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Inleiding
Vrijheid is als liefde. Je weet pas hoe dierbaar het is als het er niet meer is. Door de coronapandemie ondervonden 
we dit met z’n allen. Vrijheden die we voor vanzelfsprekend namen, werden van de ene dag op de andere aan 
banden gelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De vrijheid om elkaar te ontmoeten, de vrijheid 
om te ondernemen, de vrijheid om te gaan en staan waar we willen… Vrijheden waar liberalen decennialang voor 
vochten, en met succes. Corona was moeilijk, maar we hebben ons er samen doorgeslagen. Ondertussen zijn alle 
beperkingen weer opgeheven.

Maar ook zonder corona zien we dat de vrijheden onder druk komen te staan. Na de val van de Berlijnse Muur 
in 1989 dachten velen dat de weg wijd open lag voor de vrijheid. De democratie had het pleit gewonnen van de 
tirannie. Eén na één vielen de communistische regimes in Oost-Europa. Mensen kozen nu hun leiders zelf en eisten 
grondrechten op die hen beschermden tegen de overheid. Economisch werd de vrije markt omarmd. Het leidde tot 
meer zelfbeschikking, meer vrijheid, minder betutteling van de overheid en groeiende welvaart. 

Twee decennia later is het optimisme bekoeld. Dat blijkt ook uit de enquête die we afnamen in de aanloop naar dit 
congres, waar meer dan 78% van de respondenten aangeeft zich minder vrij te voelen dan 10 jaar geleden. Autoritaire 
leiders duiken overal op. Ze palmen de rechterlijke macht in, veroveren massamedia om hun eigen invulling van 
waarheid te verspreiden en te bekrachtigen, ze verdelen de samenleving in ‘wij’ en ‘zij’, en verspreiden leugens 
onder het mom van de vrijheid van meningsuiting. Ze misbruiken democratische vrijheden om de democratie te 
ondermijnen. Met de inval in Oekraïne gaat de Russische dictator Poetin een drieste stap verder: hij wil ook de 
grondrechten en vrijheden van mensen in een soeverein buurland aan banden leggen. 

Ook in ons land staat de vrijheid onder druk. Met de opgang van identiteitsdenken worden mensen in groepen 
verdeeld en aangespoord zich te conformeren aan die identiteit en de daarbij horende kenmerken. Dit groepsdenken, 
deze opdeling, werkt polarisatie in de hand. Via massale desinformatie, die met de komst van sociale media nooit 
zo eenvoudig de weg vond naar de grote massa, wordt de samenleving verder verdeeld in “wij” en “zij”. Democratie 
heeft nood aan debat, maar de ruimte voor een genuanceerd debat, gebaseerd op feiten, wordt steeds kleiner 
gemaakt. 

Ook technologische ontwikkelingen kunnen onze vrijheid bedreigen. Camera’s met gezichtsherkenning, genetische 
paspoorten, digitale data… De mogelijkheden van deze en andere nieuwe technieken zijn quasi onbegrensd. Ze 
zullen daarom zeker bijdragen tot vooruitgang en meer welvaart. Maar we mogen niet blind zijn voor de gevaren. In 
verkeerde handen en door verkeerd gebruik kunnen ze een onmiskenbare aantasting vormen voor onze persoonlijke 
vrijheid en levenssfeer. 

Wie vrij ‘is’ moet ook vrij ‘kunnen zijn’. Dat betekent niet alleen een bescherming tegen een beperkende overheid, 
maar ook volop de kansen krijgen om zichzelf te ontplooien. Wie in armoede leeft is wel vrij, maar kan er maar weinig 
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van genieten. Vrijheid waarborgen vergt ook een actieve plicht van een samenleving om mensen kansen te geven 
hun vrijheid volop te kunnen gebruiken. Om vooruit te geraken, aan het werk te gaan, een eigen zaak te starten of 
verder uit te bouwen. Deze economische vrijheid staat vandaag ook onder druk. De stijgende levenskosten zorgen 
voor veel onrust. Mensen vrezen voor een afkalving van hun welvaart. En wie toch de middelen heeft botst dan ook 
nog al te vaak op een barrière van regels, bureaucratie en belastingen.

Voor liberalen is vrijheid het allerhoogste goed. Vanuit de vaste overtuiging dat meer vrijheid de beste garantie is op 
meer welvaart. De geschiedenis bewijst ons gelijk: nergens genieten zoveel mensen van zoveel welvaart dan in vrije 
en democratische landen. Als die vrijheid onder druk komt te staan, zijn wij, liberalen, altijd als eersten in de bres 
gesprongen. Dat moeten we nu opnieuw doen. Om de aanvallen op de vrijheid af te slaan. Om hen van antwoord te 
dienen die mensen proberen wijs te maken dat minder vrijheid beter is voor hun welzijn. En om de richting aan te 
geven hoe we door een versterkte vrijheid, ingepast in een nieuwe eeuw, onze welvaart kunnen veilig stellen voor 
de toekomst.

Meer dan 86% van de mensen die onze enquête invulden waren het eens: onze vrijheid moet beter beschermd 
worden. Met het congres over vrijheid van 17 september willen we een eerste aanzet geven. Met voorstellen die 
onze vrijheid versterken. Want we willen een vrije toekomst, met kansen voor iedereen om zich te ontplooien. 
We willen een goed werkende maar beperkte overheid die de burger respecteert, die ambitie stimuleert en de 
mogelijkheid geeft om een verschil te maken. We willen een maatschappij die weer echt vrij is, vrij van buitenlandse 
inmenging, van vrijheidsonderdrukkende ideologieën, van verstikkende polarisering en bemoeizucht, van een 
betuttelende overheid. We willen een samenleving waarin iedereen die vooruit wil, ook vooruit kan gaan. Want pas 
dan is er sprake van echte vrijheid. 

