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REGEERAKKOORD IS EEN ECONOMISCHE 
STRATEGIE GESTOELD OP GROEI en VRIJHEID



VAN GROEIPLAN
NAAR

GROEIBELEID



BEGROTING IN EVENWICHT



SANERING BEGROTING: 8,4 MILJARD BESPARINGEN
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• Indexsprong 2015 : 2,6 miljard euro
• Competitiviteit 2019: 450 miljoen+

NIEUW BELEID: 3,1 MILJARD EURO
Competiviteit 
ondernemingen 
960

Koopkracht mensen 
2121

Niet-fiscale inkomsten 
1150

Fiscale inkomsten 
1982



MINDER LASTEN
3.5 MILJARD COMPETIVITEIT



ZUURSTOF VOOR ONDERNEMINGEN

• Slimme indexsprong (gecompenseerd voor lage uitkeringen en inkomens)

• Verdere loonmatiging

• Uitvoering van het competitiviteitspact

• We verlagen de werkgeversbijdrage van 33% richting 25%

• Striktere wet 1996, met o.m. een automatisch correctiemechanisme

= WE BRENGEN LOONHANDICAP SINDS 1996 TERUG NAAR NUL



ZUURSTOF VOOR ONDERNEMINGEN

Meer vrijheid op vlak van arbeidsorganisatie

• Eerste aanwervingen worden goedkoper door verdere verlaging sociale 
lasten

• In drukke periodes meer flexibiliteit door annualisering arbeidstijd
= spreiding van de 38uren week



ZUURSTOF VOOR ONDERNEMINGEN

Rechtszekerheid en stabiel fiscaal kader

• Fiscaal pact: meer respect en vertrouwen tussen fiscus & ondernemer

• Overgangsmaatregel liquidatiebonus (KMO’s) krijgt een permanent karakter.
• Reserveren winsten op passiefrekening aan 10%
• Binnen 5 jaar opnemen als dividend = 15% RV
• Na 5 jaar opnemen als divident = 5% RV
• Bij liquidatie = 0% RV

• Afschaffing monsterboete van 309%



EXTRA AANDACHT VOOR DE HORECA

• Flexi-jobs in de horeca. 
Werknemers met een 4/5de of 5/5de hoofdjob kunnen fiscaalvriendelijk bijverdienen 
in de horeca, aan netto + 25% bevrijdende RSZ-bijdrage.

• Van 180 naar 360 toegestane overuren per jaar
= elke week 5 goedkope overuren presteren

• Het aantal dagen gelegenheidsarbeid per werkgever 
wordt verhoogd van 100 naar 200 dagen.



ZUURSTOF VOOR ZELFSTANDIGEN

• 150 miljoen extra sociaal statuut

• Hogere minimumpensioenen

• Eerste aanwervingen worden goedkoper door verdere verlaging sociale lasten



BETER VERDIENEN
2.1 MILJARD KOOPKRACHTVERHOGING



KOOPKRACHT WORDT VERSTERKT

We maken werken lonender 

Wie werkt krijgt een verlaging van de personenbelasting, fiscale korting.

Dit doen we door de verhoging van de forfaitaire beroepskosten 

= extra voor werkende mensen



KOOPKRACHT WORDT VERSTERKT

• 150 mio EUR versterking fiscale werkbonus voor de laagste lonen voorzien 
voor 2015, 2017 en 2019

• Gefiscaliseerde welvaartsenveloppe (1,6 mia EUR) en bijkomende 
verbeteringen voor de zelfstandigen (150 mio EUR). Deze middelen worden 
prioritair ingezet op de verhoging van de laagste pensioenen en leeflonen tot de 
Europese armoedegrens.



MEER MENSEN AAN 
HET WERK



REMMEN OP ARBEID WEG

Meer vrijheid: flexibelere arbeidsmarkt en wendbare bedrijven

• Flexi-jobs in de Horeca 

• Makkelijker gericht overuren en deeltijdse arbeid inzetten

• Uitzendarbeid bij federale overheid wordt mogelijk (net zoals in Vlaanderen 
net werd beslist)

• Studentenjobs van 50 dagen naar 400 uren: gemakkelijker inzetbaar

• Overlegplatform voor de specifieke problemen van e-commerce (bvb. rigide 
regels nachtwerk)

• Moderniseren en in lijn brengen met Europese regels van de wet op 
havenarbeid en de procedure Renault bij herstructureringen



ACTIVERING

Werkzoekenden: betere begeleiding = betere activering

• Het begrip “passende dienstbetrekking” wordt aangepast, houdt rekening 
met competenties

• Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen en leefloners: zij worden 
twee halve dagen per week ingeschakeld om betrokkenheid met 
arbeidsmarkt te behouden.

• Iedereen tussen 18 en 65 wordt geactiveerd.



COMBINATIE WERK & GEZIN

We zorgen dat combinatie werk - gezin soepeler wordt en beter in 
balans 

• Het gemotiveerd tijdskrediet wordt uitgebreid met 1 jaar. Ongemotiveerd 
tijdskrediet verdwijnt.

