
Be.One

De partij voor nieuwe politiek en radicale gelijkheid

De partij die vecht tegen racisme en voor totale acceptatie

Be.One komt op voor gelijke rechten, zonder complexen of beperkingen. Het racisme moet
op alle niveaus actief bestreden worden. Voor ons is de islamfobie een vorm van racisme,
met dezelfde bedoelingen, dezelfde methodes en dezelfde gevolgen als andere vormen van
uitsluiting. Wij verzetten ons eveneens tegen de wijdverspreide assimilatiedwang. Op alle
niveaus moet het paternalisme plaatsmaken voor de totale acceptatie en radicale gelijkheid.
Onze boodschap aan de burgers  en kinderen met migratieachtergrond is  duidelijk:  jullie
meervoudige  identiteit  is  een  grote  rijkdom,  zowel  voor  jullie  zelf  als  voor  de  hele
samenleving. Om deze redenen willen wij prioritair werk maken van: 

 Quota voor mensen met migratieachtergrond in publieke diensten, zoals ministeries,
gemeentes,  OCMW’s,  leger  en  politie,  alsook  in  de  gezondheidszorg  en
(semi-)overheidsbedrijven zoals de NMBS en B-Post. Deze quota moeten in voege
blijven  totdat  de  tewerkstelling  de  etnisch-culturele  diversiteit  van  de  bevolking
weerspiegelt.  

 Openbare aanbestedingen enkel  toegankelijk  voor  bedrijven die  intern zelf  quota
hanteren.

 Met  de  privésector  moeten  programma’s  voor  ‘affirmatieve  actie’  onderhandeld
worden. 

 Affirmatieve actie moet versterkt worden in de privé- en non-profit-sector. 

 Een  algemene  inspectiedienst  tegen  racisme  en  discriminatie.  Tot  de  actieradius
behoren  de  arbeidsmarkt,  de  huisvesting,  het  onderwijs,  alsook  andere  sectoren
zoals sport en vrije tijd. 

 Een gespecialiseerde inspectiedienst tegen gratuit geweld en racisme binnen de 
politiediensten. Zijn mandaat is drievoudig: monitoren, documenteren en strategieën
tegen deze praktijen uitwerken, steeds in nauw overleg met de civiele samenleving.  

 Een doorgedreven interculturalisering van het onderwijs, zowel op het niveau van de
lerarenopleiding,  de  aanwerving  als  de  dagelijkse  werking.  Wij  moeten  aan  de
leerkrachten de mogelijkheden aanreiken om de nodige kennis en vaardigheden voor
radicale gelijkheid te verwerven. De multiculturaliteit en meertaligheid moeten niet
langer als een probleem maar als een kracht en meerwaarde worden beschouwd. 

 Een  doorgedreven  interculturalisering  van  de  gezondheidszorg,  opdat  het
zorgpersoneel  en  de  psychologen  de  culturele  context  van  hun  patiënten  beter
kennen om zo beter op hun noden te kunnen inspelen. 



 Tot slot zijn we sterk gekant tegen onlangs aangenomen wetten en wetsvoorstellen
die  proberen  een  verschil  in  behandeling  tussen  enerzijds  burgers  die  alleen  de
Belgische nationaliteit hebben en aan de andere kant binationalen en personen die in
België zijn geboren en die niet de Belgische nationaliteit hebben te introduceren. We
willen  daarom  de  wet  op  ontneming  van  nationaliteit  afschaffen,  consulaire
bescherming voor binationalen herstellen en een einde maken aan de deportaties
van personen die in België zijn geboren maar geen Belgische nationaliteit hebben.

De partij voor de vrije keuze

Onze partij  gelooft  in een gemeenschappelijke toekomst waarin onze verschillen worden
gerespecteerd  en  onze  gelijkenissen  beklemtoond.  Wij  willen  meebouwen  aan  een
samenleving waarin een rechter een islamitische hoofddoek of joods keppeltje kan dragen,
en een politie-officier een sikh-tulband en een baard. Een samenleving waarin de mensen
kunnen beslissen wat ze geloven en dragen. Waarin geen enkele vrouw zich geïntimideerd of
benadeeld voelt omdat ze beslist zich te bedekken of omdat ze beslist een korte rok of topje
te dragen. De publieke ruimte moet een vrijplaats zijn voor diversiteit, en alle keuzes moeten
gelijk  en  met  respect  behandeld  worden.  Mensen  kunnen  hun  job  niet  verliezen  of
afgewezen worden omwille van hoe ze eruit zien of wat ze geloven, wat ze laten zien of
verbergen van hun huid en hun ideeën, levensstijl, gender, seksuele oriëntatie of politieke
overtuiging.  De  keuzevrijheid  moet  in  de  hele  samenleving  de  algemene norm  worden.
Daarom pleiten wij voor: 

 Afschaffing  van  alle  maatregelen  die  het  dragen  van  de  islamitische  hoofddoek
beperken, zowel in de publieke als private sector.

 Toelaten van het dragen van religieuze symbolen in elke context en op elk moment,
ongeacht of je moslim, christen, jood, sikh of van een andere godsdienst bent. 

 Toestaan  van  halal-  en  koosjer-slachting.  Wij  verzetten  ons  krachtig  tegen  elke
instrumentalisatie van de kwestie van het dierenwelzijn om de moslimgemeenschap
te stigmatiseren, zoals dit vandaag gebeurt. Daarom bepleiten wij een moratorium
op het verbod op rituele slachting zolang de samenleving niet bereid is een einde te
maken  aan  de  andere  praktijken  die  dierenleed  met  zich  meebrengen  (jacht,
intensieve  veeteelt,  dwangvoeding  van  ganzen,  massale  vernietiging  van  kuikens,
dierproeven  voor  cosmetica,  enz.).  Dit  is  voor  ons  een  voorwaarde  voor  een
heropening  van  het  debat  over  rituele  slachting,  dat  hoe  dan  ook  samen  moet
gevoerd worden met de religieuze gemeenschappen en wetenschappers, ten einde
discussies uit te klaren over de vraag of rituele slachting vergeleken met klassieke
slachting al dan niet bijkomend lijden met zich meebrengt (tot nu toe kwamen de
wetenschappers te weinig aan bod, wat illustratief is voor de ideologische wending
van  het  debat).  Dit  debat  moet  gevoerd  worden  binnen  de  krijtlijnen  van  het
Europees  Verdrag  voor  de  Rechten  van  de  Mens,  dat  de  godsdienstvrijheid
garandeert. 



 Zerotolerantie met hoge boetes voor lastigvallen, seksuele intimidatie en uitingen
van intolerantie op straat en in de privésfeer.    

 Een nieuw model waarbij de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen zich in
alle  opzichten  zelf  kunnen  organiseren  binnen  het  kader  van  de  democratische
rechtsstaat  en  de  grondwet.  De  staat  moet  de  erkende  godsdiensten  en
levensbeschouwingen gelijk behandelen, met respect voor hun interne diversiteit.   

 De mogelijkheid  voor  studenten van  openbaar  onderwijs  om te  kiezen  voor  een
vegetarisch menu wanneer een vleesmenu wordt aangeboden in de kantine.