Congrestrekkers: Tom Ongena, Marianne Verhaert en Vincent Stuer
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01 Voor een betere 
bescherming van onze 
grondrechten

Stelling 1
Beperkingen op onze grondwettelijke vrijheden moeten steeds zo klein mogelijk zijn. Ook 
bij een noodtoestand zoals een pandemie. Samen met het parlement zal een representatief 
samengesteld burgerforum in geval van een noodtoestand hier mee over waken. Het zal actief 
betrokken worden bij de besluitvorming en advies geven aan overheden.  

Soms noopt een noodtoestand een overheid ertoe om grondrechten tijdelijk in te perken. Dat was ook het geval 
tijdens de coronapandemie. Vrijheden werden soms drastisch beperkt om de gezondheid te beschermen. Hoe dier-
baar de vrijheid voor liberalen ook is, ze weten dat vrijheid nooit onbeperkt is. Ze stopt waar die van de andere in 
het gedrang komt. Zeker bij noodsituaties is het daarom gerechtvaardigd om in te grijpen. Maar het is wel cruciaal 
dat die beperking van vrijheden steeds tijdelijk is, strikt noodzakelijk en proportioneel. Het hoogste democratische 
orgaan, het verkozen parlement, moet hierover als eerste waken en zonodig ingrijpen als een regering te ver gaat. 
Maar we moeten verder gaan. Vrijheid is iets wat toebehoort aan de burger. Daarom stellen we voor om bij nood-
situaties die burger ook meer rechtstreeks te betrekken. Een evenredig samengesteld burgerforum moet mee 
kunnen waken over de vrijheidsbeperkingen.

Heeft de coronaperiode een 
blijvende impact gehad op 
onze vrijheid?

Moet onze vrijheid beter 
worden beschermd?

Ja (68,9%)

Neen (23,81%)

Ik weet het niet (7,29%)

Ja (86,41%)

Neen (7,59%)

Ik weet het niet (6%)

Wat vinden jullie?
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Stelling 3
Gezichtsherkenningstechnologie in camera’s op het openbaar domein om te zien wie, wanneer 
op welke plaats is, mag enkel door de overheid worden gebruikt bij acute noodsituaties, 
waarbij mensenlevens op het spel staan, of voor de bestrijding van zware criminaliteit.  In alle 
andere gevallen wordt het gebruik van deze technologie door de overheid strikt verboden. 

Nieuwe technologieën plaatsen de samenleving voor nieuwe vraagstukken. De voordelen van biometrische gege-
vensverwerkingen, bijvoorbeeld gezichtsherkenning, zijn legio. Maar wat impliceren deze toepassingen voor onze 
privacy? Bij elk van ons bevat ons gezicht unieke kenmerken aan de hand waarvan wij de identiteit van de ander 
herkennen en vice versa. Terecht bestaat de vrees dat deze gegevens kunnen worden misbruikt door bedrijven of 
dat ze verhandeld worden. En wat met de overheid? Los van de vele mogelijkheden voor politie- en veiligheidsdien-
sten in de aanpak van bijvoorbeeld zware criminaliteit of terrorisme, kan het nooit de bedoeling zijn om gezichts-
herkenningstechnologie los te laten als massasurveillancemiddel in de openbare ruimte. We willen geen Chinese 
toestanden. Voor ons kunnen technologische innovatie en privacy hand in hand gaan. Wij trekken duidelijk de rode 
lijn: de overheid mag enkel van deze technologie gebruik maken bij acute noodsituaties, waarbij mensenlevens op 
het spel staan, of voor de bestrijding van zware criminaliteit. Voor de rest geldt een strikt verbod. 

Stelling 2
Het Grondwettelijk Hof waakt erover dat wetten in overeenstemming zijn met de fundamentele 
rechten en vrijheden in onze grondwet. Het moet dat in volle onafhankelijkheid kunnen doen. 
Vandaag bestaat het Hof voor de helft uit ex-parlementsleden. Dat schaffen we af. Het Hof 
zal enkel nog bestaan uit magistraten, hoogleraren of mensen met een bewezen juridische 
expertise. 

Vandaag bestaat het Grondwettelijk Hof voor de helft uit rechters die benoemd worden op grond van hun juridi-
sche ervaring (hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, magistraat in het Hof van Cassatie of de 
Raad van State, referendaris bij het Grondwettelijk Hof) en voor de andere helft uit rechters die een ervaring van 
ten minste vijf jaar als gewezen parlementslid hebben. Die laatste categorie zijn dus (oud) politici, die door hun par-
tij worden voorgedragen. Zij moeten over geen enkele juridische kwalificatie beschikken. Een diploma in de rechten 
is tegenwoordig nochtans noodzakelijk, in het bijzonder gezien de vaak complexe, internationale rechtspraak waar-
mee het Hof rekening dient te houden. Daarnaast is de vereiste van vijf jaar parlementaire ervaring erg beperkend. 
Dit tast de onafhankelijkheid van het Grondwettelijk hof aan. Dat kan ertoe leiden dat het Hof zich te veel door poli-
tieke overwegingen laat leiden en daardoor beslissingen neemt die negatief zijn voor de vrijheden en grondrechten. 
Daarom stellen we voor dat de tweede categorie van rechters niet noodzakelijk enkel uit oud-parlementsleden 
moet bestaan, maar ook dat enkel nog rechters benoemd kunnen worden op basis van hun juridische expertise.
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Stelling 4
Mensen hebben het recht om zich veilig te voelen wanneer ze ‘s avonds over straat lopen of 
een dagje weg gaan naar de zee of een recreatiedomein. Wie een verleden heeft van criminele 
feiten moet daarom soms individuele maatregelen opgelegd krijgen. Een algemene avondklok 
of een collectief plaatsverbod kan echter nooit ingezet worden ter bestrijding van overlast, 
want dan worden ook onschuldige burgers in hun vrijheid beknot.

