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Verkiezingsprogramma’s per kandidaat 

 

Thema Nicolas Sarkozy 

(UMP) 

François Hollande 

(PS) 

Marine Le Pen 

(FN) 

François Bayrou 

(MoDem) 

Programma http://www.u-m-p.org/nos-idees http://francoishollande.fr/le-projet/ http://www.marinelepen2012.fr/le-projet/ http://www.bayrou.fr/ 

Onderwijs - hervormen van de universiteiten 

- invoeren van te behalen objectieven 

- bijlessen voor kinderen met 

moeilijkheden tijdens de grote vakantie 

- opwaarderen van het technisch 

onderwijs 

- creëren van 60.000 arbeidsplaatsen in het 

onderwijs over een periode van 5 jaar 

- betere opleiding voor de leerkrachten 

- opleiding voor openen van crèches 

- focus op fundamentele algemene kennis 

- bijlessen voor kinderen met moeilijkheden 

- opwaarderen van het technisch onderwijs 

- burgerdienst voor schoolverlaters tussen de 

16 en 18 jaar 

 

- vrijwaren van de scheiding van godsdienst en 

staat 

- focus op fundamentele algemene kennis 

- terug naar de klassieke onderwijsmethoden  

- Franse les voor ouders die deze taal niet 

beheersen 

- opwaarderen van het technisch onderwijs 

- leerlingencontracten vanaf 14 jaar 

- verminderen van het administratief personeel, 

behouden van onderwijzend personeel 

- bevorderen van de samenwerking tussen 

universiteiten op vlak van onderzoek 

- invoeren van audits op universitair onderzoek 

- bouwen van nieuwe huisvesting voor 

studenten 

- verhogen van het budget van Onderwijs 

- beter samenwerken tussen onderwijs en industrie 

- focus op fundamentele kennis 

- kleinere colleges per wijk 

- minder lange schooldagen en kortere schoolvakanties 

- verhogen van de huisvesting voor studenten 

- universiteiten aanmoedigen om zelfstandiger te 

opereren 

- herinrichten van het eerste jaar aan de universiteit 

- meer sport op school en universiteit 

Werkloosheid & 

tewerkstelling 

- aanmoedigen van leercontracten 

- verhogen van de controle op 

werklozen 

- tewerkstellen van jongeren met contract 

voor onbepaalde tijd, met begeleiding door 

een senior tot diens pensionering 

- afschaffing van de vrijstelling van belasting 

op de overuren 

- afstraffen van bedrijven die afdanken en 

tegelijkertijd dividenden uitkeren aan de 

aandeelhouders 

- creëren van 150.000 “banen van de 

toekomst” voor de jongeren 

- wedijveren voor gelijke behandeling 

- prioritaire nationaliteiten bij aanwerving 

- streng aanpakken van clandestiene arbeiders 

- oprichten van een publiek opleidingscentrum 

- verhoogde werkloosheidsbijdragen voor grote 

organisaties die veel mensen ontslaan of veel gebruik 

maken van contracten van beperkte duur 

- bevorderen van het behoud van tewerkstelling van 50+ 

- vrijstelling van sociale lasten op de twee eerste 

aanwervingen per onderneming 

- vergemakkelijken van verlof voor bijscholing 

- invoeren van anonieme CV 

http://www.u-m-p.org/nos-idees
http://francoishollande.fr/le-projet/
http://www.marinelepen2012.fr/le-projet/
http://www.bayrou.fr/


2 

 

mannen en vrouwen (salarissen) 