De partij voor gendergelijkheid

Het  is  een  illusie  te  denken  dat  gendergelijkheid  in  onze  samenleving  grotendeels
gerealiseerd en de feministische strijd gestreden is. Gelijk loon voor gelijk werk is verre van
gerealiseerd. In leidinggevende functies in bedrijven, administraties, universiteiten, enz. is er
een duidelijke mannelijke dominantie. Geweld tegen vrouwen en seksuele intimidatie blijven
in heel wat contexten een kolossaal probleem. Be.One ijvert voor: 

 Het wegwerken van alle mogelijke drempels die vrouwen ervaren bij tewerkstelling
en promotie. 

 Verplichte  quota  voor  leidinggevende  functies  en  organen  in  openbare  en
privésector. Deze quota blijven geldig zolang de situatie de demografische realiteit
niet weerspiegelt.  

 Openbare aanbestedingen enkel  toegankelijk  voor  bedrijven die  intern zelf  quota
hanteren.

 Een doorgedreven toepassing van het principe van gelijk loon voor gelijk werk, met
de nodige inspectie en handhaving. Behalve directe discriminatie moeten ook de vele
andere  mechanismen  van  loonongelijkheid  tussen  mannen  en  vrouwen  worden
aangepakt. 

 Pariteit tussen mannen vrouwen in uitvoerende en wetgevende politieke organen. 

 Op school de nodige vorming over gelijkheid tussen man en vrouw, alsook over het
principe van consensuele relaties in de lessen seksuele opvoeding.

 Geweld tegen vrouwen moet veel consequenter worden aangepakt door politie en
justitie. Vandaag blijven te veel gevallen van geweld zonder gerechtelijk gevolg. 

 Vorming voor politieagenten om goed om te gaan met klachten van slachtoffers van
seksueel geweld. Vandaag durven slechts 10% van de slachtoffers van verkrachting
klacht  in  te  dienen.  Dit  is  deels  te  verklaren  door  de  gebrekkige  ontvangst  in
politiekantoren. 

 Betere straatverlichting 's nachts.



 Een verhoogde aanwezigheid van veiligheidsagenten in het openbaar vervoer in de avond na 
20.00 uur.

 Faciliteiten voor vrouwen die 's nachts of' s avonds alleen reizen.
 Een sensibilisering van de medische corps over obstetrisch en gynaecologisch geweld, 

evenals het belang van de toestemming van de patiënt tijdens een intieme medische 
procedure.

De partij voor Democratische vernieuwing

Vele  mensen  herkennen  zich  niet  meer  in  de  huidige  politiek.  Democratie  is  meer  dan
bolletjes  kleuren  bij  verkiezingen.  Alle  mensen  moeten  tussendoor  écht  kunnen
meebeslissen.  Er  zit  te  veel  macht  bij  partijapparaten,  onzichtbare  beleidsstructuren  en
private lobby’s. Genoeg schandalen omtrent politici die zichzelf verrijken. De structuren van
België en Brussel zijn bovendien te ingewikkeld. Daarom staan wij voor:

Op institutioneel vlak

 Een vereenvoudiging van het Belgische federalisme, met aan de ene kant een sterke
federale staat die garant staat voor de solidariteit inzake sociale zekerheid, en aan de
andere kant vier regio’s met verruimde bevoegdheden. 

 De schrapping van de Vlaamse gemeenschap en de Fédération Wallonie-Bruxelles,
met verschuiving van hun bevoegdheden naar de gewesten. 

 Grondwettelijke autonomie voor het Brusselse gewest, bevrijd van de voogdij door
de  taalkundige  gemeenschappen.  Dit  gewest  behandelt  al  zijn  burgers  op  gelijke
voet, ongeacht hun moedertaal. 

 De vorming van een Duitstalig gewest. 

 De instelling van een federale kieskring. Zo wordt de federale politiek door een echte
federale stem bepaald. 

 Op het niveau van de burgerparticipatie 

 Afschaffing van de kiesdrempel van 5 procent voor de parlementsverkiezingen, om
zodoende een betere weerspiegeling te bekomen van de politieke stromingen in de
samenleving. 

 Toestaan van stemrecht  op 16 jaar  (opkomstplicht  vanaf  18 jaar),  gekoppeld aan
democratische vorming in de middelbare school.

 Afschaffing van de lijststem. Op die manier garanderen dat we dat wie de meeste
stemmen van de kiezers krijgt, ook verkozen wordt. 

 Recht van de  burgers om een voorstel van wet, decreet of ordonnantie in te dienen
via  een  petitie  met  een  minimum  aantal  handtekeningen  (later  te  bepalen).  Dit
burgervoorstel  zal  vervolgens  binnen  het  bevoegde  parlement  bediscussieerd
worden en het voorwerp van een normale stemming vormen.



 Burgers  laten  deelnemen  aan  de  opstelling  van  de  lokale  begroting :  vrijwilligers
zullen worden uitgenodigd om deel  te  nemen aan de debatten,  op basis  van de
begroting van het vorige jaar, over de zin en onzin van gedane uitgaven en manieren
om dit  het volgende jaar  te verbeteren. Op het einde van de debatten zullen de
burgers een gemeentelijke begroting voorstellen aan de verkozenen, die er rekening
mee moeten houden.

 NGO’s, buurtcomités en diverse organisaties zoals milieugroepen en zelforganisaties
structureel  betrekken  bij  het  politieke  leven.  Wij  verwerpen  evenwel  de
instrumentalisatie van de civiele samenleving als onderaannemer van de overheid.
Zelfs al ontvangt zij subsidies van de overheid (volgens welbepaalde criteria), moet
de civiele samenleving onafhankelijk en strijdbaar kunnen blijven. 

Op het niveau van goed bestuur

 Een totale decumul van mandaten :  ministers,  parlementsleden en burgemeesters
moeten zich tevreden stellen met één mandaat (behalve mandaten als bestuurders
in  publieke  organen,  met  een maximaal  aantal).  Wij  willen het  plafond voor  het
totale inkomen via politieke mandaten (momenteel maximum 150 procent van de
parlementaire vergoeding) verlagen. Wij willen tevens deze vergoeding (180.000 EUR
bruto  per  jaar)  verlagen,  evenals  andere  politieke  vergoedingen.  Eventuele
inkomsten uit privéactiviteiten zullen in rekening worden gebracht voor het bereiken
van het plafond.   

 Publieke vermogensaangifte van politieke mandatarissen. 

 Politieke partijen moeten zelf democratische besluitvormingsprocedures hanteren. 

 Wie ooit veroordeeld is voor corruptie, kan nooit meer verkiesbaar zijn. 

 Een minister, burgemeester of schepen kan maximaal slechts de theoretische duur
van twee opeenvolgende mandaten presteren (2 maal 5 jaar voor ministers, 2 maal 6
jaar voor burgemeesters en schepenen). 

 Verbod  voor  de  duur  van  vijf  jaar  van  elke  functie  in  de  privésector  met  een
duidelijke  link  met  een  vorig  publiek  mandaat  in  dezelfde  sector  of  elke
lobbyactiviteit, ongeacht de betrokken particuliere sector.

 Drastische regulering van contacten van lobbyisten met verkozenen, kabinetten en
administraties. 

 Verstrakking van de regels tegen belangenvermenging tussen publieke mandaten en
private professionele activiteiten van verkozenen en directe familieleden.

 Het  bestuur  van  vzw’s  die  ter  uitvoering  van  publiek  beleid  overheidssubsidies
genieten, toevertrouwen aan burgers die bepaalde competenties bezitten in verband
met de sector in kwestie.

 Algemeen moet elke directeur of beheerder van een publieke instelling competenties
bezitten in verband met de sector in kwestie. 