Het weren van amokmakers op bijvoorbeeld recreatiedomeinen is een kwestie van preventie en repressie. Zo kan 
de politie identiteitscontroles uitvoeren. Daarbij is niet afkomst, maar gedrag het criterium. Wie reeds geregis-
treerd staat wegens een misdrijf, kan een tijdelijk toegangsverbod krijgen. Iedere sanctie die wordt uitgevaardigd 
dient individueel te worden gehandhaafd. Het delen van informatie is cruciaal, ook omdat het probleem zich niet 
zomaar zou verleggen. Burgemeesters kunnen hardleerse amokmakers een plaatsverbod opleggen. Een preventief 
verbod kan enkel indien de openbare orde in het gedrang dreigt te komen. 

Mag de overheid technologie gebruiken om te zien 
wie, wanneer op welke plaats is? Bijvoorbeeld door 
gezichtsherkenningscamera’s, geolocatie, ...

Neen, in geen 
enkel geval

Ja, maar 
enkel in acute 

veiligheidssituaties 

Ja, ter bestrijding 
van criminaliteit

Ja, in het 
kader van 

verkeersbeleid 

Ja, in elk geval Ik weet het niet 

816

1729

1057

403

104
26

Wat vinden jullie?
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Stelling 5
Het recht om vergeten te worden (d.w.z. eisen dat persoonsgegevens worden gewist), 
moet versterkt worden. Er moet een digitale datakluis of tool komen waardoor elke burger 
makkelijk kan consulteren en beheren welke informatie overheden, overheidsbedrijven, big 
tech en multinationals over hem/haar bezitten en voor welke doeleinden die werd gebruikt.

We zijn allen online te vinden. Meer nog: wie online geen sporen nalaat, vinden we soms te wantrouwen. Maar 
waar vroeger de vis werd verpakt in de krant van gisteren, blijven die sporen online bestaan, en kunnen ze door 
de mogelijkheden van internet en sociale media in sneltempo en voor lange tijd worden gedeeld. Of stel je voor 
dat bepaalde gegevens, bijvoorbeeld over je medisch verleden, ervoor zorgen dat je bepaalde verzekeringen niet 
kunt afsluiten. Burgers blijven uiteraard eigenaar van hun gegevens. Daarom hebben zij het recht om vergeten te 
worden, en daarmee (een deel van) hun digitale persoonsgegevens te wissen. Dat burgers eigenaar zijn en blijven 
van hun gegevens, impliceert in het digitale tijdperk dat er een digitale datakluis moet komen waar alleen hij of zij 
aankan, en kan beheren wie op welk moment en waarom informatie over hem bezit en/of aanwendt.

Mag er een plaatsverbod en/of avondklok worden 
gebruikt in de strijd tegen overlast en intimidatie? 
(bv. jongerenbendes)

Ja (27,48%)

Neen (61,11%)

Ik weet het niet (6,76%)

Anders (4,64%)

Wat vinden jullie?
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Stelling 6
De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel basisrecht. Ook in de strijd tegen 
desinformatie kiezen we niet voor censuur of verbod, maar voor onafhankelijke factchecking, 
ontmaskering en meer weerbare burgers. Socialemediabedrijven dragen een grote 
verantwoordelijkheid en moeten hier actief aan meewerken. Zo moeten ze transparant zijn 
over de algoritmes die ze gebruiken.

Het recht op vrije meningsuiting is een absolute voorwaarde voor een vrije en democratische samenleving. Toch 
mogen we niet naïef zijn. Tegenstanders van de democratie maken handig gebruik van deze vrijheid om verdeeld-
heid te zaaien en om onze democratie te ontwrichten. Via de massale verspreiding van desinformatie willen extre-
misten, maar ook buitenlandse overheden, het vertrouwen van burgers in onze democratische instellingen onder-
uit halen. Ze willen onze samenleving polariseren en zo verzwakken. Met de komst van sociale media is het nooit zo 
eenvoudig geweest om zo massaal desinformatie te verspreiden. 

Om zich daartegen te wapen kozen sommige democratische landen ervoor om desinformatie te verbieden. Dat is 
een gevaarlijke weg, die kan leiden tot een ongeoorloofde inperking van het recht op vrije meningsuiting. Want wie 
bepaalt wat juist is of niet? In plaats van verbieden en censureren moeten we de burgers weerbaarder maken, zodat 
ze zich bewust zijn van het gevaar op desinformatie. 

Iedere oplossing dient uit te gaan van transparantie ten aanzien van de verspreiders van die desinformatie. Wan-
neer je ziet wie er iets te winnen heeft bij een bepaalde boodschap wordt de achterliggende intentie vaak zichtbaar. 
Het medium dat gebruikt wordt voor de verspreiding speelt hier een belangrijke rol in, in het bijzonder de sociale- 

Moet er een individuele datakluis komen waarin elke burger 
kan consulteren en beheren wie welke informatie over hem/
haar bezit en voor welke doeleinden deze werd gebruikt?

Nee, dit is  
niet nodig

Ja, voor alle  
overheids- 

organisaties

Ja, voor big 
tech bedrijven 

en andere 
multinationals

Ja, voor alle 
bedrijven

Ik weet  
het niet 

626

1194

881

1402

403

104

270

Wat vinden jullie?
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mediabedrijven. De algoritmes die op sociale media worden gebruikt zijn immers gebouwd om zo lang mogelijk 
de aandacht van de gebruiker vast te houden, wat het risico inhoudt dat die gebruiker in een ‘informatiebubbel’ 
terechtkomt. Het kan echter niet de bedoeling zijn om vanuit de overheid de inhoud van zulke berichten, althans 
voor zover die legaal is, te bepalen. Het is uitgesloten dat er een ‘Ministerie van Waarheid’ zou worden opgericht, 
ook hier is het sleutelwoord transparantie, zodat de burger zelf zijn mening kan vormen.

