
Volt België - Politieke Visie

Inhoudsopgave:

Pijler 1 - CITIZEN EMPOWERMENT
“Permanente en actieve burgerparticipatie”

Pijler 2 - SMART STATE
A. Algemeen: “Een transparante, efficiënte slimme staat ten dienste

van de burger”
B. Gezondheidszorg: “Goede gezondheid en een veerkrachtig

gezondheidszorgsysteem voor gezonde burgers”
C. Onderwijs: “Slim onderwijs om een   betere toekomst voor ons

allemaal”

Pijler 3 - SOCIALE GELIJKHEID
"Samen naar sociale gelijkheid en inclusiviteit voor iedereen"

Pijler 4 - ECONOMISCHE RENAISSANCE
"Een economie die geliefd is bij ondernemers, werknemers en onze
planeet"

Pijler 5 - WERELD BALANS
A. Algemeen: "Naar een eerlijker, rechtvaardiger en ecologische

wereld”
B. Het lokale niveau: “Burger Gecentreerde stedelijke ruimten”

Pijler +1 - STAATSHERVORMING
“Een sterker en slimmer België voor alle burgers”

De politieke visie van Volt België is het eindpunt van een intern
democratisch proces in Volt België. In 2021 is de Politieke Visie tot stand
gekomen door een combinatie van taskforces politieke visie, enquêtes
en ledenparticipatie-momenten. In oktober 2021 keurde de algemene
vergadering van Volt België deze politieke visie officieel goed.

De politieke visie van Volt Belgium vormt de kern van ons
beleidsprogramma en al onze toekomstige verkiezingsprogramma's. Het
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vat de kern samen van de politieke visie van Volt Belgium op de
5+1-uitdagingen ontworpen door Volt Europa.

Voor vragen, aarzel niet om contact op te nemen met
policy@voltbelgium.org

Pijler 1 - EMPOWERMENT VAN DE
BURGER

“Permanente en actieve burgerparticipatie”

Vandaag de dag gaan politici van het ene mandaat naar het andere, vaak
zonder langetermijnvisie, wat heeft geleid tot verhoogde spanningen en
vervreemding tussen burgers en de politieke instellingen. Democratische
participatie mag niet stoppen na verkiezingen. Volt is van mening dat de
Belgische staat en zijn instellingen haar burgers moeten machtigen en ervoor
moeten zorgen dat haar beleid burgergericht is en burgers in staat moet stellen
hun stem te laten horen. We zijn voorvechters van digitale burger platforms die
technologie gebruiken om deliberatieve democratie te verankeren,
overheidsbeleid vorm te geven en uit te voeren, terwijl we het afnemende
vertrouwen in onze instellingen bestrijden. We moedigen deliberatieve
democratie aan (bijv. burger vergaderingen) en staan   open voor het verkennen
van alle fora van democratie die burgerparticipatie stimuleren. We moedigen
participatief budgetteren aan, vooral op lokaal niveau.

Pijler 2 - Smart State

A. General: “Een transparante, efficiënte slimme
staat ten dienste van de burger”
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We kunnen het ons niet veroorloven om een   digitale samenleving te laten
ondersteunen door een analoog openbaar bestuur. Om oplossingen te vinden
voor de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, is een meer digitaal
ondersteunde Smart State nodig. Door te investeren in digitale infrastructuren
die innovatie vergemakkelijken, de integratie en interoperabiliteit van slimme
staat instrumenten in de hele EU versnellen, willen we openbare diensten die
mensen machtigen, zijn afgestemd op hun behoeften en verwachtingen en ons
allemaal beschermen, verder mogelijk maken. Die infrastructuren worden op
een veilige manier ontwikkeld (met respect voor Vertrouwelijkheid, Integriteit,
Beschikbaarheid). Door de uitrol van digitale benaderingen te verbeteren,
streven we naar het verbeteren van de effectiviteit van onze diensten,
transparantie rond besluitvorming en implementatie, en directe participatie
van burgers bij het vormgeven van de diensten die zij gebruiken. We zijn
voorvechters van effectieve, proactieve en responsieve autoriteiten die zich
richten op hun burgers in plaats van administratieve rompslomp.