Economie - afschaffen van de 35-uren week 

- een btw op de exodus van de industrie  

- versterking van de steun aan KMO’s 

- oprichten van een publieke 

investeringsbank 

- openen van een spaarboekje waarbij gelden 

direct gebruikt worden voor de financiering 

van de KMO’s 

- terugvorderen van gegeven subsidies van 

de bedrijven die delocaliseren 

- belasten van de winsten van de 

petroleummaatschappijen 

- plafonneren van de salarissen van de 

hoofden van overheidsbedrijven 

- splitsen van de activiteiten van de banken 

in spaarbanken en speculatieve banken 

- werknemers plaats laten nemen in de raden 

van bestuur 

- verbod op de banken om in fiscale 

paradijzen te opereren of fiscale derivaten 

- verhogen van de controle op de bonussen 

in de financiële sector. Afschaffen van stock 

opties 

- uittreden uit de Euro en terug invoeren van de 

Frank 

- devaluatie van de Frank om de 

concurrentiekracht van de Franse economie te 

bevorderen 

- invoeren van douanerechten om de interne 

economie te bevorderen 

- invoeren van een sociale bijdrage van 3% op 

de waarde van ingevoerde producten 

- bestrijden van de deloyale concurrentie van 

de grootwarenhuizen 

- verhoogde belasting op de dividenduitkeringen aan 

aandeelhouders 

- een specifiek financieel instituut dat ondernemingen 

ondersteunt in de technologiesector 

- ondersteunen van de KMO’s 

- terug naar Frankrijk/Europa halen van industrieën die 

naar lage loonlanden zijn verhuisd 

- verminderen van de verschillen tussen hoogste en 

laagste lonen in een bedrijf 

- een echoafhankelijke BTW 

- vereenvoudigen van de administratieve procedures 

voor de KMO’s 

- verhogen van het budget voor onderzoek 

Fiscaliteit - verhoging van de  BTW van 19,6 naar 

21,2% 

- hervorming van successierechten 

- gelijk belasten van de inkomsten op 

werk en inkomsten op kapitaal 

- gelijk belasten van de inkomsten op werk 

en inkomsten op kapitaal 

- introduceren van een nieuwe belastingvoet 

boven de 45% voor de inkomens boven de 

150.000 Euro per jaar 

- verhoging van de vermogensbelasting voor 

de grote patrimonia 

- invoeren belasting op financiële transacties 

- verhogen van de controles op fiscale 

ontduiking  

- belasten aan 75%  inkomsten > 1 mln. Euro 

- verhogen van de hoogste belastingvoet 

- afschaffen van de woningtaks en invoeren 

van bijkomende inkomstenbelasting  

- fusioneren van verschillende soorten 

belasting tot een geheel 

- wijzigen van de progressieve belasting op het 

vermogen 

- BTW-tarief afhankelijk van aard van het goed 

(primaire noden versus luxegoederen) 

- stimuleren van de inschrijving door Fransen 

op de Franse overheidsschuld 

- afschaffen van de plafonnering van de belastingen 

- hogere belastingen voor de hoge inkomens en 

bonussen 

- hogere belastingen op de erfenissen, meerwaarden en 

dividenden 

- bestrijden van fiscale fraude 

- verhoging van de BTW met 2 punten, gespreid over 

twee jaar 
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Staat - slechts een deel van de ambtenaren die 

op pensioen gaan vervangen  (al nu het 

geval) 

- financieren van elke bijkomende uitgave 

door een besparing 

- behoud van het aantal ambtenaren  

- verlaging met 30% van vergoeding van de 

President van de Republiek en zijn ministers 

- verlaten van idee om departementen en 

regio’s te laten fusioneren 

- invoeren van stemrecht voor buitenlanders 

die meer dan 5 jaar wettelijk in Frankrijk 

wonen 

- beperken van de huuropslagen in dure 

wijken 

- 2,5 mln. nieuwe sociale woningen Ed. 

- 25% van alle nieuwe woningen moet gaan 

naar sociale woningbouw 

- egaliseren van gemeentes die te weinig 

doen voor de opvang van de lage 

inkomensgezinnen 

- behouden van publieke diensten in de 

buitenwijken van de grote steden 

- verbeteren van het openbaar vervoer in 

moeilijk bereikbare gebieden 

- streven naar een begroting in evenwicht 

- mogelijkheid geven aan de Franse nationale 

bank om in te schrijven op overheidsobligaties 

- bevriezen van de liberalisering van 

overheidsdiensten 

- hernationaliseren van de Post 

- zorgen voor adequate openbare diensten in de 

landelijke zones 

- vereenvoudigen van de administratieve 

procedures voor bedrijven 

- plafonneren van de prijzen in de sectoren als 

gas, elektriciteit, openbaar vervoer en 

telecommunicatie 

- publiek beheren van watermaatschappijen  

- een familiale politiek die de Fransen 

beschermt, door de kinderbijslag ed. aan 

buitenlanders af te schaffen en een 

oudervergoeding in te voeren om nieuwe 

geboortes aan te moedigen 

- een politiek van neutraliteit in de 

Staatsomroep 

- herbevestigen van het beginsel van scheiding 

tussen staat en religie 

  

- plafonneren van het begrotingstekort en inschrijven in 

de grondwet 

- betrekken van sociale partners bij elke wijziging in het 

arbeidsrecht 

- garanderen van de autonomie van de media bij wet 

- de verantwoordelijken van de audiovisuele publieke 

sector zullen niet meer worden benoemd door de 

uitvoerende macht 

- invoeren van parlementaire onderzoekscommissies 

Europa 

 