Moet de overheid optreden tegen fake news en
desinformatie, die bijvoorbeeld vanuit het buitenland
of door buitenlandse extremisten wordt verspreid?

Mag de vrijheid van meningsuiting 
volgens u worden ingeperkt?

Nee, de overheid 
moet hier geen rol 

spelen

Onze veiligheids- 
diensten moeten  

dit opsporen  
en hier  

tegen optreden

De overheid moet 
onafhankelijke fact-
checking stimuleren 

en financieren

Socialemediabedrijven  
zoals Facebook  

en Twitter moeten  
verplicht aan  

factchecking doen en  
fake news-berichten  

verwijderen

We moeten 
mensen meer 

weerbaar maken, 
bv. via lessen 

mediawijsheid in 
het onderwijs

Politieke partijen, 
organisaties, 
bewegingen... 

moeten verplicht 
bekend maken welke 

advertenties ze off- en 
online publiceren en 
tegen welke kostprijs

476

1206
1362

1047

93

Nee. Die vrijheid moet absoluut zijn. (54,84%)

Ja, maar beperkingen mogen enkel als de vrijheid van anderen in het het 
gedrag komt, zoals oproepen tot geweld, haat of racisme (zoals de huidige 
wetten en verdragen vandaag doen). (41,15%)

Ja, en de beperkingen moeten verder gaan dan vandaag. (1,53%)

Ik weet het niet (0,52%)

Anders (1,96%)

Ik weet het niet

1138

1334

Wat vinden jullie?
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Stelling 7
Het politieke debat moet open gebeuren, niet heimelijk. Bij politieke advertenties (off- en 
online), moet de burger steeds kunnen nagaan wie deze heeft geplaatst en betaald. 

Politieke partijen, zeker Belgische, besteden heel veel geld aan online en offline advertenties. Dat behoort tot hun 
recht. Democratie heeft immers baat bij politiek debat. Maar sommige partijen of politici spelen vals. Ze proberen 
het debat te beïnvloeden door een politieke mening niet zelf te adverteren maar door andere, bevriende organisa-
ties in te schakelen. Wie aan politiek doet moet daar openlijk voor uitkomen en niet proberen het debat heimelijk 
te beïnvloeden. Daarom willen we een grotere transparantie in de communicatiebudgetten van politieke partijen 
en politici.

02 Voor een overheid  
die minder betuttelt

Stelling 8
Onze wet- en regelgeving evolueert vaak niet mee met de tijd, waardoor verouderde regels 
innovatie fnuiken. Er moet een houdbaarheidsdatum van 20 jaar komen op elke nieuwe 
wetgeving, behalve de grondwet. Na 20 jaar moet de wet / het decreet geëvalueerd worden om 
van toepassing te kunnen blijven, inclusief een grondige analyse m.b.t. financiële gevolgen, 
administratieve last en beoogde doel. 

Elk jaar in december verschijnt traditioneel hetzelfde bericht: het staatsblad was nog nooit zo dik. Vorig jaar zaten 
we in totaal op 127.808 pagina’s. Het Romeinse adagium “elke burger wordt geacht de wet te kennen” geldt trou-
wens nog altijd. Begin dus maar te lezen. Natuurlijk heeft heel wat wet- en regelgeving een geldige bestaansreden 
en is ze ook noodzakelijk. In de steeds complexere samenleving hebben we regels en goede afspraken nodig om 
zekerheid te creëren voor burgers en ondernemingen. Maar we hebben in de loop der tijd ook wel heel veel regels 
gecreëerd. Door maatschappelijke, technologische of wetenschappelijke evoluties zijn die vaak al lang achterhaald 
vooraleer ze eindelijk aangepast worden. Hier moet sneller op de bal gespeeld worden door een systematische eva-
luatie van wet- en regelgeving in te bouwen. Dit mag niet bij een voornemen blijven, maar moet een harde garantie 
worden. Vandaar het voorstel van een houdbaarheidsdatum in elke wet.
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Stelling 9
De overheid moet bij de handhaving van regels een partner zijn voor de burger en de 
onderneming om de doelstelling van de regel te bereiken en niet om enkel te straffen. We 
voeren daarom breed een ‘recht om te vergissen’ in, zodat een burger of ondernemer bij een 
eerste administratieve fout advies krijgt in plaats van een boete. Voor ondernemingen moet 
ook steeds ‘comply or explain’ gelden: je kan je aan de set van regels houden die de overheid 
vastlegt, of je legt zelf een afwijkend plan voor over hoe je de doelstelling van de regels denkt 
te kunnen bereiken.

Er zijn zoveel regels waar burgers en ondernemingen aan moeten voldoen dat ze dat niet allemaal kunnen kennen 
of in het oog houden. Ook bij hun contacten met de overheid zien burgers en bedrijven vaak door de bomen het 
bos niet meer. Bij de aanvraag van een vergunning wordt momenteel zelfs de kleinste vergissing vaak zwaar afge-
straft, vaak zelfs zonder een mogelijkheid tot rechtzetting. 

De overheid moet ten dienste van de burger staan. De verhoudingen tussen de burger en de overheid zijn echter 
verhard. Burgers en ondernemers zijn niet de berekende personen waarvan de administratie uitgaat. Een vergissing 
is snel begaan. Vandaar dat er een “recht op vergissen” moet komen. Dat houdt in dat een eerste of een kleine 
fout niet onmiddellijk gezien mag worden als fraude of een overtreding en dat er geen sanctie voor mag worden 
opgelegd.