 Vergoedingen verbonden aan publieke mandaten moeten worden gekoppeld aan de
ervaring  van  de  mandataris  en  aan  de  verwachte  hoeveelheid  werk.  Deze
vergoedingen  moeten  ook  worden  berekend  in  functie  van  de  barema  van  de
openbare sector. 

De partij voor Brussel en de steden

Be.One  is  een  uitgesproken  stedelijke  partij,  medegesticht  door  een  generatie  van
stedelingen met meervoudige identiteiten. Of ze nu leven in Brussel, Antwerpen, Charleroi
of Gent, deze burgers willen de nationalismen overstijgen, om connecties te leggen tussen
hun lokale  gemeenschap  en  de  rest  van  de  wereld.  Handelend  zowel  op  het  lokale  als
mondiale  niveau  willen  zij  af  van  bepaalde  politieke  praktijken  uit  de  20ste  eeuw,
gecorrumpeerd en verouderd omdat ze geen voeling meer hebben met de realiteit. 

Wij  zijn  in  de  eerste  plaats  ook  de  partij  voor  Brussel,  hoofdstad  van  een  inclusief  en
duurzaam Europa,  een hoofdstad van het volk  in plaats  van de elites.  Brussel  heeft  een
volwaardige eigen identiteit, verschillend van die van Vlaanderen en Wallonië, gevormd door
haar eigen dynamiek. Het Brussels gewest heeft het potentieel om een voorbeeld te zijn
voor  de  rest  van  de  wereld  als  superdiverse  en  duurzame  stad.  Daarom  moeten  zijn
structuren fundamenteel veranderen, zodat het zijn lot in eigen handen kan nemen. Daarom
willen wij : 

Op gewestniveau

 De afschaffing van de Vlaamse Gemeenschap en de  Fédération Wallonie-Bruxelles,
met overdracht van hun bevoegdheden (onderwijs, vorming, cultuur, enz.) naar het
gewestniveau. In Brussel impliceert dat de afschaffing van de Cocof, de VGC en de
Gemeenschappelijke  Gemeenschapscommissie.  Hun  bevoegdheden  en  budgetten
zullen aan het Brussels gewest worden toevertrouwd. 

 De volle autonomie voor het Brussels Gewest, op hetzelfde niveau als Vlaanderen en
Wallonië, opdat zijn inwoners helemaal zelf kunnen bepalen hoe hun gewest wordt
bestuurd.

Op het niveau van de steden in het algemeen

 Meer  bevoegdheden  en  middelen  voor  de  steden  op  het  vlak  van  mobiliteit,
huisvesting, onderwijs, veiligheid, enzovoort. 

 De personenbelasting moet geheven worden waar men werkt. Deze maatregel  is
nodig om de steden in het algemeen en de hoofdstad in het bijzonder toe te laten
hun rol als zenuwcentra van de economie te vervullen. Dit is in het bijzonder nodig
voor de rol van Brussel als hoofdstad van Europa. 

 Strijd tegen de leegstand van publieke en private gebouwen en hen omvormen voor
duurzame huisvesting. 

Op het niveau van Brussel in het bijzonder



 Een  radicale  hervorming  van  de  Brusselse  structuren,  voor  meer  democratie,
transparantie  en  efficiëntie.  De  politiek  moet  weer  vorm  krijgen  in  verkozen,
transparante  raden  en  via  een  eerlijk  overleg  met  de  burgers  en  de  civiele
samenleving. 

 In  het  kader  van  coherent  en  efficiënt  beleid,  de  doorvoering  van  een massieve
overdracht van gemeentelijke bevoegdheden (stedenbouw, mobiliteit, gezondheid,
enz.) naar het gewest. De gemeenten behouden bevoegdheden dicht bij de burger
(burgerlijke  stand,  openbare  netheid,  nabijheidspolitie,  kleine  groene  ruimten,
feesten, enz.). 

 De  regionalisering  van  lokale  belastingen,  om  beter  in  staat  te  zijn  een  globale
politiek te voeren, maar ook omwille  van een rechtvaardiger herverdeling van de
inkomsten op basis van de reële noden van elke gemeente. 

In  tegenstelling  tot  andere  steden  wordt  Brussel  geconfronteerd  met  twee  zware
crisissen: mobiliteit en onderwijs. Daarom willen wij omtrent het onderwijs het volgende
garanderen: 

 Een plaats  voor  elk  kind in de crèche,  de  kleuterschool,  basis-  en middelbare
school. 

 Meer hulp voor nieuwkomers die geen Frans of Nederlands spreken, evenals voor
kinderen  met  lichte  beperkingen  (om  te  vermijden  dat  ze  te  snel  naar
gespecialiseerd onderwijs  worden doorgestuurd,  wat te vaak het geval  is).  Dit
vergt in het onderwijs dan wel de nodige extra omkadering.

 Een meertalig onderwijs (Frans, Nederlands, Engels), met ook een plaats voor de
thuistaal van veel Brussels kinderen, zoals Arabisch, Turks en Lingala. 

 Dankzij de regionalisering van het onderwijs, zal Brussel de mogelijkheid hebben
om een vernieuwend onderwijsmodel aan te bieden aangepast aan zijn karakter
als stadsgewest. In overleg met de onderwijswereld stellen wij enerzijds voor de
socioculturele mix aan te moedigen, en anderzijds de jongeren een kwaliteitsvolle
onderwijsinfrastructuur aan te bieden, die bij hen de zin om te leren stimuleert.
Op basis van adviezen van jeugdexperten en onderwijspersoneel wensen wij het
middelbaar  onderwijs  gedeeltelijke  te  decentraliseren,  door  de oprichting  van
pedagogische centra die in welbepaalde vakken gespecialiseerd zijn. Bijvoorbeeld
voor  de  wetenschappelijke  vakken:  alle  Brusselse  leerlingen  moeten  toegang
krijgen  tot  excellente  infrastructuur  voor  scheikundige  en  biologische
experimenten. Idem voor technologische opvoeding en plastische kunsten. Deze
infrastructuur  zal  in  verscheidene  gemeenten  van  de  hoofdstad  worden
uitgebouwd om zo de jongeren uit verschillende milieus te laten samenwerken,
een essentieel element voor een verenigde, solidaire samenleving.  

In verband met de mobiliteit stellen wij voor: 



 De regionalisatie van Infrabel, om zo sneller lijnen en delen van lijnen van het
Gewestelijke ExpresNet te kunnen realiseren, met name op het grondgebied
van het Brussels Gewest,  zonder de realisatie  van het hele net te moeten
afwachten. 

 Het netwerk van bus, tram en metro verder ontwikkelen, alsook de frequentie
van het openbaar vervoer verbeteren. 

 Het introduceren van gratis openbaar vervoer in het Brussels Gewest. 

 Het  aanleggen  van  beveiligde  fietspaden  over  het  hele  grondgebied  van
Brussel.

 Bovenop de positieve impact van de hervorming van de personenbelasting
voor de Brusselse begroting, kunnen deze maatregelen gefinancierd worden
door  tolsystemen  aan  de  grote  invalswegen  tot  Brussel.  Deze  heffingen
worden gecombineerd met parkings en vlotte openbare vervoerslijnen naar
het centrum. 

 Het goederentransport via waterwegen aanmoedigen. Verbod voor zware en
vervuilende vrachtwagens in de centra. Bevoorrading van de handel via lichte
vrachtwagens, voornamelijk ’s nachts. 