B. Gezondheidszorg: "Goede gezondheid en een
veerkrachtig zorgstelsel voor gezondere
burgers"

Overheidsbeslissingen moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijke en
datagestuurde benaderingen. We zijn voorstanders van slimme zorg en het
gebruik van datagedreven benaderingen, innovatie, slimme apparaten en
wetenschappelijke kennis. We geven prioriteit aan het verminderen van
vermijdbare sociale, milieu- en levensstijl gerelateerde belasting van onze
gezondheid. De economische verliezen als gevolg van vervuiling gerelateerde
(luchtvervuiling, wegverkeer, industrie, houtverbranding, enz.) en levensstijl
gerelateerde (roken, zwaarlijvigheid, ongezonde voeding, enz.)
gezondheidskosten in België zijn gigantisch. Ongeveer 15% en 40% van de
ziektelast (ziekte, ziekenhuisopnames en sterfgevallen) wordt verklaard door
omgevingsfactoren (onvrijwillige blootstelling!) en leefstijlgerelateerde
factoren. Een sterke bijdrage aan ongelijkheden op gezondheidsgebied zijn
armoede en beperkte toegang tot onderwijs. Die ongelijkheden op
gezondheidsgebied moeten worden verzacht door de levensomstandigheden te
verbeteren.
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C.Onderwijs: “Slim onderwijs voor een betere
toekomst voor ons allemaal”

Onderwijs is het fundament van een bloeiende (moderne) samenleving. We
willen dat mensen voorbereid zijn om deel te nemen aan een evoluerende
Europese Unie en wereld. Kwalitatief leren is direct gerelateerd aan de vorming
van burgers. We willen Belgen empoweren en betrekken bij emotionele,
financiële en digitale geletterdheid. Dit maakt hen 'burgers' in de ware
betekenis van het woord, klaar voor de toekomst. Een sleutelfactor voor sociale
mobiliteit en dus de vermindering van ongelijkheden is onderwijs. Daarom
vinden we het cruciaal om in te investeren. We gaan voor duurzaam levenslang
leren. Dit vraagt   om een   gezonde omgeving voor iedereen, zowel in lichaam als
geest. Leren moet leuk en interessant zijn om studenten en medewerkers
gemotiveerd te houden en tegelijkertijd uit te blinken in onderwijs ranglijsten.
Betaalbaar en toegankelijk onderwijs moet een basisrecht zijn. Het versterken
van leergemeenschappen zal de leiders, ondernemers en werknemers van
morgen koesteren.

Pijler 3 - SOCIALE GELIJKHEID

“Samen naar sociale inclusiviteit voor

iedereen”
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Wij zijn de partij van systemische inclusie. We streven naar een samenleving
waar niemand achterblijft en waar sociaal-economische ongelijkheden worden
verkleind. Voor ons moet de politiek iedereen in staat stellen een behoorlijke
kwaliteit van leven te hebben. Wij zijn verdedigers van mensenrechten en
tolereren geen discriminatie op basis van geslacht, ras/afkomst en seksuele
geaardheid. We willen die rechten uitbreiden en tolereren geen terugdraaiing
van die verworven universele rechten. We proberen sociaal beleid te bepleiten
en te bevorderen en dit te bereiken door oprecht te luisteren naar en
empowerment van kansarmen door onrecht beter te erkennen, beter contact te
maken met kansarme groepen en oplossingen te ontwikkelen om kansarmen in
staat te stellen hun eigen agenten van verandering te zijn.

Pijler 4 - ECONOMISCHE
RENAISSANCE

A.“Een economie die geliefd is bij ondernemers,

werknemers en onze planeet”