Veel wetgeving gaat ervan uit dat ondernemers geen eigen verantwoordelijkheid kunnen of willen dragen, maar 
voortdurend in de gaten moeten worden gehouden. Nochtans zijn het de ondernemers die het beste de realiteit 
op het terrein kennen. Zij zijn dus het meest geschikt om te weten hoe de doelstellingen die de wetgever voor ogen 
heeft het beste in de realiteit kunnen worden bereikt. In ruil voor die grotere vrijheid mag wel verwacht worden 
dat men uitlegt hoe men probeert de door de wetgever beoogde doelstellingen in de praktijk om te zetten en welk 
resultaat men daarmee bereikt (‘Explain’). 

Stelling 10
We schaffen overbodig overheidsinitiatief en betuttelende regelgeving af en geven zo 
maximaal mogelijk vertrouwen aan burgers en ondernemers. Zo herstellen we het onzichtbare 
contract tussen burger en overheid. We stappen bijvoorbeeld over van een door de overheid 
georganiseerde autokeuring naar een systeem van erkende garagisten die instaan voor de 
keuring. Een ander voorbeeld is de vergunningsprocedure die nu gevolgd moet worden 
voor een nieuwbouwwoning binnen een goedgekeurde verkaveling. Het kader is immers zo 
duidelijk dat een melding door de architect moet volstaan.

Voor elk probleem wordt er een nieuwe regel uitgevonden. Onze wetboeken puilen uit met regels die nauwelijks of 
niet consequent worden toegepast. We verstikken in de reglementitis. Van een vertrouwensrelatie tussen burger 
en overheid is nauwelijks sprake. De overheid controleert, de burger verwacht alle oplossingen van diezelfde over-
heid. Dit is een onwenselijke en onhoudbare situatie.
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Stelling 11
Openbaar vervoer moet niet meer via een monopolie van De Lijn, de MIVB en de NMBS 
georganiseerd worden. Ook private bedrijven moeten op deze markt actief kunnen zijn. Dit 
zal leiden tot meer kwaliteit, een lagere prijs én het sneller inzetten van nieuwe technologieën. 
We evolueren zo van een ministerie van trein, tram en bus naar een vrije markt van (openbaar) 
vervoer waarbij de klant centraal staat. 

We moeten het onzichtbare contract tussen burger en overheid herstellen. Gedragen, consequente en leesbare 
regelgeving die correct gehandhaafd kan worden en schrappen wat overbodig is. Maar vooral vertrouwen geven 
aan burgers en ondernemers. 

Een zeer concreet voorbeeld daarvan is de autokeuring die nu wordt georganiseerd door enkele ondernemingen 
die hiervoor een monopolie toegekend hebben gekregen. Het bestaande systeem is weinig klantvriendelijk en inef-
ficiënt. Net zoals in Nederland zouden we dan ook willen overstappen op een systeem van erkende garagisten die 
instaan voor de keuring. Een ander voorbeeld is de vergunningsprocedure die nu gevolgd moet worden voor een 
nieuwbouwwoning binnen een goedgekeurde verkaveling. Het kader is immers zo duidelijk dat een melding door 
de architect moet volstaan.

Voelt u zich te veel betutteld 
door de overheid?

Ja (45,85%)

Neen (37,67%)

Ik weet het niet (14,65%)

Anders (1,84%)

De Lijn en de NMBS hebben op dit moment een monopolie voor de organisatie van het openbaar vervoer met trein, 
tram en bus. Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat de inbreng van private spelers in het openbaar vervoer leidt 
tot een betere kwaliteit voor de reiziger tegen een lagere prijs voor de belastingbetaler.  We evolueren zo van een 
ministerie van trein, tram en bus naar een vrije markt van openbaar vervoer waarbij de klant centraal staat en niet 
meer gezien wordt als een hinderpaal.

Wat vinden jullie?
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Stelling 12
Er zijn grenzen aan het recht op staken, zoals het recht om te werken voor zij die niet willen 
deelnemen aan stakingsacties. We willen dat werkwilligen tijdens stakingen gegarandeerde 
toegang hebben tot het bedrijf en er hun job kunnen doen. Het belemmeren van de openbare 
weg en het hinderen van werkwilligen wordt effectief aangepakt. We schaffen het verbod af 
voor uitzendkrachten om te werken tijdens stakingsacties. 

Jaarlijks investeren we als maatschappij ettelijke miljarden in de organisatie van het openbaar vervoer. NMBS, De 
Lijn, MIVB en TEC hebben een monopolie voor de organisatie van binnenlands treinverkeer en stads- en streekver-
voer. De kwaliteit van de dienstverlening die deze overheidsbedrijven aanbieden staat niet in verhouding met de 
vele middelen die er vanuit de belastingbetaler in geïnvesteerd worden.

Om tot een modal shift (verschuiving naar meer duurzame vervoerswijzen) te komen is het openbaar vervoer een 
zeer belangrijke factor. Voor verplaatsingen over langere afstanden, binnen stedelijke gebieden én tussen belangrij-
ke attractiepolen kan het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief bieden voor de wagen, zeker in combinatie 
met andere vervoersmodi zoals de (deel)fiets. 

We hebben dus nood aan een beter, kwaliteitsvoller, frequenter en betrouwbaarder openbaar vervoer tegen een 
aanvaardbare kostprijs. Een (gedeeltelijke) vrijmaking van de markt kan hierbij een zeer interessante optie zijn. Dat 
is ook de piste die vanuit Europa al geruime tijd bewandeld wordt. In Nederland werkt men in verschillende regio’s 
al geruime tijd (sinds eind jaren ’90) met het aanbesteden van OV-concessies. Uit evaluaties blijkt dat aanbesteden 
vaak leidt tot een beter aanbod tegen een lagere prijs. Op voorwaarde natuurlijk dat de overheid voldoende exper-
tise in huis heeft om een dergelijk proces tot een goed einde te brengen. Vooral bij regionale spoorverbindingen 
is er een enorme kwaliteitssprong merkbaar. Bepaalde spoorlijnen die de NS wilde afstoten door een gebrek aan 
succes, blijken intussen tot wel 4 keer zo veel reizigers te trekken.

