de (her)waardering van studiedomeinen die een minder positieve 
reputatie genieten, TSO en BSO als belangrijkste voorbeelden. 

 
OPEN DISCUSSIE 

 
65. Kinderen mogen niet het slachtoffer zijn van keuzes die hun ouders voor hen maken. 

Om kinderen maximale kansen te bieden, verlagen we de leerplicht naar de leeftijd van 
drie jaar. 
 
AM65.1 - Krystian Timperman                                                                           cat: C 
(Schrappen) Kinderen mogen niet het slachtoffer zijn van keuzes die hun ouders voor 
hen maken. Om kinderen maximale kansen te bieden, verlagen we de leerplicht naar de 
leeftijd van drie jaar. 
 

66. We pleiten voor de afschaffing van het vak godsdienst in het secundair onderwijs en de 
vervanging daarvan door het vak LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie). 
Godsdienstonderwijs vindt in de privésfeer plaats en hoeft niet met publieke middelen 
gesubsidieerd worden. 

 
AM66.1 - Jong VLD Oostende                                                                             cat: C 

We pleiten voor de afschaffing van het vak godsdienst in het secundair onderwijs en de 
vervanging daarvan door het vak LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie). 
Godsdienstonderwijs vindt in de privésfeer plaats en hoeft niet met publieke middelen 
gesubsidieerd worden. 

(vervanging) De inhoud van LEF moet wel concreter worden voorgesteld: Aangezien godsdienst 
en religie niet uit onze maatschappij weg te denken valt, en er zelf een stijging is aan 
gelovigen, mag de leer hierover niet wegvallen. Ethiek en Filosofie moet dit dan ook 
kunnen omkaderen en het abstract idee over godsdienst en religie kunnen aanleren. 
 
AM66.2 - Liza Vervinckt                                                                                        cat: C 



We pleiten voor de afschaffing van het vak godsdienst in het secundair onderwijs en de 
vervanging daarvan door het vak LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie). 
Godsdienstonderwijs vindt in de privésfeer plaats en hoeft niet met publieke middelen 
gesubsidieerd worden 

(vervanging) We pleiten voor een onderwijs waarin levensbeschouwing en/of godsdienst een 
plaats heeft in de eindtermen. Via welk vak deze eindtermen worden bereikt behoort 
onzes inziens tot de keuzevrijheid van scholen. Een doorgedreven ‘bemoedering’ door 
het al dan niet afschaffen van bepaalde vakken valt sterk af te raden. Wel lijkt het 
aangeraden dat een algemeen overkoepeld vak, meer bepaald LEF 
(Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie) gepromoot wordt in de scholen gelet op de 
brede basis die hiermee aan leerlingen kan worden geboden. 

 
67. Als klein land met een blik op de wereld stimuleren we het onderzoek en de invoering 

naar CLIL-onderwijs teneinde de versterking van onze talenkennis. In dit pedagogisch 
project krijgen leerlingen verschillende vakken in een andere taal. Bijvoorbeeld 
geschiedenis in het Engels. Naast een verhoogde talenkennis zijn er ook andere 
bewezen cognitieve voordelen aan CLIL. 

 
AM67.1 - Jong VLD Gent                                                                                       cat: B 

(toevoeging)  Uit tal van onderzoeken blijkt dat de kennis van de Franse taal bij onze 
jongeren blijft afnemen, terwijl het belang van de taal van Molière onomstotelijk blijft 
vaststaan en zij zelfs de meest gevraagde vreemde taal is in vacatures. De kennis van 
het Engels is minder problematisch om de twee voor de hand liggende redenen dat het 
Engels een grotere verwantschap met het Nederlands heeft en via cultuur en media 
alomtegenwoordig is in het leven van onze jongeren. Om het positieve imago van 
Vlaanderen als meertalige regio opnieuw geloofwaardiger te maken, moet er daarom 
dringend meer aandacht komen voor een efficiënter onderwijs van het Frans. Of dit in 
de vorm van een hoger aantal uren, dan wel in de vorm van een verbeterde 
onderwijsmethode binnen het bestaande aanbod moet gebeuren, moet met de 
onderwijskoepels bekeken worden, want kan van richting tot richting verschillen. 
 

AM67.2 - Dyllis De Pessemier                                                                             cat: A 
(toevoeging)  de invoering naar CLIL-onderwijs, zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan 

 

68. Als kenniseconomie is een toekomstgericht onderwijssysteem van cruciaal belang. Om 
een antwoord te kunnen bieden op de economie van de wereld van morgen pleiten we 
voor een verregaande invoering van STEAM-onderwijs. Dit is het klassieke STEM 
onderwijs aangevuld met Arts, in de brede zin van het woord. Een focus op exacte 
wetenschappen met doorgedreven focus op digitale vaardigheden vereist een stevige 
onderbouwing uit de humane wetenschappen. Disciplines als geschiedenis en de 
kunsten bieden een kompas voor de exacte wetenschappen. 

 
69. We erkennen dat er een nood is aan verregaande digitale en data-geletterdheid. Een 

modern en eigentijds onderwijs reserveert daarom een belangrijke plaats in haar 
aanbod voor computationeel denken. Bovendien dient van jongs af aan het belang van 
data-privacy hierin aan bod te komen. 