 Een uitbreiding van het verbod op nachtvluchten boven Brussel , met name
van 22 tot 7 uur (in plaats van van 23 uur tot 7 uur) en een strikte handhaving.

 In verband met vluchten boven Brussel, onderhandelen met Vlaanderen over
een  spreidingsplan  dat  vooral  rekening  houdt  met  veiligheid  en
bevolkingsdichtheid. 

De partij voor een menselijke en rechtvaardige economie

Vaststelling

De  gevolgen  van  het  moderne  kapitalisme  zijn  op  lange  termijn  onhoudbaar.  De
verscherping van de ongelijkheden, de verarming van de midden- en volksklassen doen de
spanningen in de samenleving toenemen. De verwoesting van het milieu en de uitputting
van de natuurlijke hulpbronnen ondergraven onze gezondheid en de toekomst van onze
kinderen op deze planeet. Wij denken niet dat oplossingen gezocht moeten worden in de
ideologieën van het verleden, zoals het communisme of het protectionistische nationalisme.
Wij  moeten  alternatieve  modellen  aanreiken,  die  vlot  ingepast  kunnen  worden  in  het
huidige economische model, om het van binnenuit te veranderen. 

De doelstelling

Onze  horizon:  een  postkapitalistische  samenleving,  namelijk  een  samenleving  waar  de
waarden van gelijkheid en vrijheid fundamenteel zijn. Omwille van de gelijkheid verwerpen
we zowel de armoede als de ongebreidelde verrijking, en moet iedereen dezelfde kansen



krijgen om er sociaal op vooruit te gaan. Omwille van de vrijheid willen wij de vorming van
bedrijven  en  innovatie  aanmoedigen,  alsook  de  mogelijkheden  versterken  om  hogere
inkomensniveaus  te  bereiken,  veeleer  door  arbeid  dan  door  geboorte.  Wij  willen  een
economie die  ten dienste  staat  van  een warme en solidaire  samenleving,  open naar  de
wereld. Een economie die de middenklasse, de zelfstandigen en de KMO’s herwaardeert.
Een economie die de transitie naar ecologische duurzaamheid realiseert. Een economisch
weefsel ten dienste van lokale gemeenschappen en niet een handvol multinationals. 

Op internationaal niveau

Europa is een groot laboratorium voor neoliberale recepten geworden, ten gunste van de
heel grote vermogens en de grote multinationals. Zijn soberheidsbeleid en privatisering van
publieke diensten verarmen de Europese burgers. Zijn ambitie van maximale deregulering
van markten is gevaarlijk voor zelfstandigen en KMO’s, die zo nog meer blootstaan aan de
concurrentie  van  grote  multinationals  die  hen kunnen oppeuzelen.  Op  Europees  niveau
willen  wij  samen  met  alle  positieve  krachten  vechten  om  de  burgers  en  het  duurzame
ondernemen te beschermen. Daarom eisen wij :  

 De  schrapping  van  het  Europese  begrotingsverdrag  en  de  richtlijnen  die  een
soberheidsbeleid opleggen. 

 Uitstap  uit,  of  einde  aan  de  onderhandelingen  voor,  internationale
vrijhandelsakkoorden, zoals CETA, TIDA en TTIP. 

 In  de  Europese  verdragen  het  principe  inschrijven  van  de  voorrang  van  het
collectieve belang (met inbegrip van de bescherming van het milieu) op de regels van
de vrije concurrentie en vrije markt. 

 De mogelijkheid voor lidstaten om diensten die essentieel zijn voor de gemeenschap
(gezondheidszorg, energie, vervoer, enz.) vrij te stellen van de liberalisering. 

 Op Europees niveau invoering van een Tobintaks en meer drastische beperkingen op
het internationale speculatieve kapitaalverkeer. 

 Een doorgedreven Europese  strijd tegen de fiscale ontduiking en ontwijking. 

Op nationaal niveau

Onze voornaamste fiscale en budgettaire maatregelen

Zowel de belastingen als de verscheidene vormen van sociale bescherming moeten leiden
tot een grotere gelijkheid tussen de burgers alsook gedrag stimuleren dat bijdraagt tot onze
maatschappelijke doelstellingen (bv. milieubescherming). Daarom bepleiten wij : 

 Een versterking van de sociale bescherming voor mensen die beginnen met een eigen
zaak of vrij beroep. 

 Lastenverlaging voor aanwervingen door KMO’s.

 Een hervorming van de BTW. Een uitbreiding van het nultarief voor basisgoederen en
–diensten (bv. natuurlijke drank en voeding, juridische diensten, diergeneeskundige



zorgen, enz.). Hoger tarief dan 21% voor duidelijke luxeproducten (bv. haute couture,
luxewagens, enz.). 

 De BTW moet meer rekening houden met de impact van goederen en diensten op
gezondheid  en  milieu  (bv.  lagere  BTW  voor  bioproducten,  preventieve
gezondheidszorg ;  hogere  tarieven  voor  gesuikerde  dranken,  wegwerpproducten,
enz.)

 Een  vermogenskadaster  en  vermogensbelasting  vanaf  2  miljoen  euro,  aan  een
progressief tarief (1% van 2 tot 3 miljoen, 2% van 3 tot 4 miljoen en 3 % vanaf 4
miljoen). 

 De  globalisatie  van  inkomsten uit  kapitaal  en  arbeid,  aan  de  zelfde  progressieve
personenbelasting onderworpen. 

 De  belasting  van  meerwaarden,  om  budgettaire  redenen  maar  ook  om  de
beursspeculatie af te remmen. Deze belasting moet variëren naar gelang de termijn
van het  bezit  van  de aandelen.  Zo  zal  een aandeel  dat  kort  wordt  aangehouden
zwaarder belast worden dan een aandeel dat lang wordt aangehouden. 

 De invoering van een belasting op robots wanneer zij ingezet worden om menselijke 
taken te vervullen, om de oneerlijke en groeiende concurrentie van technologie met 
betrekking tot menselijk werk te voorkomen.

De ecologische transitie, een prioriteit

Om  duurzaam  te  blijven  moet  onze  economie  herdacht  worden  in  het  licht  van  de
ecologische beperkingen die onze toekomst bepalen. Een economisch model gericht op
permanente  groei,  met  de  onbeperkte  productie  van  wegwerpproducten  en
‘geprogrammeerde’ vervaltermijnen, is op lange termijn onhoudbaar. Wij moeten onze
economie herorganiseren, niet in functie van winst tegen elke prijs, maar in functie van
de reële behoeften van de samenleving, met respect voor het milieu. De ecologische
transitie zal consequente publieke investeringen nodig hebben, een permanente steun
aan onderzoek en innovatie,  en publiek-private  partnerschappen die ons toelaten de
volgende doelstellingen te bereiken : 

 Onze  autonomie  inzake energie  garanderen,  met  100% hernieuwbare  energie
tegen 2050, betaalbaar voor de bevolking. 

 Efficiënte centra uitbouwen voor scheiding van afvalstromen en fabrieken die uit
afval nieuwe producten maken. Ons land moet op dit vlak een Europese leider
worden. 

 Investeren in de circulaire economie. 

 De deeleconomie aanmoedigen. 

 Steun  aan  de  grootschalige  voedsel-  en  landbouwsector  verschuiven  naar
ecologische landbouwers. 



 De  ontwikkeling  ondersteunen  van  korte  ketens  (om  consumenten  vlotter  in
contact te brengen met kleinschalige lokale producenten).