Zowel in het Vlaamse als het federale regeerakkoord heeft Open Vld een passage laten opnemen om een proefpro-
ject mogelijk te maken met regionale aanbestedingen voor het openbaar vervoer. Een proefproject dus waar via 
aanbesteding één operator wordt aangesteld voor de uitbating van het regionaal treinverkeer en het busverkeer in 
één vervoerregio. We zijn ervan overtuigd dat dit proefproject zal aantonen dat een beter aanbod mogelijk is voor 
de middelen die vandaag al in het openbaar vervoer worden geïnvesteerd.

In Vlaanderen heeft minister Lydia Peeters deze passage aangegrepen om in heel Vlaanderen voor een omwenteling 
te zorgen door de private onderaannemers van De Lijn meer voertuigkilometers te laten rijden. Liberalisering in de 
praktijk. In plaats van een proefproject in één regio is dit een stap vooruit voor heel Vlaanderen.

Concurrentie leidt tot een grotere druk op de bestaande openbare vervoersmaatschappijen om hun kwaliteit te 
verbeteren. Zoals de opstart van VTM de VRT heeft verbeterd, geloven we er ook in dat de intrede van nieuwe 
spelers in de OV-markt zal leiden tot een betere kwaliteit van de NMBS, De Lijn, MIVB en TEC.
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Stelling 13
Cannabis wordt uit de strafwet en dus de illegaliteit gehaald. Naar Canadees model wordt het 
gebruik door meerderjarigen toegelaten. De productie, distributie en verkoop wordt door de 
overheid gereguleerd en gecontroleerd. Tegelijk blijft de overheid investeren in preventie, 
ontrading en zorg. 

Het stakingsrecht staat niet expliciet gedefinieerd in ons arbeidsrecht en de grenzen ervan evenmin. Het is wel al-
gemeen aanvaard dat het stakingsrecht begrensd wordt door het vrij verkeer van personen, het recht op arbeid en 
de vrijheid  om niet te staken. Maar de werkgever moet vaak naar de rechter stappen om in kortgeding de toegang 
tot het bedrijf voor werkwillige collega’s af te dwingen. Daarom willen we duidelijk in de wet schrijven dat het uit-
oefenen van het stakingsrecht niet mag inhouden dat men werkwilligen verhindert om toegang tot de werkplek te 
krijgen of het hen onmogelijk maakt hun job te doen. Het doelbewust afsluiten van bijvoorbeeld de stroomtoevoer 
of het intranet om dat laatste te beletten is dus evenmin toegelaten. Wie zich hier toch aan bezondigt, mag niet 
straffeloos zijn. Er moeten dus sancties komen om dit soort acties te ontraden.

Daarnaast moet het recht om te werken eindelijk gegarandeerd worden voor interimwerknemers. Zij zijn nu ver-
plicht om thuis te werken tijdens een stakingsactie in het bedrijf.

Het bezit en gebruik van cannabis is vandaag nog steeds strafbaar. Het wordt in bepaalde omstandigheden wel 
gedoogd, maar de juridische grijze zone waarin cannabis zich bevindt, zorgt voor veel verwarring.  Bovendien zorgt 
het verbod ervoor dat de productie en verdeling vaak in handen is van criminele organisaties die er veel geld mee 
verdienen en niet bekommerd zijn over de kwaliteit van het product en dus mogelijke schadelijke gevolgen voor de 
gebruiker. 

Bij experten groeit daarom meer en meer de overtuiging dat cannabis uit de strafwet en de illegaliteit moet worden 
gehaald. Ook meer en meer landen gaan die weg op. Zo besliste Canada onder de liberale premier Justin Trudeau 
in 2018 om cannabis niet alleen voor medisch maar ook recreatief gebruik te legaliseren. Het gebruik van cannabis 
werd op gelijke voet geplaatst met alcohol. Het mag dus enkel voor meerderjarigen. Ook de productie en distributie 
wordt door de overheid strikt gereglementeerd en gecontroleerd.

De Belgische Drugswet is intussen meer dan 100 jaar oud. Tijd om ook bij ons cannabis uit de bestaande grijze zone 
en de handen van de maffia te te halen en via een duidelijk juridisch kader te legaliseren.

03 Voor een leven zoals  
je het zelf wil
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Stelling 14
Er moet een wettelijk kader komen voor  mensen die hun leven als voltooid beschouwen en 
willen sterven zonder dat ze lijden aan een ongeneeslijke ziekte.

Sinds 2002 heeft een persoon het recht om een levensverlengende en zelfs levensreddende, medische handeling te 
weigeren met een snelle(re) dood. Met andere woorden: wie lijdt aan een ongeneeslijke ziekte, en wie voldoet aan 
een aantal criteria, kan euthanasie aanvragen. Een wilsverklaring dwingt dit recht ook af indien je wilsonbekwaam 
geworden bent.

Ook bij psychisch lijden is euthanasie mogelijk. Maar ook dit is allemaal zeer strikt wettelijk geregeld. Er zijn echter 
mensen die ‘waardig’ willen sterven zonder dat er sprake is van een ongeneeslijke ziekte of aandoening. Daarvoor 
is de huidige euthanasiewet niet van tel. Voor deze mensen kan hulp op basis van een weloverwogen stervensvraag 
een waardige oplossing zijn. Maar wat verstaan we eigenlijk onder ‘voltooid leven’? In Nederland leeft die discussie 
al veel langer, en wordt deze ook in de publieke opinie gevoerd. Bij ons zijn het vooral de vrijwilligers en artsen die 
geconfronteerd worden met vragen wanneer een leven als ‘voltooid’ moet worden beschouwd.  Er zijn jaarlijks 
honderden overlijdens bij oude mensen zonder aantoonbare medische aandoening, en waarbij de dood soms ver-
oorzaakt wordt door bewust te stoppen met eten en drinken.