De economische kampioenen van de wereld zullen de landen zijn die de digitale
en ecologische transitie beheersen. Bedrijven en hun medewerkers zijn
belangrijke stakeholders bij het realiseren van die doelen en een betere
toekomst. We zullen een ondernemerscultuur bevorderen die ondernemerschap
viert. We willen dat België zijn bedrijven in staat stelt snel digitale koplopers te
worden en de ecologische transitie te omarmen. We zullen ondernemerschap
en innovatie bevorderen door middel van investeringen en tegelijkertijd de
administratieve rompslomp verminderen die heeft verhinderd dat deze
bedrijven in België opkwamen. We ondersteunen substantiële investeringen in
de verbetering van digitale, groene en harde infrastructuur om inclusieve en
duurzame economische groei mogelijk te maken die voor alle mensen werkt. De
burger is het kloppend hart van onze economie. We willen een duurzame,
veerkrachtige economie. Daarom stellen we de ontwikkeling voor van een
industriebeleid op het niveau van de Europese Unie (EU) dat voorbereid is op
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onverwachte situaties, van financiële crises tot pandemieën. We ondersteunen
de EU bij het opbouwen van een gediversifieerde economie met strategische
autonomie en toch verankerd in de wereldeconomie. Als Volt staan   we voor een
gelijk speelveld in de interne concurrentie van Europa. Wij zijn sterk gekant
tegen belastingontduiking en zullen mazen in de regelgeving dichten om de
extreme belastingontwijking door bedrijven en particulieren sterk in te perken
door middel van Europese harmonisatie van fiscaal beleid en effectief
multilateralisme.

Pijler 5 - GLOBAAL EVENWICHT

A.Algemeen: “Naar een meer rechtvaardige,
rechtvaardige en ecologische wereld”

De toekomst van de mensheid bevindt zich in een kritieke toestand. Van
klimaatverandering tot migratie, van gezondheid tot digitale transformatie, de
uitdagingen waar we voor staan   zijn enorm. Voor de meeste van die
uitdagingen hebben we Europese oplossingen nodig. De bijdrage van België
moet state-of-the-art zijn met betrekking tot datagedreven oplossingen en op
wetenschap gebaseerde investeringen en de EU leiden naar een meer
rechtvaardige toekomst. De transitie naar een duurzame economie en
samenleving is essentieel en tevens een instrument om ongelijkheid te
verminderen; we moeten dringende en radicale stappen nemen om onze
ecologische voetafdruk te verkleinen en de toekomst van ons ecosysteem voor
de komende generaties veilig te stellen. Van mobiliteit tot luchtkwaliteit, van
energie tot afvalbeheer, van landbouw tot voedselzekerheid, deze uitdagingen
zijn maatschappelijk en vereisen dat ieder van ons een bijdrage levert. Als
voorvechters van de circulaire economie zullen we een partnerschapsmodel
inzetten om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden samenwerken om
blijvende verandering te bewerkstelligen om ons milieu, onze planeet en onze
gezondheid te redden.

Volt België I Pagina 6



Volt België - Politieke Visie

B."Local Pillar: Citizen Centered Urban Spaces"

Terwijl de wereld herstelt van COVID-19, willen we de transformatie van
stedelijke ruimten naar inclusieve en duurzame plaatsen waar het welzijn van
de burgers voorop staat, versnellen. Leegstaande kantoren worden omgevormd
tot groen voor recreatie, sociale woningbouw door stimulering van duurzaam
ondernemen. We zullen de gezondheid van de stad verder verbeteren door het
verkeer en de vervuiling aanzienlijk te verminderen, normen te stellen voor de
industrie en, waar mogelijk, wegen om te vormen tot groene ruimten en
voetgangers- en fietszones.

Pijler +1 - STAATSHERVORMING

“Een sterker en slimmer België voor alle
burgers” Het

Belgische bestuur wordt vandaag uitgedaagd door een gefragmenteerde
democratie en een inefficiënte politieke structuur. Een pragmatische
benadering van de regionale en nationale verantwoordelijkheden is nodig om
de regio's en federale entiteiten optimaal te kunnen bedienen en samen te
brengen. Als pan-Europese Belgische partij zullen we, met respect voor de
gemeenschappen, de federale regering van België versterken. We streven
ernaar om bevoegdheden te de-conflicteren en de samenwerking en
afstemming tussen gemeenschappen, gewesten en de federale overheid te
vergroten. We streven ernaar dat alle overheidsniveaus efficiënter zijn in
organisatie en bestuur en dichter bij de burger komen. Naast het
representatieve systeem zien we innovatieve manieren van burgerparticipatie
in de beleidsvorming, met name op lokaal niveau.
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