 

70. Levenslang leren is noodzakelijk. In samenspraak met alle betrokkenen werken we aan 
een onderwijslandschap dat dit maximaal faciliteert. Instellingen van hoger onderwijs 
zijn nog teveel louter gefocust op jongeren. Een grotere flexibiliteit in programma’s is 
gewenst. Ook op de arbeidsmarkt moeten de werknemers en werkgevers nadenken 
over hoe systemen van levenslang leren haalbaar worden waarbij we pleiten voor de 
introductie van een rugzakmodel en het maximaal uitrollen van ‘duaal leren’.  
 
AM70.1 - Jong VLD Limburg                                                                                cat: C 
(toevoeging) Het is volgens ons noodzakelijk om duaal leren actief te promoten als 
volwaardig aan het voltijds secundair onderwijs. Het is daarom ook noodzakelijk een 
kwaliteitsvolle instroom te verzekeren, waarbij er gestreefd wordt naar administratieve 
vereenvoudiging voor zowel werkgevers als scholen en leerlingen. 
 
AM70.2 - Jong VLD BXL                                                                                          cat: C 
(toevoeging) De implementatie van digitalisering in het ‘duaal leermodel’ moet ten volle 
aangemoedigd en ondersteund worden. 

 
Europa en de wereld 
 

71. We kijken met een open blik naar de wereld. Een geconnecteerde, geglobaliseerde 
wereld vraagt voor democratische, globale structuren om de internationale tendensen 
goed te kunnen ondervangen, omkaderen en waar nodig bij te sturen. 

AM71.1 Krystian Timperman                                                                                   cat: C We 
kijken met een open blik naar de wereld. Een geconnecteerde, geglobaliseerde wereld 
vraagt voor democratische, globale structuren om de internationale tendensen goed 
te kunnen ondervangen, omkaderen en waar nodig bij te sturen. 

(Vervangen door) we vertrekken vanuit het subsidiariteitsbeginsel. Als liberalen moeten 
we pleiten dat het beleid zo dicht mogelijk bij de burger staat. Zo kunnen overheden het 
best inspelen op lokale verschillen en noden. Een one-size-fits-all is geen duurzaam 
model om welvaart en welzijn te creëren, noch heeft dit een democratisch draagvlak. 

 

72. Vanuit een Europese context pleiten we daarom voor een sterke Europese Unie. In de 
filosofie van de “ever closer union” streven we een verdere federalisering na om te 
komen tot een meer transparante en daadkrachtige besluitvorming. 

 
73. Daarenboven pleiten we voor een verdere integratie van bevoegdheden op Europees 

niveau. Om grensoverschrijdende uitdagingen beter te kunnen aanpakken stellen we 
een integratie-impuls voor wat betreft de verdieping van de eurozone, het defensie- en 
buitenlands beleid en het eerder aangehaalde migratiedossier. 

 

74. Om deze integratie-impuls te realiseren is een Europa in verschillende snelheden te 
rechtvaardigen waarbij er zich voor verschillende domeinen verschillende concentrische 



cirkels zullen aftekenen. Concentrische cirkels die evenwel allemaal gebruik maken van 
de federalistische communautaire methode. 

 

75. Een meer democratische en daadkrachtige Europese Unie kan daarom niet verder 
zonder een institutionele hervorming. En moet een einde stellen aan de 
intergouvernementele dominantie van de laatste decennia. We stellen daarom de 
volgende hervormingen voor: 

 

76. De unanimiteitsregel in de Raad wordt afgeschaft en vervangen door stemmingen bij 
gekwalificeerde meerderheid: minstens 55% van de lidstaten moet akkoord zijn én ze 
moeten een 65% van de Europese burgers vertegenwoordigen. 
 

AM76.1 Krystian Timperman                                                                                   cat: C 
(schrappen) De unanimiteitsregel in de Raad wordt afgeschaft en vervangen door 
stemmingen bij gekwalificeerde meerderheid: minstens 55% van de lidstaten moet 
akkoord zijn én ze moeten een 65% van de Europese burgers vertegenwoordigen. 

 

AM76.2 Jong VLD Schelle                                                                                     cat: B 
(toevoeging) De Europese structuur is een ingewikkeld kluwen geworden van comités 
en catorganen. We houden al deze instellingen onder de loep en schrappen waar nodig, 
andere organen blijven behouden maar worden afgeslankt. De Europese Unie moet 
daad- en slagkrachtig zijn, geen logge machine. 

 

AM76.3 Jong VLD Schelle                                                                                     cat: A 
(vervanging) (...) ze moeten een 65% van de Europese burgers vertegenwoordigen. --> 
(...) ze moeten minstens 65% van de Europese burgers vertegenwoordigen. 

  

77. Naast nationaal verkozen EU-parlementsleden moeten er ook transnationale leden 
komen, verkozen vanop pan-Europese lijsten. 

 
78. We verminderen het aantal leden van de Europese Commissie, die verkozen zijn door 

het Parlement en niet langer ieder land vertegenwoordigen. 
 