Een waardering van het coöperatieve model 

Voor  ons  moet radicale  gelijkheid in  alle  domeinen van  de samenleving  gerealiseerd
worden, dus ook op het niveau van bedrijven. Daarom willen wij het coöperatieve model
promoten, gebaseerd op het collectieve eigendom van kapitaal en democratisch bestuur.
Dit is des te noodzakelijker omdat democratische participatie van de werknemers in de
besluitvorming bijdraagt tot de levensduur van bedrijven en dus de stabilisering van onze
economie.  Het  model  van  privaat  aandeelhouderschap  stimuleert  daarentegen  de
beursspeculatie  en  te  vaak  de  vernietiging  van  jobs.  De  publieke  steun  aan  het
coöperatieve model kan zich aldus vertalen : 

 Hulp voor de creatie en begeleiding van coöperatieven. 

 Prioritaire toegang tot het systeem van complementaire lokale munten die 
moeten worden opgezet (zie onder). 

Een postkapitalistisch economisch programma

Onze doelstellingen

 Bedrijven en consumptiemodellen aanmoedigen die ethisch en solidair zijn, en het 
milieu respecteren. 

 Solide, duurzame en uitgebreide publieke diensten aanbieden.

 Volledige tewerkstelling garanderen. 

Onze  instrumenten     : 

 Vierdagenweek (32 uur)

 Het principe van de ‘overheid-als-werkgever-in-laatste-instantie’

 De creatie van lokale complementaire munten

1) De  vierdagenweek (met loonbehoud) is onmisbaar om de kloof te dichten tussen
werknemers die vaak een fulltime job combineren met overuren, ten koste van hun
gezondheid, en werklozen die lijden onder sociale uitsluiting. Een betere herverdeling
van de arbeidstijd heeft vele voordelen : 

- De mogelijke creatie van 300.000 à 500.000 nieuwe jobs.1

- Een verhoging  van  de  koopkracht  (dankzij  de  creatie  van  deze  nieuwe
jobs).

1 CEPAG et Philippe Defeyt, Evolutions historiques et enjeux de court et moyen termes, Institut pour 
un Développement durable, janvier 2016.



- Een verhoging van de productiviteit van de werknemers, als gevolg van 
het betere evenwicht werk/vrije tijd-familie.

- Een warmere samenleving, waarin iedereen tijd heeft voor de opvoeding 
van de kinderen of zorgtaken voor zieke en oudere familieleden. 

Ondernemingen die aanwerven om deze arbeidsduurverkorting te compenseren dragen bij 
tot de bestrijding van de werkloosheid. Het is dus normaal dat zij moeten genieten van een 
verlaging van de sociale lasten. 

2) De ‘overheid-als-werkgever-in-laatste-instantie’ is een principe dat allen toelaat een
waardig inkomen te hebben, maar in tegenstelling tot het basisinkomen, de notie
arbeid waardeert. Bovendien zal het de ecologische transitie bevorderen en betere
publieke diensten helpen uitbreiden voor de bevolking.  

Het  principe  is  eenvoudig :  veeleer  dan  sociale  uitkeringen te  ontvangen zal  elke
werkloze het recht hebben op een job aangeboden door de overheid, volgens het
minimumloon in  de  openbare  diensten (of  een hoger  inkomen in  functie  van  de
kwalificaties). Vele domeinen hebben nood aan extra personeel: kinderopvang, zorg,
vluchtelingenopvang,  ecologische  renovatie  van  ongebruikte  publieke  gebouwen,
verbetering  van  de  stedelijke  leefkwaliteit,  enzovoort.  Deze  maatregelen  zal
gefinancierd  worden  door  de  progressieve  belastingen,  maar  ook  door  de
vermindering  van  de  werkloosheidsuitkeringen.  Bovendien  zal  een  deel  van  de
inkomsten  een  duurzame,  ethische  en  solidaire  economie  ondersteunen,  dankzij
onze derde  maatregel: de creatie van lokale complementaire munten. 

3) Sedert  de  financiële  crisis  van  2008  hebben  wereldwijd  duizenden  lokale
complementaire munten het licht gezien. Ze laten toe een deel van de koopkracht
om  te  leiden  naar  goederen  en  diensten  van  bedrijven  die  het  milieu  en  de
werknemers respecteren. 

De  complementaire  punt  die  wij  zullen creëren heeft  niet  de  ambitie  te  euro  te
vervangen, wel om bedrijven te steunen tegenover nietsontziende multinationals. De
munt zal toelaten om goederen en diensten te kopen van bedrijven die : 

- Functioneren op basis een democratisch bestuur en collectief bezit van het
kapitaal (het coöperatieve model)

- Een sociale doelstelling nastreven

- Zich inschrijven in de ecologische transitie. 

Deze munt zal door de lokale besturen ondersteund worden. Met name zullen jobs
gecreëerd  in  het  kader  van  de  ‘overheid-als-werkgever-in-laatste-instantie’
gepresteerd  worden  binnen  de  vierdagenweek,  maar  vergoed  volgens  een
vijfdagenweek.  Een  vijfde  van  het  salaris  zal  in  lokale  munt  worden  uitbetaald.
Burgers zullen ook de mogelijkheid krijgen regionale en gemeentelijke belastingen in
lokale munt te betalen. 



Economische uitwisseling met respect voor de bevolking

Volgens  ons  moeten internationale  economische  transacties  gebaseerd  zijn  op  voet  van
gelijkheid en vooral de lokale bevolkingen en werknemers ten goede komen, eerder dan een
handvol multinationals en een geglobaliseerde elite. 

In  deze  zin  moet  het  mogelijk  zijn,  bovenop  de  klassieke  economische  uitwisselingen,
partnerschappen tussen gemeentes in Europa en de wereld te creëren, die gebruik maken
van lokale munten. Zo promoten zij een wereldeconomie die mens en milieu respecteert. 

Een 100% publieke bank

Het is essentieel dat wij over een depositobank beschikken die voor 100% in handen is van
de gemeenschap. Deze bank kan de energietransitie helpen ondersteunen, alsook de lokale
complementaire munt creëren, ter ondersteuning van de sociale, solidaire en ecologische
economie. 

De partij voor sociale rechtvaardigheid

Het  is  evident  dat  de  notie  van  radicale  gelijkheid  samengaat  met  een  strijd  tegen  de
armoede en voor de bescherming van de middenklasse. De strijd tegen ongelijkheid is niet
alleen een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Het is ook een middel om een vreedzamer
samenleving te realiseren. In een ongelijke samenleving zijn er meer geweld en spanningen
tussen welstellende burgers en burgers die zich uitgesloten voelen. Inzake veiligheid, net
zoals inzake gezondheid, zetten wij in de eerste plaats in op preventie, met andere woorden
op een verbetering  van de kwaliteit  van het leven. Een dergelijke  benadering  biedt  een
betere waarborg op veiligheid dan een hoofdzakelijk repressief antwoord in een te ongelijke
maatschappij.  

Onze voornaamste sociale maatregelen : 

- Het optrekken van sociale uitkeringen zodat zij de armoedegrens overstijgen, alsook
een verhoging van het minimumloon, om de aantrekkingskracht van werk te blijven
garanderen. 

- Individualisering van sociale rechten, om ongelijkheden gekoppeld aan de burgerlijke
stand en het samenwonen weg te werken. 

- De  herbevestiging  van  het  belang  van  de  sociale  dialoog  tussen  werkgevers  en
vakbonden zonder politieke bemoeienis. Wij zijn tegelijk voorstander van de opname
van organisaties van de civiele samenleving in deze dialoog. 