Wie zijn of haar leven als voltooid beschouwt, heeft alles gedaan wat moest gedaan worden. Een complex samen-
spel van factoren kan maken dat iemand, op hoge leeftijd, geen meerwaarde meer ziet om nog langer te leven. Maar 
er zijn ook mensen op jongere leeftijd die het leven als ‘geleefd’ aanvoelen en zichzelf soms gedwongen voelen tot 
suïcide. Het recht op een waardige dood en stervenshulp willen we daarom in een wet vastleggen, uiteraard met 
alle randvoorwaarden die daarvoor noodzakelijk zijn.

Moet het beleid rond drugs versoepelen?

Nee, een soepeler 
beleid zal leiden tot 
meer verslavingen, 
meer criminaliteit 

en/of meer 
overlast.

Ja, de overheid 
moet de productie 

en handel van (soft)
drugs legaliseren en 

reguleren

Ja, de overheid 
moet de productie 

en handel van 
sommige hard 

drugs legaliseren 
en reguleren om 

zo te proberen de 
drugscriminaliteit 

lam te leggen

Ik weet het niet

450

2210

1097

43

Wat vinden jullie?
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Stelling 15
De Belgische alleenstaande is de zwaarst belaste werknemer ter wereld, terwijl heel wat fiscale, 
sociale en andere voordelen op maat zijn van het ‘klassiek’ gezin in het kostwinnersmodel. 
Open Vld wil een leefvormneutraal beleid, zodat gezinssamenstelling geen voor- of nadeel 
meer biedt. Zo moet het huwelijksquotiënt uitdoven en moeten forfaitaire belastingen, zoals 
sommige huisvuilbelastingen die geen rekening houden met de hoeveelheid geproduceerd 
afval, worden afgeschaft.  

Het is niet aan de overheid om mensen in de richting van een bepaalde leefvorm te sturen of daar voor- of nadelen 
aan te verbinden. Dat gebeurt nu wel doordat heel wat systemen nog steeds georganiseerd zijn op maat van het 
klassiek gezin en/of op maat van het kostwinnersmodel. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van de huwelijksquo-
tiënt. Wanneer één gehuwde of wettelijk samenwonende partner geen of weinig beroepsinkomen heeft, wordt dit 
fiscaal aangevuld met het inkomen van de kostwinner. Zo valt men onder lagere belastingtarieven dan wanneer 
enkel per persoon zou worden gekeken.

Niet voor niets is de Belgische alleenstaande de zwaarst belaste werknemer van de wereld. Ze lopen ook vaker 
een armoederisico. Alleenstaanden worden in de regel niet rechtstreeks gediscrimineerd, maar ze ervaren voor-
al schaalnadelen. Allerhande forfaitaire belastingen treffen singles harder dan koppels. Denk bijvoorbeeld aan de 
huisvuilbelasting die in sommige gemeenten nog per huisnummer bestaat in plaats van rekening te houden met de 
hoeveelheid geproduceerd afval. 

Daarom is er dringend nood aan een singlereflex in het beleid. Dat betekent niet per definitie dat alleenstaanden 
specifieke bijkomende sociale voordelen moeten krijgen, maar integendeel dat nieuwe beleidsmaatregelen niet 
onevenredig in hun nadeel mogen uitdraaien of dat er maatwerk nodig is. 

Moet de euthanasiewet worden uitgebreid naar
mensen die hun leven als voltooid beschouwen en
willen sterven zonder dat ze lijden aan een
ongeneeslijke ziekte?

Ja (73,84%)

Neen (12,23%)

Ik weet het niet (11,15%)

Anders (2,79%)

Wat vinden jullie?
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Stelling 16
De EU moet meer macht krijgen om recentere liberale burgerrechten, zoals het homohuwelijk 
of abortus, overal in de unie te doen gelden.
 Een Unie waar men trots is op vooruitgang en vrijheid, maar weigert om op Europees niveau LGBTQI+-rechten 
daadwerkelijk te beschermen. Een Unie waar men predikt op te komen voor gendergelijkheid, maar waar men de 
keuzevrijheid van vrouwen weigert te erkennen. We beseffen te weinig dat ook in de Europese Unie verworven 
rechten nooit écht verworven zijn. In Polen zijn al verschillende vrouwen overleden, omdat artsen – uit angst om 
vervolgd te worden – weigeren in te grijpen bij complicaties. In Malta weigerden artsen bij een miskraam in te grij-
pen om het leven van een zwangere Amerikaanse vrouw te redden. In verschillende Europese landen worden rech-
ten en vrijheden van LGBTQI+ - personen beknot. We mogen niet naïef zijn: ook in de EU staan recent verworven 
liberale burgerrechten steeds meer onder druk.

Open Vld staat voor een Europese Unie die daadkrachtig de liberale rechten van haar burgers beschermt. Het is 
belangrijk dat de Unie ook mee evolueert en recente liberale burgerrechten erkent. Liberale burgerrechten moeten 
op Europees niveau verzekerd, verankerd en beschermd worden. De Unie moet effectief kunnen ingrijpen wanneer 
lidstaten liberale burgerrechten inperken en schenden.

Heel wat fiscale en andere voordelen zijn nog steeds op maat 
van een ‘klassiek’ huishouden. Moet dit worden hervormd naar 
een neutraal systeem, waar de gezinssamenstelling geen 
voor- of nadeel meer biedt?