AM78.1 Jong VLD Limburg                                                                                   cat: B 
(toevoeging): Ook verminderen we het aantal EU-parlementsleden. 

 

79. De voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad 
moeten veranderen in respectievelijk een president en vicepresident. De president 
moet rechtstreeks verkozen worden door de Europese burgers. 

 
AM79.1 Cedric Heylen                                                                                           cat: A 

(schrapping wegens onduidelijk) De voorzitter van de Europese Commissie en de 
voorzitter van de Europese Raad moeten veranderen in respectievelijk een president en 



vicepresident. De president moet rechtstreeks verkozen worden door de Europese 
burgers. 

 

80. Het Europees Parlement wordt een voldragen parlement met wetgevend initiatiefrecht. 
De Europese Commissie wordt gevormd in de schoot van een meerderheid in het 
parlement. 
 

81. De maandelijkse verhuis naar Straatsburg is een nutteloze geldverkwisting die moet 
worden afgeschaft. 
 

82. In tijden van verhoogde internationale onzekerheid en competitie is een vernieuwd 
geopolitiek kompas noodzakelijk. Een kompas dat gebruikt maakt van een meer 
realistisch perspectief om zo de liberale, multilaterale wereldorde te verdedigen. 

 
83. Om onze vrijheid en onze manier van leven te bewaken is een militair sluitstuk 

noodzakelijk. 
 

84. We richten daarom een echte Europese defensie-unie op die zich focust op de militaire 
en (cyber)technologische verdediging van Europa. Dit omvat een centrale 
commandostructuur die kan waken over een consistente strategie en in coördinatie 
staat met andere defensieorganisaties zoals de NAVO. 

AM 84.1 - Krystian Timperman                                                                          cat: C We 
richten daarom een echte Europese defensie-unie op die zich focust op de militaire en 
(cyber)technologische verdediging van Europa. Dit omvat een centrale 
commandostructuur die kan waken over een consistente strategie en in coördinatie 
staat met andere defensieorganisaties zoals de NAVO. 

(Vervangen door): Europese landen moeten zelf blijven beslissen op welke manier ze 
samenwerken op militair vlak binnen het investeringskader dat de NAVO bepaalt. 
Soevereine landen kunnen zelf beter beslissen hoe middelen worden aangewend tot 
hun verdediging. 

85. Daarnaast streven we naar een Europees equivalent van het Amerikaanse Defense 
Advanced Research Projects Agency (DARPA), zodat we op het vlak van 
defensie/technologie niet afhankelijk blijven van de VS. 

 
86. We versterken deze militaire component ook met een versterking van de Europese 

diplomatie met meer EU-brede ambassades en consulaten. We evolueren in dit 
perspectief ook naar een Europees paspoort voor alle burgers, waarbij andere staten de 
Europese burgers op dezelfde manier moeten behandelen, aan dezelfde 
visumvoorwaarden. 
 

87. Europa ontwikkelt met dit nieuw geopolitiek kompas tevens een strategisch beleid 
aangaande kritische infrastructuur/strategische sectoren. Buitenlandse investeerders 
met mogelijke geopolitieke of staatskapitalistische logica’s mogen niet in de positie 
komen om onze openbare orde en nationale veiligheid te kunnen verstoren via hun 



investeringspolitiek, evenwel zonder af te glijden naar een nefast en misplaatst 
protectionisme 
 

88. Dit vernieuwd en versterkt Europees buitenlands beleid moet daarom ook op het 
internationale toneel met één stem spreken. Om de multilaterale wereldorde op lange 
termijn te laten overleven denken we als Europeanen actief na over een hervorming van 
de internationale instellingen om manifeste onevenwichten in de bestaande 
internationale instellingen te verminderen. Enkel zo kunnen we duale, elkaar 
tegenwerkende structuren vermijden. 

AM88.1: Dyllies De Pessemier                                                                     cat: 
B (Toevoeging) Europa moet een standpunt innemen als er zich een crisis voordoet op 
het wereldtoneel. Europa moet zijn stem laten horen als elders in de wereld 
mensenrechten geschonden worden en moet duidelijk communiceren en meer doen 
dan 'een minuut stilte' houden voor de slachtoffers van grote rampen. 

89. Tot slot pleiten we voor één Europese privacywaakhond om in de steeds meer digitale 
samenleving een Europees antwoord te formuleren ten aanzien van o.a. de sociale 
mediabedrijven. Tegelijk kan deze instantie toezien op een correct gebruik van onze 
data door de diverse overheden.  

Toegevoegde resoluties 

Jong VLD Antwerpen 

1. BTW-administratie verplicht bijhouden voor 5 jaar op papier wordt afgeschaft. Wie zijn 
BTW-administratie digitaal indient krijgt een belastingvoordeel. 

2. We schaffen maaltijdcheques en afgeleiden af en zetten dit om in een rechtstreeks netto 
voordeel. Het geven van maaltijdcheques zorgt voor nutteloze administratie en de enige 
die erbij wint zijn de verdelers van de maaltijdcheques. Geen enkele ondernemer zit te 
wachten op meer administratie. 