- Een volksgezondheidsbeleid gericht op preventie, met name van arbeidsongevallen,
burnout  en  ziektes  gelieerd  aan  stress.  Deze  politiek  zal  gekoppeld  worden  aan
maatregelen om het leefmilieu te verbeteren, want ook dit laatste heeft een grote
impact  op  de  gezondheid.  Preventiebeleid  heeft  zeker  een  kost,  maar  deze  zal
ruimschoots gecompenseerd worden door het vrijkomen van middelen dankzij  de
vermindering van de geviseerde ziektes, aandoeningen en ongevallen. 



- De trend naar  privatisering van de zorgsector  ombuigen.  Hetzelfde geldt  voor  de
veiligheidssector. 

- Meer sociale woningen, niet alleen in armere buurten, maar ook en vooral in rijkere
buurten, om daar de sociale mix te bevorderen. 

- Een  onroerende  voorheffing  voor  eigenaars  van  huurwoningen  die  varieert
naargelang van de gevraagde huur. Deze laatste zal worden geëvalueerd op basis van
een overzicht van indicatieve prijzen overeenkomstig de staat van het goed en de
geografische ligging. Als de reële huurprijs lager ligt dan de indicatieve huurprijs zal
de  eigenaar  van  een  fiscale  bonus  genieten.  In  het  omgekeerde  geval  zal  de
onroerende voorheffing opwaarts worden bijgesteld. 

- De verplichting voor de staat om een slaapplaats te bieden aan een persoon zonder 
een vast adres, hetzij in de winter of in de zomer, en dat los van de al dan niet legaal 
verblijfstatus van deze persoon.

- De ontwikkeling van woonpakketten, waarmee daklozen snel in lege gebouwen 
kunnen worden geïnstalleerd en waarmee zowel comfort als minimale privacy en 
menselijke waardigheid wordt gewaarborgd.

De partij voor het onderwijs

Wij  zijn  voorstander  van  een  onderwijssysteem  dat  zorgt  voor  emancipatie  en
zelfontplooiing.  Maar  in  dit  land  is  er  geen  reden  voor  zelfgenoegzaamheid.  Uit  ons
onderwijs valt meer te halen, en op diverse punten loopt het grondig fout. Om het gebrek
aan middelen en prangende problemen qua mentaliteit te counteren stellen wij structurele
hervormingen voor. 

 De samenleving moet meer middelen durven investeren in het onderwijs, zowel voor
werking  als  infrastructuur.  Tegelijk  willen  wij  meer  nieuwe  technologieën  en
communicatiemiddelen in ons onderwijs integreren. 

 Kleinere klassen en meer personeel, opdat de leerkrachten meer kunnen focussen op
hun kwaliteitsvolle onderwijs. 

 Meer  respect  en  een  aantrekkelijker  statuut  voor  de  leerkrachten,   met  als
ingrediënten:  een  hoogstaande  lerarenopleiding  op  het  vlak  van  kennis  en
vaardigheden;  hogere  verloning;  uitzicht  op  statutaire  benoeming;  een  grote
autonomie bij  het invullen van de job;  een strakke limitering van administratieve
lasten en zorgtaken voorbij het eigenlijke onderwijs; efficiënte evaluatiesystemen. Op
die manier kunnen de beste mensen aangetrokken en behouden worden. 

 De  interculturalisering  van  het  onderwijs  moet  worden  versterkt.  Deze  dimensie
moet beter aan bod komen in de lerarenopleiding. Het onderwijs moet een positief
verhaal vertellen over diversiteit en zich openen voor meertaligheid.



 Het  is  eveneens  belangrijk  pedagogische  benaderingen  te  ontwikkelen  die  zijn
aangepast aan de nieuwe maatschappelijke realiteit,  met inbegrip van de etnisch-
culturele  diversiteit.  Het  monoculturele  en  ééntalige  onderwijs  is  verouderd.  De
diversiteit  moet  niet  als  een  probleem  worden  gezien,  maar  integendeel,
genormaliseerd en gewaardeerd.

 Wij moeten de mechanismen van latente uitsluiting aanpakken. Te vaak en te snel
worden kinderen met migratieachtergrond of uit sociaaleconomisch zwakke gezinnen
georiënteerd naar technische en beroepsrichtingen. In die zin moet het geheel van
de evaluatiepraktijk van de leerlingen worden herzien.

 Een  betere  omkadering  van  kinderen  met  leer-  en  gedragsstoornissen  en
functiebeperkingen,  met  meer  middelen  voor  gespecialiseerde  opvolging.  Te  veel
zware psychosociale problemen worden op de reguliere leerkracht afgeschoven. 

De partij voor vrede en rechtvaardigheid op internationaal niveau

Be.One wil de internationale dimensie centraal stellen in het politieke debat. In een wereld
van globalisering hebben België en de EU een grote impact op de wereld en omgekeerd. Ons
streefdoel is een wereld van radicale gelijkheid. Op onze planeet blijven enorme ongelijkheid
en  onnoemelijk  onrecht  heersen.  Geopolitieke  machtsspelletjes,  neokolonialisme,
imperialisme,  ultranationalisme,  sektarisme en racisme voeden vele  conflicten tussen en
binnen staten, met nieuwe, gevaarlijke wapenwedlopen. Men blijft regio’s zoals het Midden-
Oosten  en  Noord-Afrika  destabiliseren.  Dit  gebeurt  via  militaire  interventies,  maar  ook
inmenging  aan  de  zijde  van  dictaturen  en  ondemocratische,  gewapende  groeperingen.
Vanuit de EU zijn dubbele standaarden schering en inslag. Het kapitalistische wereldsysteem
blijft  een waardig  leven voor  allen verhinderen.  De gevolgen van  de klimaatverandering
treffen vooral de zwaksten in de wereld, die de minste verantwoordelijkheid dragen en de
minste capaciteiten hebben om zich te beschermen. Daarom staan wij voor: 

 Een consequente houding vanuit  België  en de EU voor  mensenrechten,  vrede en
duurzame ontwikkeling, zonder hypocrisie en dubbele standaarden. Andere landen
en volkeren in woord en daad als gelijke erkennen. 

 Stop  de  buitenlandse  inmenging  aan  de  zijde  van  ondemocratische  regimes  en
bewegingen. In alle landen moet de bevolking vrij haar leiders kunnen kiezen. 

 Afschaffing van de NAVO, gekoppeld aan een herwaardering van de Verenigde Naties
(VN) en Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

 Respect  voor  het  internationaal  recht,  dat  echter  moet  herzien  worden  via  een
hervorming van en een kleinere rol voor de VN-Veiligheidsraad in de regeling van
conflicten, ten voordele van een grotere rol voor de Algemene Vergadering van de
VN. 



 Voor multiculturele landen als Syrië, Irak en Turkije steunen wij elk initiatief dat de
vrede,  stabiliteit,  democratisering  en  respect  voor  de  nationale  soevereiniteit  en
meervoudige identiteiten bevordert. 