 

 

 

 

 

 

- fusioneren van G8 en G20 - hernegociëren van het akkoord van 9 

december 2011 en heroriënteren van de rol 

van de Centrale Bank van Europa 

- voorstellen aan Europartners om 

Eurobonds uit te mogen geven voor 

welbepaalde projecten 

- voorstellen aan Europartners om een pact 

van responsabilisering op te nemen 

- terug invoeren van de prioriteit van het 

nationaal recht boven het Europees recht 

- uittreden uit de Euro regelen ism Duitsland 

- verminderen van de bijdragen aan Europa 

zodat het saldo nul wordt 

- uittreden uit het Schengen Akkoord en terug 

invoeren van de nationale grenzen 

- hernegociëren van de Europese verdragen om 

- verkiezing van de President van de Europese 

Gemeenschap door algemeen stemrecht 

- een coherent Europees arbeidsrecht 

- belasten van de puur speculatieve transacties (taxe 

Tobin) 

- oprichten van een Europees instituut voor de controle 

van de banken 
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Europa (vervolg) - voorstellen aan Europartners om 

gezamenlijke investeringen te doen in groene 

technologie, transport,…) 

- voorstellen aan Europartners om 

gezamenlijk op te treden tegen deloyale 

concurrentie 

- laten stemmen van een Directieve 

betreffende de bescherming van publieke 

diensten 

de nationale soevereiniteit terug te krijgen 

- verbeteren van de bestrijding van 

clandestiene immigratie  

- preferent behandelen van nationale producten 

door invoering van quota’s en taksen voor 

producten van buiten de EG. 

Immigratie - harder optreden tegen illegale 

immigratie 

- samenwerking op Europees niveau 

- bestrijden van illegale immigratie en 

clandestiene werknemers 

- opzetten van een onthaalprogramma met 

aandacht voor Franse taal en respect van de 

republikeinse gedachte 

- bestrijden van elke discriminatie op het 

werk of huisvesting 

- voorkeursbehandeling voor staatsburgers bij 

aanwerving, sociale woningen en familiale 

bijstand 

-geen medische zorgen clandestiene migranten 

- nieuwe regels voor verkrijgen nationaliteit 

- verval van de nationaliteit voor personen die 

een zwaar delict begaan en genaturaliseerd 

werden minder dan 10 jaar geleden 

- herleiden van de legale immigratie van 

200.000 naar 10.000 (te realiseren over 5 jaar) 

- afschaffen van regeling familiale hereniging 

- de periode van verblijfsvergunningen 

herleiden van 10 tot 3 jaar, met strikte controle 

op de regels betreffende toewijzing 

- wederrepatriëring van multirecidieve 

delinquenten 

- verbod op regularisatie clandestiene 

immigranten  

- uitwijzen van buitenlanders in onregelmatige 

situaties 

- hulp verlenen aan de landen waar de 

migranten vandaan komen opdat ze beter hun 

migrantenflux kunnen beheersen 

- een Europese verblijfsvergunning 

- stemrecht voor lokale verkiezingen voor buitenlanders 

die meer dan 10 jaar in Frankrijk verblijven 

- ontwikkelingswerk in de landen waar migranten 

vandaan komen om de terugkeer van de migranten te 

bevorderen 

- regularisatie van de immigranten zonder papieren na 3 

jaar reguliere arbeid 
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Veiligheid - toezien op effectieve uitvoering van de 

penale straffen 

- afschaffen van de automatische 

herleiding van de straftijd 

- invoeren van alternatieve straffen 

(Werken van Algemeen Belang) 

- jaarlijks creëren van 1.000 extra posten bij 

politie en Rijkswacht 

- terug invoeren van de wijkagenten 

- verbeteren van de schoolopleiding en 

politiecontroles in bepaalde risicozones 

- daadwerkelijk uitvoeren van alle 

uitgesproken straffen 

- verdubbelen van de educatieve centra voor 

minderjarige delinquenten  

- opnieuw optrekken van het aantal 

politieagenten en Rijkswachters, tot het niveau 

van voor 2005 en verhogen van de salarissen 

- invoeren van het begrip wettige 

zelfverdediging voor de ordediensten bij het 

uitvoeren van hun werk 

- verhogen van de controles aan de grenzen om 

het strijden tegen de drugshandel 

- strafrechtelijke vervolging van de gebruikers 

van drugs en de verplichting zich te laten 

genezen 

- verbod voor delinquenten om na het uitzitten 

van hun straf terug te keren naar de plaats waar 

ze opereerden 

- zero tolerantie voor geweld van leerlingen of 

ouders tegen onderwijzend personeel 

- terug invoeren van de wijkagenten 

- jongerendelinquenten: snelle en educatieve straffen 

Milieu - ontwikkeling van alternatieve en 

duurzame energie 

- ondersteunen van investeringen in groene 

economie 

- subsidies voor thermische isolatie aan 

huizen (1 mln. huizen per jaar) 