Jong VLD Geel 

1. Ons land sluit onder geen enkel beding kinderen op op basis van het migratiestatuut van 
hun ouders. We respecteren hiermee als land de prioriteit van het hoger belang van het 
kind. 

2. Teneinde gezinsdrama’s te vermijden en integratie te stimuleren pleiten we voor een 
meer efficiënte en vlottere behandeling van asielaanvragen. Bovendien voeren we een 
kinderpardon in, naar analogie van Nederland, zodat gewortelde kinderen van 
asielzoekers die al langer dan vijf jaar in België verblijven alsnog een vergunning kunnen 
krijgen om in ons land te kunnen blijven. 

3. Kinderen van asielzoekers kunnen nooit onder dwang gescheiden worden van hun 
ouders. Het zou wel op vrijwillige basis mogelijk zijn op basis van het recht uit artikel 
17ter. 

4. Onder "een duurzame toekomst" "We schrijven: “Alle burgers hebben recht op een 
gezonde leefomgeving.” in in de grondwet. 

5. We voeren binnen elk jaar en op elk niveau een verplicht vak in “Hoe omgaan met geld” 



 

Jong VLD Gent 

 

1. Wanneer we spreken over transport in het opzicht van zowel klimaat als de 
fileproblematiek dan zijn er twee pistes die we moeten bewandelen. Enerzijds moet het 
transport zo efficiënt mogelijk gebeuren maar anderzijds moeten we de verplaatste 
afstand zo kort mogelijk houden. In dat opzicht ijveren wij om thuiswerken volop te 
stimuleren. Thuiswerken waar mogelijk moet de norm worden en niet de uitzondering. 
Want de persoon die zich niet verplaatst stoot het minste uit en staat niet in de file. Ook 
lokale coworking ruimtes willen we in dat opzicht volop stimuleren. 
 

2. Liberalen zijn onverdeeld overtuigd van de voordelen van een krachtige Europese 
samenwerking. Daarom verliezen zij, zelfs in een tijdsgewricht waarin het bon ton is om 
zich sceptisch op te stellen over de laatste uitbreidingen van de Europese Unie, laat 
staan over toekomstige expansie, de Europese aspiraties van onze buurlanden in de 
Westelijke Balkan niet uit het oog. Noord-Macedonië (officieel kandidaat-lid sinds 
2005), Montenegro (sinds 2010), Servië (sinds 2012), Albanië (sinds 2014), Bosnië en 
Herzegovina (aanvraag in 2016) en Kosovo (associatieverdrag sinds 2016) zitten al jaren 
in de wachtkamer en doen ernstige inspanningen om hun instellingen meer compatibel 
te maken met onze supranationale unie. Net zoals de meest enthousiaste eurofielen van 
dit moment, willen ook wij echter niet overhaast te werk gaan, en trekken we de kaart 
van een realistische, doordachte en solide uitbreiding. Het is van belang dat de 
fundamenten en de slagkracht van de Europese Unie in haar huidige vorm eerst fel 
moeten verbeteren op basis van de hierboven aangehaalde krijtlijnen, alvorens 
volgende concrete stappen kunnen worden genomen voor nieuwe uitbreiding. Maar we 
geven de landen in kwestie dus een duidelijker tijdsplan voor hun Europees perspectief, 
waarbij een einde wordt gemaakt aan het bijwijlen eindeloos aan het lijntje houden van 
bepaalde staten met wie wij reeds nu belangwekkende banden hebben op het stuk van 
economie en export, toerisme en migratie. 
 

3.  Ondanks alle maatregelen die ons asielbeleid efficiënter en meer gestroomlijnd moeten 
maken, zetten we ook in op een stevig preventiebeleid, waarbij het de betrachting moet 
blijven om belangrijke oorzaken van onvermijdelijke migratie zoals oorlog, 
mensenrechtenschendingen, extreme armoede en klimaatverandering bij de wortel aan 
te pakken. We focussen hierbij op een optimalisatie van de 
ontwikkelingssamenwerking, die we waar mogelijk verleggen van de 14 klassieke 
partnerlanden naar de landen die ze het hardst nodig hebben, en herhalen deze 
evaluatie van de hoogste noden periodiek op basis van veranderende omstandigheden. 
Tevens versterken we ons engagement ten aanzien van onze internationale partners op 
militair vlak. We zorgen ervoor dat we snel kunnen reageren op eventuele breed 
gedragen vragen vanuit de NAVO of belangrijke individuele partnerlanden om mee ook 
ter plaatse bij te dragen aan vrede en welvaart. 

 

 



Jong VLD Limburg 

1. Van zodra een asielprocedure loopt en een asielzoeker in het land is moet het mogelijk 
zijn dat deze persoon een arbeidsovereenkomst kan sluiten. Dit bevordert niet enkel zijn 
financiële situatie maar versnelt ook het leren van de taal en de verdere integratie. 