 Vrijheid  voor  Palestina.  Effectieve  economische  en  politieke  sancties  tegen  de
Israëlische  regering  en  haar  economische  steunpilaren  (banken,  multinationals),
opdat de illegale bezetting van Palestina met haar almaar nieuwe nederzettingen en
dagelijkse  mensenrechtenschendingen  zou  stoppen.  Dit  is  nu  nog  taboe  in  de
Europese politiek. Maatregelen tegen bedrijven in de bezette gebieden volstaan niet.
Na de annexatie van de Krim in 2014 werden door de EU en VS wél meteen bijtende
sancties tegen de Russische politieke elites, banken en energiebedrijven ingesteld.
Soortgelijke sancties kunnen en moeten worden opgelegd aan de Israëlische staat,
zijn structuren en elites. 

 Alle samenwerkingsakkoorden tussen de EU en Israël moeten onmiddellijk worden
geannuleerd. 

 De blokkade van Gaza moet onmiddellijk worden opgeheven.

 Wij geloven tevens in het recht op terugkeer voor alle Palestijnse vluchtelingen naar
hun steden en dorpen waaruit  zij  etnisch  werden gezuiverd door  de zionisten in
1948, 1967 en daarna. Principieel pleiten wij voor een één-staat-oplossing waarbij de
joden en Palestijnen vredevol  en als  gelijke burgers kunnen samenleven. Wij  zien
geen toekomst voor de feitelijke joodse Apartheidsstaat  en nog minder voor  een
onleefbare ‘Palestijnse staat’  op dorre gronden,  verstikt  tussen illegale Israëlische
kolonies en de Apartheidsmuur. 

 1 % van ons bruto nationaal product moet besteed worden aan ontwikkelingshulp.
Bij de besteding respecteren wij de wil en inzichten van lokale partners. 

 Maximale  solidariteit  met  gebieden  en  bevolkingen  die  het  slachtoffer  zijn  van
klimaatverandering. Deze steun komt bovenop de ontwikkelingshulp. 

 Be.One  beschouwt  de  meer  dan  65  miljoen  vluchtelingen  wereldwijd  als  een
symptoom van een wereld met fundamentele problemen. De oorzaken zijn gekend:
de gevolgen van de neoliberale mondialisering, structurele onderontwikkeling, inter-
statelijke en burgeroorlogen, veelvoudige humanitaire en ecologische crisissen, enz.
Deze analyse vormt de basis voor onze visie over vluchtelingen en migratie.

 De inspanningen  om vluchtelingen te  hervestigen  en  de  financiële  steun moeten
eerlijk  worden verdeeld in Europa en de wereld.  Op dit  ogenblik zouden de rijke
Europese  landen  meer  kunnen  doen.  Op  dit  vlak  brengen  wij  hulde  aan  de
generositeit van landen als Turkije, Libanon, Bangladesh en verscheidene andere. 

 Wij zijn voorstander van een regeling van het migratie vraagstuk op Europees niveau,
op basis van een bonus / malus-beginsel. Elk land in de E.U. zal een door de Europese
Commissie vooraf bepaald vluchtelingenquotum moeten accommoderen. Landen die
hun quotum niet halen, worden financieel gesanctioneerd, terwijl landen die een 



groter deel van de vluchtelingen ontvangen dan oorspronkelijk gepland, specifieke 
financiële steun krijgen.

 Op Belgisch niveau pleiten we voor de afschaffing van gesloten centra en tegen 
uitwijzingen van mensen zonder papieren.

 Na die van 1999 en 2009 zijn wij voorstander van een nieuwe campagne voor de 
collectieve regularisatie van mensen zonder papieren, op basis van criteria zoals 
dwingende medische redenen, mogelijk gevaar bij het terugkeer naar het land van 
herkomst en een duurzame sociale verankering, met name dankzij werk.

 We verzetten ons tegen elke vorm van criminalisering van migranten en de mensen 
die hen te hulp komen.

 We willen een uitkering verlenen aan iedereen die een of meer migranten herbergt.
 We willen de hervorming van dringende medische hulp, die tot doel heeft de toegang

tot minimale gezondheidszorg voor mensen in een irreguliere situatie te beperken, 
annuleren, zowel om humanitaire redenen als om redenen van volksgezondheid.



 Wij verzetten ons tegen elke vorm van grenscontrole of samenwerking met derde
landen die het  recht  om asiel  aan te  vragen,  zoals  voorzien in de Conventie  van
Genève, in de praktijk ondergraaft.  

 In zijn asielbeleid moet België het geheel van de mensenrechten respecteren.

 Een opener migratiebeleid sluit zonder twijfel aan bij de mensenrechten. Het is ook
een  noodzaak  voor  België.  Wij  moeten  onze  deur  wijder  openzetten  voor
vluchtelingen en migranten, niet alleen uit solidariteit, maar ook om het hoofd te
bieden aan de uitdaging van de vergrijzing en het evenwicht in de bevolkingspiramide
te herstellen – een evenwicht dat vitaal is voor het overleven van de verzorgingsstaat
en de betaling van de toekomstige pensioenen. 

De partij voor een Europa van het volk en niet de elites

Be.One staat  achter  de Europese Unie  als  een project  van  vrede en samenwerking.  Wij
stellen echter vast dat, in de loop der jaren, het Europese project te veel is verworden tot
een project voor de belangen van de rijksten en grote bedrijven. Als partij voor de midden-
en volksklassen,  de KMO’s en zelfstandigen,  herkennen wij  ons niet  meer in het huidige
Europa. Omwille van radicale gelijkheid, meer bepaald op sociaaleconomisch vlak, dringt een
hervorming van de Europese Unie zich op. 

Om deze redenen willen wij in de eerste plaats dat de Europese volkeren, vakbonden en
civiele samenleving in grotere mate hun democratische rechten kunnen uitoefenen op het
beleid van de eurozone. Wij wensen tegelijkertijd een grotere solidariteit tussen Europese
landen  en  een  budgettaire  en  macro-economische  politiek  die  aan  de  noden  van  de
respectieve volken beantwoordt.  Wij  verzetten ons  tegen concurrentie  tussen regio’s  en
werknemers in Europa op basis van verschillen in lonen, belastingen en milieunormen. 



Op  internationaal  vlak  moet  de  Europese  Unie  de  neoliberale  politiek  van  de
Wereldhandelsorganisatie in vraag stellen. De vrijhandel mag nooit de sociale, milieu- en
gezondheidsnormen van staten onder druk zetten. Veeleer dan de militaire uitgaven van de
lidstaten  te  laten  opdrijven,  moet  de  EU  voorrang  geven  aan  een  actieve  diplomatie,
conflictpreventie,  versterking  van  internationaal  vertrouwen  en
ontwikkelingssamenwerking,  om  het  wantrouwen  tussen  mogendheden  te  helpen
wegnemen en bij te dragen tot stabiliteit en duurzame ontwikkeling in de wereld. Daarom
opteren wij voor:

 Een fiscale en budgettaire harmonisatie op Europees vlak om de huidige neerwaartse
trend  tegen  te  gaan.  Een  dergelijke  harmonisatie  moet  toelaten  kwaliteitsvolle
openbare diensten te behouden waar ze al bestaan en uit te bouwen waar ze nog
niet in voldoende mate bestaan.

 De  mogelijkheid  voor  de  Europese  Centrale  Bank  om  direct  nationale
overheidsschulden te kunnen opkopen. 

 De  verlaging  van  de  rentevoeten  op  en  de  herschikking  van  overheidsschulden
aangegaan tijdens de crisis van 2008 om de banken te redden.

 De mogelijkheid voor  Europese lidstaten  om een industriële  politiek  te  voeren in
functie van de ecologische transitie van onze economie.

 De  lancering  van  een  Europese  politiek  voor  de  ontwikkeling  van  hernieuwbare
energie. 