• Schoolbelcontracten zorgen ervoor dat ouders werktijd kunnen aan passen 
aan kinderen

• Glijdende werkuren en deeltijds werken worden gemakkelijker



ZEKER VAN JE PENSIOEN

• Continuïteit: hervormingen onder liberale pensioenministers voortgezet

• Langetermijnvisie geeft transparantie en duidelijkheid

• Pensioenzekerheid, ook voor de toekomstige generaties.

• Geleidelijke aanpak = menselijke aanpak

.



EEN BEETJE LANGER WERKEN

• Vrij aanvullend pensioen voor werknemers

• Het stapsgewijs optrekken wettelijk en vervroegd pensioen:

• Vervroegd pensioen: 
Leeftijd : 2017 = 62,5 jaar – 2018 = 63 jaar
Minimum loopbaanduur  2017 = 41 jaar – 2019 = 42 jaar

• Wettelijk pensioen:  
Leeftijd: 2025 = 66 jaar  - 2030 = 67 jaar

• Uitzonderingen lange loopbanen en zware beroepen blijven behouden.

• Ambtenarenpensioenen verder afgestemd op die van werknemers en 
zelfstandigen.

• Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden na 65 jaar of na een 
loopbaan van 42 jaar



MODERNE SLANKE 
OVERHEID



SLANKE &  MODERNE OVERHEID – AMBTENAREN

Overheidsdiensten stellen burger centraal

• Overheidsbedrijven moeten efficiënter werken (bestuursovereenkomsten 
en productiviteitsindicator)

• Selectief vervangingsbeleid versterken

• Uitzendkrachten bij de overheid…

• Klantgerichtheid staat centraal 



INVESTEREN IN 
MENS & WERELD



JUSTITIE

• Gerechtelijke hervorming verder doorvoeren 
• Strafrecht moderniseren
• Strafprocedure vereenvoudigen en procedurefouten vermijden
• Gevangeniswezen: minimumdienst

VEILIGHEID 

• Focus op kerntaken politie
• Ruimte voor private veiligheidsdiensten
• Financiering brandweerhervorming voortzetten 
• Aanpak radicalisering
• Nultolerantie voor geweld tegen veiligheidsberoepen



DEFENSIE
•Klein maar efficiënt leger
•Engagement naar de NAVO, EU en UNO

INTERNATIONAAL BELEID
•Rol van Europa versterken
•Nieuwe visie op ontwikkelingssamenwerking
•Deelname aan internationale coalities

MOBILITEIT
•Openbare dienst : garandeerde dienstverlening
•Eén vervoersbewijs voor bus en trein 
•Aandacht daling verkeersdoden én zwaargewonden
•Afdwingbare doelstellingen voor NMBS, gekoppeld aan verloning NMBS-top
•Vliegroutes



ENERGIE, KLIMAAT EN WETENSCHAPSBELEID

•Behoud nucleaire kalender : energiebevoorrading verzekeren
•Opbrengst nucleaire rente investeren (onderzoek+ontwikkeling duurzame energiemix) 

PRIVACY

•Recht op privacy is een fundamenteel grondrecht

MODERN GEZIN

•Erfrecht en huwelijksvermogensrecht: meer keuzevrijheid
•Gelijke kansen en gelijkheid tussen mannen en vrouwen
•Nultolerantie voor alle discriminatievormen
•Patrimoniale rechten voor samenwonenden



VAN ZORGPLAN
NAAR

ZORGBELEID



GEZONDHEIDSZORG 

Een kompas met heldere richtingwijzers 

• Een meerjarenplan met federale gezondheidsdoelstellingen:

• Toekomstgericht 
• Duurzaam
• Stabiel 



ZORGZEKERHEID VOOR DE PATIËNT

De patiënt staat centraal

• Hervorming ziekenhuisfinanciering (kwaliteitsnormen, 
transparantie, efficiëntie)

• Misbruiken wegwerken; bv. overdadig veel scans

• Een eHealth-dossier voor iedereen in 2019. 

• Aandacht voor geestelijke gezondheidszorg



ZORGZEKERHEID VOOR ZORGVERSTREKKERS

Aandacht voor zorgverstrekkers zelf

• Flexibele arbeidswetgeving

• Administratieve lasten voor zorgverleners 
en artsen vereenvoudigen

• Verplichte deelname aan wachtdienst

+  Zorg brengt groei en tewerkstelling: 

• Gezondheidsberoepen valoriseren

• Nieuwe medicijnen en technieken sneller op de markt



ARMOEDEBESTRIJDING

Activering en oog voor de meest kwetsbaren

• Activering: meer leefloners terug aan het werk

• Steun aan OCMW's: vereenvoudiging, minder lasten

• Fraudebestrijding

• Bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren vb. alleenstaande ouders met 
kinderen en zelfstandigen





STEMMING



BEDANKT!
Toetredingscongres federale regering
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