Jong VLD Mol 

1. Vanuit de Europese Unie moet verder worden ingezet op opvang in eigen regio van 
asielzoekers. Er worden duidelijke en afdwingbare afspraken gemaakt over de veiligheid 
en waarborging van de rechten van asielzoekers ter plaatse. Hierop wordt controle 
uitgeoefend, in ruil voor financiële steun vanwege de Europese Unie. Voor de 
asielzoekers die de Europese Unie opvangt, dringt een correcte interne verdeling van de 
solidariteit zich op. Elke lidstaat moet conform haar economische draagkracht bijdragen 
aan het asielvraagstuk, hetzij door asielzoekers op te vangen, hetzij door een financiële 
bijdrage aan het asielbeleid van de Europese Unie. 

Jong VLD Schelle 

1. Vlaanderen en België moet ambitieuzer zijn. Voor alle relevante onderwerpen – gaande 
van milieu, levensverwachting, innovatie, niveau van het onderwijs, 
armoedebestrijding, activiteitsgraad, vrijheid, GDP/capita,… - moet het doel zijn om in 
de top 5 van Europa en top 10 wereldwijd te staan. De overheid maakt een concreet 
plan hoe dit te bereiken, dat elk jaar geëvalueerd en bijgestuurd wordt. 

2. De belastingdruk moet dalen door meer efficiëntie binnen de overheid, de focus op 
kerntaken, het efficiënter maken de arbeidsmarkt, het sluiten van achterpoortjes en de 
strijd tegen fraude. Het doel is om meer waar te bieden voor het geld dat onze burgers 
en bedrijven betalen, en zij die het systeem misbruiken te bestraffen. Het doel is om de 
belastingdruk naar een gemiddelde van sterk presterende voorbeeldlanden te brengen 
(Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Luxemburg, Duitsland, 
Oostenrijk) tegen 2025. 

3. De lokale overheid wordt digitaal. Er komt 1 platform voor alle gemeenten en steden, 
dat geïntegreerd is met het systeem van de lokale en nationale overheid, dat de 
verschillende inefficiënte lokale systemen vervangt en verbetert, wat de kosten zal 
drukken en de mogelijkheden vergroten. In dit systeem zullen alle diensten én 
aanvragen online beschikbaar worden gesteld, op een manier die voor alle gebruikers 
gelijk is. Zo garanderen we onze burgers dat een standaard-aanvraag binnen de dag 
verwerkt wordt, en maximaal 1 keer de fysieke aanwezigheid vereist van de burger. Het 
zorgt er ook voor dat diensten die met meerdere gemeenten communiceren dit op een 
eenvormige manier kunnen doen. 

 
4. Nieuwe technologie zal altijd sneller gaan dan wetgeving. Mensen die hiermee aan de 

slag willen gaan botsen nu op allerlei barrières. Daarom implementeren we een kader 
dat mogelijkheden biedt in plaats van beperkingen. Nieuwe ideeën en technologieën 
worden afgetoetst aan 3 regels: 



 

 
Is er een risico op schade aan personen, eigendommen of de natuur? Is dat een ja, dan 
moet er eerst aan regelgeving gewerkt worden. Die moet binnen de 6 maand 
beschikbaar zijn. Is er geen risico: ga naar 2 
 Is er een unfair voordeel tegenover gereglementeerde bedrijven? Is dat een ja, dan 
moet er een tijdelijke afspraak gemaakt worden – binnen de maand – hoe het speelveld 
eerlijk te maken tijdens een overgangsperiode. In die overgangsperiode wordt aan 
permanente regelgeving gewerkt. Die moet binnen de 6 maand beschikbaar zijn. Is er 
geen unfair voordeel: ga naar 3 
 “Uiteraard mag u hiermee aan de slag! We zijn blij met elke nieuwe innovatie” 

 
5. Openbaar vervoer moet de 21e eeuw binnenstappen. De tijd dat je grote groepen 

mensen op vooraf gedefinieerde tijdstippen dezelfde dienst aanbiedt is (bijna) voorbij. 
Dat Is zo voor TV, voor winkelen, voor bankieren,… Mensen willen diensten 
gepersonaliseerd en on demand, en zo moet openbaar vervoer ook zijn. We moeten 
weg van 1 grote trein of bus om het uur, en moeten naar een continu stroom van kleine, 
zelfrijdende shuttles op aanvraag, zoals die op verschillende plaatsen met veel succes 
getest én gebruikt worden. 
  

6. We bouwen de NMBS om tot een modern transportbedrijf door het verwijderen van 
spoorlijnen. In een eerste fase start een proefproject waar één spoorlijn vervangen 
wordt door een weg met zelfrijdende elektrische voertuigen. Dit blijft een afgesloten 
circuit, zodat dit perfect veilig is voor de gebruiker, en hem meer comfort en flexibiliteit 
geeft dan een trein. Dit is naar kost ook veel efficiënter. In een tweede fase wordt dit 
uitgerold naar alle lijnen. Zodra de technologie matuur is om deel te nemen aan het 
gewone verkeer openen we de “spoorwegen”, en laten de shuttles de mensen van deur 
tot deur brengen. 

 

7. Het onderwijs moet ook uitdaging bieden aan toptalenten, of die nu interesse hebben 
in wetenschap, talen, kunst, sport of andere onderwerpen. Door de terechte aandacht 
de gewone studenten en specifieke aandacht aan studenten die extra ondersteuning 
nodig hebben is dit nu in lagere en middelbare scholen vaak onvoldoende het geval, 
waardoor zij hun talenten niet optimaal kunnen ontplooien. Dit pakken we aan met een 
school-overschrijdende aanpak. 