- herwaarderingspolitiek voor het behoud van 

de landschappen 

- opnieuw aanleggen van de verouderde cités 

uit de jaren 1955-1970 door esthetisch 

verantwoorde wooncentra 

- herleiden van internationaal transport door 

bevorderen van de nationale industrie 

- ontwikkelen van transport langs water 

- invoerrechten moduleren op basis van de 

ecologische kwaliteit van een product 

- aanmoedigen van ecologische innovatie in 

landbouw en industrie 

- verharding van de wetten betreffende veeteelt 

(kwekerijen, slachten en experimentele 

wetenschappelijke proeven) 

 

- verminderen van de verpakkingen 

- minimaliseren van het transport door bedrijven en 

onderaannemers dichter bij elkaar te brengen 

- verbeteren van de landbouw (minder chemische 

producten en meststoffen) 

- aanmoedigen van alternatieve energie 

- verder ontwikkelen van het treinennetwerk en de TGV 

- aanmoedigen van het gebruik van het openbaar 

vervoer of samenrijden 
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Kernenergie - verderzetten van het programma 

garanderend de onafhankelijkheid van 

Frankrijk op energievlak 

- herleiden van de kernenergie van 75% naar 

50% tegen 2025 

- moderniseren en verbeteren van de 

veiligheid van de kerncentrales 

- sluiten van de centrale in Fessenheim  

- behoud van de kerncentrales en onderzoek 

naar verbeteren van de veiligheid ervan 

- verhogen van de controles en transparantie 

van de rapporten 

- aanmoedigen van onderzoek voor 

hernieuwbare energie en gebruik van 

waterkracht  

 

- verminderen van het aandeel van kernenergie  

- verhogen van de controles en transparantie van de 

rapporten 

Defensie  - terugtrekken van de troepen uit 

Afghanistan voor einde 2012 

- garanderen van de nodige middelen voor 

het leger om haar werk naar behoren te 

kunnen doen 

- herlanceren van de defensie-industrie 

- behouden van de waakzaamheid ten 

opzichte van terrorisme 

- uit de NATO stappen 

- uit de Eurocorps stappen  

- herlanceren van de defensie-industrie 

- verhogen van het budget voor defensie om 

materiaal te moderniseren en opening van een 

tweede luchthaven 

- oprichten van een nationale garde van 50.000 

reservisten die gemakkelijk mobiliseerbaar zijn 

- herwaarderen van de pensioenen van de oud-

strijders 

 

- verdere afbouw van de kernbewapening 

- nieuwe politiek betreffende een reserveleger 

- verbeteren van de Europese Defensie 

Buitenland  - tussenkomst vragen aan G20 voor een 

betere verhouding tussen euro, dollar en yen 

- tussenkomst vragen aan G20 voor de 

oprichting van een wereldorganisatie voor 

het milieu en voor de regeling van de 

mondialisering 

- ontwikkelen van relaties tussen Frankrijk 

en de landen ten zuiden van de Middellandse 

Zee 

- definitief afzweren van een politiek 

“Françafrique”, gebaseerd op gelijkheid, 

vertrouwen en solidariteit 

 

- zie ook immigratie 

- promoten van de Francophonie 

- vorming van diplomaten met specialisatie in 

Azië 

- ontwikkelen van de Europese diplomatie  

- hervorming van het IMF en de Wereldbank 
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Gezondheid - herleiden van de kosten van de Soc. 

Zek.  