Het huidige 
systeem moeten 
behouden blijven

Fiscaliteit  
moet volledig 
neutraal zijn

Fiscaliteit mag 
enkel nog rekening 

houden met het 
aantal kinderen en 
hulpbehoevende 

personen ten laste

Ik weet het nietHet huwelijksquotiënt, 
waarbij een 

éénverdienersgezin een 
voordeel geniet, moet 
verdwijnen omdat het 

inactiviteit van een 
partner subsidieert

329

1530

471
603 543

04 Voor een  
vrijer Europa

Wat vinden jullie?
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Stelling 17
De EU moet harder kunnen optreden tegen schendingen van de rechtsstaat, zoals de 
inperking van de persvrijheid of de onafhankelijkheid van rechters. Dat moet in de eerste 
plaats gebeuren door deze landen financieel te treffen en hun politieke macht binnen de EU 
te beperken. Over de toepassing van de Europese basisregels kunnen geen ‘politieke deals’ 
worden gesloten.

De EU is een Unie van waarden. Lidstaten zoals Hongarije en Polen dreigen ermee de werking van de Unie te blok-
keren, indien ze hun geld niet krijgen. Het is duidelijk dat voor deze lidstaten de Unie niet meer is dan een waarde-
loze cashmachine. Hiertegen verzetten wij ons als liberalen. Lidstaten kunnen enkel van de voordelen van de Unie 
genieten, als ze onze liberale fundamenten respecteren.

Daarom is het ook noodzakelijk om het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie uit te breiden met 
de recent verworven liberale burgerrechten, zoals het homohuwelijk en abortus, én om het toepassingsgebied te 
verruimen. Ook burgers moeten rechtstreeks het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie kunnen 
inroepen wanneer lidstaten hun liberale rechten schenden. De Unie moet dan ook instrumenten in handen hebben 
om de liberale rechten te kunnen beschermen. “In verscheidenheid verenigd”, dat is het motto van de Europese 
Unie. Voor liberalen betekent dit ook dat de Europese Unie diversiteit, de individuele vrijheid om jezelf te kunnen 
zijn en zelf keuzes te maken over hoe je je leven invult, moet verzekeren en beschermen. 

Moet de EU meer macht krijgen om recentere 
liberale burgerrechten (bv homohuwelijk, abortus) 
overal in de unie te doen gelden?

Ja, want die burgerrechten zijn universeel en 
moeten overal gelden (65,82%)

Nee, nationale verschillende moeten worden 
behouden (25,29%)

Ik weet het niet (6,47%)

Anders (2,42%)

Wat vinden jullie?
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Wanneer staten soeverein beslissen om lid te worden van de Europese club, onderschrijven ze ook de fundamen-
ten en de waarden, de rechten en plichten, van de club. Deze ontkennen of in vraag stellen, is geen optie. Je treedt 
toe tot een club en je aanvaardt de regels, leef je de regels niet na, dan verlaat je de club. Over de democratie en 
de rechtsstaat worden geen ‘politieke deals’ gesloten. Dankzij de Europese liberalen heeft de Europese Unie een 
instrument in handen om lidstaten, die de rechtsstaat schenden, ook financieel te treffen. De Commissie moet dit 
instrument nu ook ten volle benutten.

Hoe kunnen we extern onze belangen en waarden verdedigen, wanneer de Unie en de lidstaten er niet in slagen ze 
zelf af te dwingen, te beschermen en te respecteren binnenin? Burgers zijn in deze wereld op zoek naar bescher-
ming en daadkracht, naar oplossingen en eenheid. Niet alleen in de wereld, maar ook in de Unie zelf. Zolang intern 
autocratische regeringspartijen en lidstaten onze Europese waarden ondergraven, kunnen we naar buitenuit niet 
daadkrachtig optreden. De EU moet harder optreden tegen schendingen van de rechtsstaat om haar eigen geloof-
waardigheid en daadkracht internationaal af te dwingen.

Moet Europa harder optreden tegen schendingen 
van de rechtsstaat, zoals in Hongarije en Polen 
gebeurt (inperken van persvrijheid, …)?

Ja, landen moeten uiteindelijk voor de keuze 
gesteld worden: Europese rechten en waarden 
volwaardig toepassen of de EU verlaten (48,98%)

Ja, Europese instellingen moeten meer 
mogelijkheden krijgen om de financiering van 
rechtsstaatsschenders te verminderen of in te 
trekken (17,19%)

Nee, de reactie kan enkel vanuit de kiezers in die 
landen zelf komen (25,20%)

Ik weet het niet (6,96%)

Anders (1,67%)

Wat vinden jullie?



Dagverloop  
en werkwijze

Plenaire opening (9u-9u45)

Plenair debat (9u45-12u)

Lunchpauze (12u-13u)

Plenair debat (13u-14u45)

Slot

1.

2.

3.

4.

5.

→ Welkomstwoord en toelichting door onze congrestrekkers: Marianne Verhaert, 
Tom Ongena en Vincent Stuer

→ Professor Ignaas Devisch (Itinera) over het vrijheidsconcept in de 21ste eeuw 

→ Toespraak van premier Alexander De Croo

De congrestrekkers hebben op basis van de enquête 17 stellingen geformuleerd en op voorhand bezorgd aan 
alle geïnteresseerden ter voorbereiding van het congres.  

We bundelen deze stellingen thematisch en bespreken ze één voor één met alle aanwezigen op het congres.  
Er zijn dus geen meerdere werkgroepen zoals bij voorgaande Liberaal Vuur-congressen. 

Deelnemers kunnen enkel tijdens dit plenair debat amendementen voorstellen. 

Elke stelling wordt na de bespreking ter stemming voorgelegd. 

Congresgangers kunnen niet op voorhand of tijdens het congres zelf bijkomende, nieuwe stellingen indienen. 
Dat houden we voor het grote, afsluitende congres dat later zal plaatsvinden.

We zetten het plenair debat verder volgens dezelfde regels.  

→ Slottoespraak van voorzitter Egbert Lachaert

→ Afsluitende drink

Operatie Liberaal Vuur 
congres 3
17 september 2022

→

→

→

→

→