 

8. De personenbelasting wordt sneller. De verwerking en terugbetaling van een 
belastingbrief die volledig automatisch gevuld werd gebeurt binnen de dag. Eén met 
aanvulling van standaardcodes binnen de week. 

 

9. Het ambtenarenstatuut dooft uit. Vanaf 1/1/2020 wordt geen enkele aanwerving bij de 
overheid nog onder dit statuut gedaan. 

 

10. Voor bestaande ambtenaren worden evaluatie-, promotie- en werkzekerheid aangepast 
naar de regels van het bediendenstatuut. 

 



11. Voor alle promoties binnen de overheid worden kwaliteit en prestaties de enige 
bepalende factoren. Statuut of diploma spelen geen rol. 

 

12. De taalwetgeving wordt grondig aangepakt. Elke regio heeft naast zijn lokale taal 
(Nederlands, Frans, Duits) alle documenten ook in een gemeenschappelijke, 
internationale taal beschikbaar: Engels. Dit wordt de 2e taal in alle regio’s, en de taal die 
ons samenbrengt. Geen van de lokale talen heeft de omvang om die rol te kunnen 
spelen. Hiermee volgen we het voorbeeld van verschillende andere landen en 
positioneren we ons sterker in de internationale omgeving. Engels krijgt – als 2e taal in 
België - een centrale rol in het onderwijs. Lessen Engels starten in de lagere school. In 
het middelbaar worden sommige vakken in het Engels gegeven, en in het hoger 
onderwijs is minstens 50% van de lessen in het Engels. Dit is uiteraard iets dat we 
geleidelijk uitrollen. 

 

13. De faciliteitengemeenten worden afgeschaft. Elke gemeente wordt bestuurd in de 
lokale taal én Engels. Bij de afschaffing mogen alle gemeenten en steden in België 
éénmalig kiezen bij welke regio ze wensen te behoren. Dit kan enkel wijzigen als meer 
dan 2/3 van de kiesgerechtigde inwoners kiest voor de wijziging. Nadien kan deze keuze 
1 keer per 10 jaar opnieuw worden voorgelegd. 

 

14. Blokkeringsminderheden en verplichte aantallen afgevaardigden gebaseerd op taal 
worden afgeschaft. Er is nooit een nood aan een meerderheid van een taalgroep, alleen 
een meerderheid van de bevolking. De taal die iemand spreekt of de regio waar hij 
woont speelt geen rol. De wil van de meerderheid doet dat wel. 

 

15. Bij verkiezingen gaan we naar een eerlijk en proportioneel systeem. Elke stem is even 
veel waard. Daarom schaffen we alle complexe systemen die dit principe ondermijnen 
af (Imperiali, D’hondt,…). 

 

16. De opkomstplicht bij verkiezingen schaffen we af, en we gaan naar een kiesrecht. 
Mensen die niet willen stemmen sturen een duidelijk signaal, maar aanvaarden ook de 
keuze van zij die wel gaan stemmen. 

 

17. Het kiesrecht is voor iedereen vanaf 16 jaar. 
 

18. Iedere burger die al meer dan een jaar in een gemeente woont mag stemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, onafhankelijk van zijn nationaliteit. Dit geldt ook voor 
andere niveaus: elke burger die al meer dan een jaar in een regio woont mag stemmen 
voor regionale verkiezingen, elke burger die in ons land woont mag stemmen op 
nationale verkiezingen. Altijd onafhankelijk van zijn of haar nationaliteit. 

 

19. (nieuwe resolutie) 14bis. Een derde toegangspoort is die van opleiding en toptalenten. 
We voorzien een contigent van plaatsen voor gemotiveerde studenten, ondernemers 
en talenten die een meerwaarde kunnen bieden aan onze samenleving, en hun land van 
oorsprong. Dit is voor een standaardperiode van 5 jaar, maar kan permanent worden 
aan het einde van die periode. Studies tonen aan dat – onafhankelijk van de keuze om 



terug te keren of niet – dit een meerwaarde is voor het land van oorsprong én voor 
België. 

Aimé Schrauwen 

1. Wij waken erover dat de positie van de onderzoeksrechter niet wordt verzwakt, 
zodoende kunnen we er ons als samenleving van vergewissen dat strafrechterlijk 
onderzoek nooit partijdig, of met politieke agenda wordt gevoerd. De scheiding der 
machten en de open en neutrale rechtsgang zijn basisprincipes van ons maatschappelijk 
model. Aan deze basis wordt niet getornd, ook niet omwille van efficiëntie 
overwegingen. 
 