- terug opnemen van de ziekenhuizen in het 

kader van openbare diensten 

- oprichten van lokale gezondheidseiscentra 

- inperken van de honoraria 

- invoeren van de mogelijkheid tot 

euthanasie voor terminale patiënten  

- bestrijden van fraude in de gezondheidszorg 

- voorzien van dokters in landbouwzones 

- verbod op medische verzorging voor 

clandestiene immigranten 

- schrappen van elke betoelaging voor 

recidieve fraudeurs 

- plafonneren van de honoraria 

- bevriezen van de hospitaalkosten en 

bijdragen mutualiteiten 

- intensifiëren van het onderzoek naar de ziekte 

van Alzheimer 

- rigoureuze evaluatie van de efficiëntie van 

medicamenten 

- verhogen van de numerus clausus voor de 

medische faculteiten 

 - voorzien van dokters in landbouwzones 

- nieuwe gezondheidscentra oprichten 

- oprichten van centra die dag en nacht open zijn voor 

pathologieën die geen hospitalisatie vereisen 

- vergemakkelijken en begeleiden van de opening van 

een dokterskabinet of gelijkaardig 

- verbeteren van de gezondheidszorg aan huis 

Justitie - verbeteren van snelle procedure 

- modernisering van de huidige 

gevangenissen en nieuwe bouwen 

- volkstribunalen in de correctionele 

rechtbanken 

- burgers toevoegen aan de rechters als 

het gaat om te beslissen over vrijlating 

van veroordeelden van langer dan 10 

jaar gevangenisstraf 

- zwaarder aanpak jongerendelinquenten 

- zorgen voor een onafhankelijk 

justitieapparaat 

- effectief uitvoeren van de uitgesproken 

straffen 

- toevoegen van het nodige personeel (zie 

veiligheid) 

 

- verhogen van het aantal magistraten (20 per 

10.000 inwoners) 

- herzien van het budget van justitie naar boven 

toe met 25% in 5 jaar 

- aanpakken van de politisering in de 

magistratuur 

- verbod op de magistraten om informatie over 

een lopende enquête vrij te geven 

- effectief uitvoeren van de uitgesproken 

straffen, zonder strafvermindering 

- referendum voor de herinvoering van de 

doodstraf of levenslange opsluiting 

- zwaardere straffen voor minderjarigen vanaf 

13 jaar en herleiden van meerderjarigheid van 

18 naar 15 jaar voor strafzaken 

- 45.000 bijkomende plaatsen maken in de 

gevangenis 

- vereenvoudigen van de wetteksten 

- verkorten van de juridische rechtsgang 
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Pensioenen - uitvoering van de wet van 2010 

(pensioen vanaf 62 jaar) 

- terugbrengen van de pensioenleeftijd op 60 

jaar, voor diegenen die hun bijdragen 

volgens de regels hebben betaald (40 jaar) 

- terugbrengen van de pensioenleeftijd op 60 

jaar, voor diegenen die hun bijdragen volgens 

de regels hebben betaald (40 jaar) 

- brengen van de pensionen op 62 jaar 

- 60 jaar in geval van lange carrière 

- hervaloriseren van de lage pensioenen 

Landbouw  - opzetten van een gemeenschappelijke 

landbouwpolitiek 

- promoten van de biologische landbouw 

- verstevigen van de positie van de 

landbouwers tov de grote warenhuizen 

- subsidies verlenen aan de visindustrie  

- versterken van Frans onderzoek in de 

landbouw 

- aanmoedigen van overdachte landbouw 

- aanmoedigen van overheidskantines om 

nationale producten te gebruiken 

- verdedigen van de kleine landbouwers tegen 

de macht van de grote distributieketens 

- vrijstelling van fiscale en sociale bijdragen 

gedurende 5 jaar voor landbouwbedrijven 

- aanmoedigen van jonge landbouwers, die 

zich willen vestigen  

- bevorderen van korte lijnen tussen landbouwer en 

consument 

- aanmoedigen tot het realiseren van bijkomende 

inkomsten in de landbouw (bv. biodiesel) 

- subsidies voor landbouwfamilies 

- verbeteren van de markten voor landbouwproducten 

Overige - tegen homohuwelijken - toelaten van homohuwelijken en de 

mogelijkheid tot adoptie 

- opleggen van een quota van 6% 

gehandicapten in de bedrijven en openbare 

sectoren 

- verhoging met 25% van de schoolpremie 

- versterken van de bijdragen van de 

sportieve beroepssector naar de financiering 

van de amateursport 

- verlagen van de pensioenleeftijd voor 

moeders die minstens 3 kinderen hebben 

opgevoed 

- bijstand voor de opvang van kinderen 

- herwaardering van de familiale bijstand  

- creëren van crèches 

- verbod op homohuwelijken en adoptie door 

homokoppels 

- vergemakkelijken van de adoptieprocedure voor 

koppels van hetzelfde geslacht 

- een globale licentie voor het downloaden van internet 

- een garantie op woning voor iedereen 

- minstens 20% sociale woningen op de totale 

hoeveelheid nieuwe woningen 

- verbeteren van de overheidsdiensten in de minst 

bedeelde zones 

 

 

 

 

 