 Indien het in de nabije toekomst onmogelijk zou blijken de verdragen te wijzigen die
ons  beletten de  doelstellingen van  radicale  gelijkheid te  realiseren,  geven wij  de
voorkeur aan de volgende strategie: de vorming van partnerschappen en synergie
tussen steden, regio’s en landen die bereid zijn te kiezen voor een meer solidaire en
duurzame toekomst. Op deze manier kunnen wij aantonen dat, ondanks de huidige
beperkingen,  een  ander  Europa  mogelijk  is.  Zo  kunnen  wij  een  groeiend  aantal
burgerbewegingen mobiliseren om op termijn Europa radicaal te herzien. 

De partij voor radicale dekolonisering

Onze  samenleving  en  de  wereldpolitiek  worden  mee  bepaald  door  historisch  gegroeide
ongelijkheid.  De  gewelddadige  veroveringstochten,  kolonisering,  slavenhandel,  politiek
veroorzaakte hongersnoden, economische afbraak en onderschikking, uitbuiting, genocides,
hertekening van grenzen en een lange reeks wrede oorlogen om de koloniale posities te
behouden: het zijn historische fenomenen die hun stempel blijven drukken op de actuele
politieke en economische wereldorde. Westerse dominantie en superioriteitsgevoelens gaan
al eeuwenlang hand in hand. De algemene kennis en het bewustzijn over deze realiteiten zijn
heel beperkt. Be.One staat voor een radicale dekolonisering van de mentaliteit. 



 Wij  willen  een  beleid  en  een  publiek  debat  dat  de  referentiekaders,  kennis,
ervaringen, waarden, wensen en verzuchtingen van mensen met een niet-westerse
achtergrond respecteren en veel meer naar waarde schatten.

 Politiek  en  onderwijs  moeten  een  veel  groter  bewustzijn  laten  blijken  over  de
eeuwenlange,  structurele  brutalisering  van  het  Zuiden  en  de  blijvende  gevolgen
hiervan. Het onderwijs moet veel minder eurocentrisch worden opgevat en de niet-
westerse  geschiedenis  en  actualiteit  meer  aandacht  geven.  Het  moet  zelfkritisch
worden  aangaande  de  historische  en  actuele  ongelijkheid  en  bijbehorende
praktijken.    

 België moet in het reine komen met zijn koloniale verleden, zoals de misdaden van
Leopold  II  en  latere  ongeoorloofde  inmenging  in  Congo,  Rwanda  en  Burundi.
Verontschuldigingen dienen te worden aangeboden aan de gekoloniseerde volkeren.
Meer  wetenschappelijk  onderzoek  en  kennisspreiding  over  het  kolonialisme  en
neokolonialisme via onderwijs en media zijn noodzakelijk. 

 Straatnamen  van  koloniale  heersers  zoals  Leopold  II  moeten  plaatsmaken  voor
antikoloniale vrijheidsstrijders zoals Patrice Lumumba, Nelson Mandela en Abdelkrim
Al  Khattabi.  Koloniale  standbeelden  moeten  naar  musea  worden  verwezen  en
voorzien van de nodige duiding. 

 De rijke landen moeten in hun beleid veel meer rekening houden met hun historische
verantwoordelijkheid  in  verband  met  de  klimaatverandering,  de  afbraak  van  het
planetaire ecosysteem en de uitputting van grondstoffen. Het Zuiden heeft recht op
de nodige compensaties. 

 Wij  verwerpen het  economisch  systeem waarin  de hoogtechnologische productie
een privilege blijft  van  vooral  rijke  westerse  industrielanden.  Grote  delen van de
wereld worden veroordeeld tot laagbetaalde arbeid of gereduceerd tot leveranciers
van grondstoffen en landbouwproducten. De internationale handelsregels moeten zo
herschreven worden dat Afrikaanse en andere zuiderse landen daadwerkelijk  een
inheemse hoogtechnologische industrie en dienstensector kunnen uitbouwen. 

De partij voor het milieu en de energietransitie

De klimaatverandering bedreigt het leven en het levensonderhoud van honderden miljoenen
mensen in de wereld. Wij erkennen de biofysische grenzen van het ecosysteem. Bijgevolg is
de  ongeremde  economische  groei  in  de  rijke  landen  onverenigbaar  met  een  duurzame
toekomst.  De  geïndustrialiseerde  landen,  zoals  België,  hebben  de  plicht  een  radicale
ecologische transitie door te voeren. Wij hebben een revolutie nodig in verband met onze
consumptie  van  energie  en  grondstoffen,  alsook  onze  mobiliteit.  Respect  voor  de
ecologische  grenzen  is  tegelijk  de  enige  manier  om  aan  de  arme  meerderheid  van  de
wereldbevolking de kans op een economische inhaalbeweging te  geven.  De rijke landen
moeten evolueren naar een economie van het genoeg, en een proces van herverdeling van
rijkdom en arbeid op de sporen zetten. De ecologische transitie is een zaak van iedereen. Zij



vraagt inspanningen van elk individu, maar ook en vooral van regeringen en grote bedrijven.
Nationale en Europese verkozenen moeten gebruik maken van hun arsenaal aan wettelijke
en fiscale middelen om de grote bedrijven te dwingen zich in te schrijven in de ecologische
transitie. Wij moeten er tegelijkertijd voor zorgen dat burgers de kans krijgen te kiezen voor
een  duurzame  levensstijl,  onder  meer  door  mensen  met  een  laag  inkomen  hierin  te
ondersteunen. Om deze redenen wensen wij: 

- In navolging van de beslissing van Bolivia in 2008, de erkenning van de rechten van 
de Aarde inschrijven in de Belgische grondwet en in een Europees verdrag. Deze 
bepaling verbiedt meer te nemen van de natuur dan zij kan herstellen, en meer te 
produceren dan zij aankan. Dankzij deze grondwettelijke erkenning van de rechten 
van de natuur, kan elke publieke of private actie dat tot gevolg heeft een verdere 
verslechtering van de leefmilieu juridisch worden voorkomen.

 Een nationaal  plan voor energietransitie om tegen 2050 voor 100% hernieuwbare
energie te realiseren.

 Strijd tegen de geprogrammeerde vervaldatum van producten, door fabrikanten te
verplichten hun garantietermijn van producten te verlengen.

 Een ecotaks op producten met onnodige verpakkingen. 

 Verbod op fytosanitaire producten die volgens wetenschappelijk bewijs gevaarlijk zijn
voor gezondheid en milieu (bv. bisfenol-A, glyfosaat, neonicotinoïden, enz.). 

 De visvangst op Europees niveau herzien, en op internationaal vlak een beleid om de
oceanen verantwoord te beheren. 

 Beleid dat aanmoedigt om minder vlees te consumeren.

 Het  Belgische  spoorwegennet  (opnieuw)  uitbouwen,  het  aanbod  aan  openbaar
vervoer uitbreiden en milieuvriendelijke vervoerswijzen aanmoedigen.

 Fietsers meer aanmoedigen en beschermen, onder meer door nieuwe fietspaden.

 De biodiversiteit in België veiligstellen, door meer zones te integreren in het netwerk
Natura 2000 en op een actieve manier de achteruitgang van bepaalde planten- en
diersoorten te keren.

 Een  netwerk  van  groene  ruimten  in  de  steden  ontwikkelen  en  hun  onmisbare
karakter voor de levenskwaliteit van de burgers erkennen. 
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