2. Als liberale jongeren zetten wij ons altijd in voor het individu en de burger. Vandaar 
ook dat wij volgende zaken onverenigbaar achten met de liberale waarden: - de 
afschaffing van de assisenjury - de afschaffing van de burgerlijke partijstelling, - de 
afschaffing van de mogelijkheid voor de burger om op te komen tegen de 
opportuniteitsbeslissing van de procureur waardoor zijn klacht zonder gevolg wordt 
gelaten -de afschaffing van de raadkamer en vervanging door de enkele beslissing van 
de procureur of er al dan niet voor de strafrechter wordt gedagvaard. De burger wordt 
stelselmatig meer uitgesloten van de Belgische rechtsgang, als liberale jongeren 
verzetten wij ons hier tegen en hameren wij op grondwettelijke waarborgen die de 
burger gelijke wapenen geeft. Wij pleiten voor meer openheid en rechtvaardigheid, de 
rechter kan als pijler van de derde macht niet steeds meer en meer worden ontweken 
of vervangen. efficiëntie kan nooit een excuus zijn voor het politiseren van de 
rechtsgang. 
 

3. We schaffen de Suikertaks en dergelijke nanny-accijnzen af. 
 

4. We pleiten voor een gelijktrekking tussen de statuten van bediende, arbeider en 
ambtenaren. Ancienniteit kan nooit leiden tot vaste benoemingen, 
uitzonderingsstatuten kunnnen we niet tolereren. 

Aimé Schrauwen en Laurenz van Ginneken 

Toevoeging nieuw hoofdstuk: “mijn lichaam, mijn wil, mijn zelfbeschikking in de 
samenleving” Aimé Schrauwen 

Het zelfbeschikkingsrecht moet ten volle kunnen gelden, ook bij het gebruik van 
roesmiddelen. De zogenaamde War on Drugs komt internationaal steeds meer onder 
druk te staan door academici, publieke gezagsdragers en ook politici. We pleiten daarom 
voor een wettelijk kader dat het gebruik van alle roesmiddelen toelaat, maar streng 
gecontroleerd. We spreken van een totale legalisatie, waarbij de roesmiddelen binnen 
een vast kader worden toegelaten. controle van productie tot consumptie. De regels 
verschillen naargelang de categorie van roesmiddel, daarbij is het no harm-principe de 
leidraad. 

1. Het is belangrijk om gebruikers van instrumenten te voorzien voor roesmiddelen. 
Dienstverlening en veiligheid moeten hier centraal zijn, zodat de criminaliteit daalt en 
de hulpverlening stijgt zoals te zien is in bijvoorbeeld Portugal. 



2. Het zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam moet ten allen tijde verdedigd worden, 
de overheid heeft niet in te grijpen in het zeggenschap over het eigen lichaam. De 
enigste taak van de overheid in deze is de burger beschermen tegen inbreuken op het 
zelfbeschikkingsrecht door medeburgers. Aangezien je de volledige autonomie hebt 
over het eigen lichaam, lijkt de algehele legalisering van prostitutie een logisch gegeven. 
Er is immers geen enkele afdoende argumentatie die een volwassen individu er in 
tegenhoudt om over zijn eigen lichaam te beschikken. Als men het genot van het eigen 
lichaam wil verhandelen, is men daar vrij in. 

3. Men is niet enkel vrij om als volwassen individu het genot van het eigen lichaam te 
verhandelen, men moet verder als individu ook vrij zijn om anderen te laten gebruik 
maken van de eigen lichamelijke functies. Als men als volwassen individu een ander 
persoon wilt bijstaan in de vorm van donorschap of in de vorm van draagmoederschap, 
dan moet dit uiteraard kunnen als een vrije transactie. Daarom pleiten wij voluit voor 
de legalisering van draagmoederschap, zij het om altruïstische of andere redenen. 

4. Verder heffen wij ook de restricties op op het donorschap, zij die willen doneren moeten 
kunnen doneren. Restricties ten aanzien van geaardheid of hoge leeftijd, of relatiekeuze 
kunnen wij niet aanvaarden. Zeker des te meer aangezien er voldoende 
wetenschappelijke mogelijkheden zijn om de risico’s te niet te doen. Waar mensen 
willen helpen, moet men kunnen helpen. 

5. Ook moet er in deze tijden een duidelijke grens getrokken worden. De overheid heeft 
een negatieve verplichting inzake het recht op zelfbeschikking. Zo doende kunnen wij 
als liberalen geen medestander zijn van maatregelen die dit recht beknotten. Verplichte 
sterilisatie of verplichte anticonceptie kunnen wij dan ook niet tolereren, niet zozeer 
omwille van de idealen die er achter zitten: bescherming van het kind, bescherming van 
ongeboren leven. Maar omwille van de graviteit van de ingreep. Men probeert als 
overheid heer en meester te zijn van de voortplanting, een intiemere menselijke 
beslissing lijkt moeilijk denkbaar. Wij zijn dan ook blij te zien dat de verplichte sterilisatie 
voor transgenders is geschrapt, maar wij huiveren en trekken een duidelijke grens in de 
debatten over verplichte anticonceptie of sterilisatie, ongeacht de achterliggende 
reden. 

6. Aansluitend betekent zelfbeschikking over het eigen lichaam ook dat ik als individu 
beslis hoe ik met mijn lichaam omga, dat wil zeggen dat ik heer en meester ben over 
mijn eigen gezondheid. Dat wil dus zeggen dat de maatschappelijke bezorgdheid van de 
volksgezondheid nooit boven het eigen beslissingsrecht kan staan. Wanneer men als 
individu fastfood wil verorberen, wanneer men als individu wil roken, wanneer men als 
individu veel frisdrank wil drinken, wanneer men als individu ongezond wil consumeren, 
dan moet men daar als individu vrij in zijn. De staat heeft geen rol als voogd van het 
volwassen individu. Men is als volwassen individu ontvoogd en staat in voor de eigen 
vrije keuze en de eigen verantwoordelijkheid. Laten we dan als liberalen ook eerlijk zijn, 
gezondheidstaksen zijn niets anders dan vermomde platte belastingen. De zogenaamde 
gezondheids- en socio-economische effecten van een gezondheidstaks verhullen het 
echte doel, invloed vergaren op het consumptiepatroon van de burger, waarin de burger 



ten allen tijde vrij moet kunnen beslissen, zonder inmenging van bovenaf. Daarom 
maken wij er een punt van om regelneverij tegen te gaan en elke consumptie 
beïnvloedende taks tegen te gaan. 

Jan Deschoolmeester 

1. De overheid moet instaan voor de koolstofarme energieproductie van een vast 
percentage van het jaarlijkse energieverbruik in België. Daarnaast is er ruimte voor 
private spelers in de energiesector, maar moet deze markt sterk gereguleerd zijn. 

Jeremy Stefens 

1. Anno 2019 hebben tal van individuen meer gediversifieerde emotionele banden die niet 
altijd corresponderen met de klassieke familiesituatie. Om die reden dienen de 
schenkings- en successierechten te worden aangepast. De belastingtarieven worden 
voor alle individuen gelijkgesteld naar het huidig tarief in rechte lijn. Dit betekent dus 
dat er geen onderscheid meer bestaat tussen “het tarief in rechte lijn en tussen 
partners”, “het tarief tussen broers en zussen” en “het tarief tussen andere personen”. 
 

2. Het stelsel van het huwelijksquotiënt wordt afgeschaft aangezien een liberale overheid 
mensen belast op basis van het individu en niet op basis van diens gezinssituatie. Om 
dit verlies voor gehuwden te compenseren en tevens tewerkstelling te stimuleren wordt 
de belastingvrije som voor iedereen verhoogd. 
 

3. De woonbonus dient, zoals reed aangepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te 
worden afgeschaft omdat deze regel een fiscale discriminatie vormt tussen 
alleenstaanden en samenwonenden wat een te grote disruptie in de immobiliënmarkt 
heeft veroorzaakt. De woonbonus wordt vervangen door een abattement, die tevens 
wordt verhoogd voor onroerende goederen gelegen in de kernsteden, om zo de 
stadsvlucht door de hoge woningprijzen tegen te gaan. Dit is tevens een eco-fiscale 
maatregel omdat wonen in de stad en het vrijwaren van de open ruimte een positieve 
impact zal hebben voor het klimaat, het milieu en de mobiliteit. 
 

4. Wonen in de stad en het vrijwaren van de open ruimte heeft een positieve impact voor 
het klimaat, het milieu en de mobiliteit. Bijgevolg dient een verhoogd abattement voor 
de aankoop van onroerende goederen gelegen in de kernsteden te worden ingevoerd 
om zo de stadsvlucht door de hoge woningprijzen tegen te gaan. 
 

5. De fiscale gunstregimes voor de luchthavensector worden beëindigd. Vliegtuigtickets 
worden onderworpen aan hetzelfde btw-tarief als voor andere vervoersmodi. Kerosine 
wordt net zoals diesel onderworpen aan accijnzen. 

6. Er wordt een planbureau opgesteld om onderzoek te voeren naar de invoering van een 
universeel basisinkomen en de herziening van al onze sociale zekerheidsinstellingen. 
Universeel betekent dan ook voor ieder individu, aangezien het een basisrecht betreft 
als concrete invulling van artikel 25 van de Universele Rechten van de Mens dat het 
recht op voldoende inkomen waarborgt. 



7. Toevoeging bij artikel 50: Het huidig en hopeloos verouderd stelsel van het kadastraal 
inkomen wordt afgeschaft en vervangen door een stelsel waarbij de waarde van het 
onroerend goed bepaald wordt door recente verkoop- en huurprijzen. (cfr. WOZ-
waarde in Nederland). 

Bavo Anciaux 

1. Toevoeging bij artikel 50:  bijkomende hervormingen dringen zich op in de 
woonfiscaliteit waar we pleiten voor een afschaffing van de woonbonus, 
registratierechten voor de eigen woning, versterking van eco-vriendelijke maatregelen 
en een volledige hervorming van het kadastraal inkomen dat hopeloos verouderd is. 

Roby Guns 

1. De overheid is rijker dan je denkt. De overheid heeft veel publieke activa – gebouwen, 
wegen, spoorlijnen, en gronden – in haar bezit. Een doorgedreven professioneel beheer 
hiervan creëert een grote financiële en maatschappelijke meerwaarde. Die winsten 
moeten gaan naar nieuwe investeringen in onze openbare infrastructuur. Die nood is 
immers bijzonder hoog. 

 

 


