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External

01. Loonlasten van werkgevers
CDV_204

Verlaging van de werkgeversbijdragen via het
optrekken van de lageloongrens

De structurele vermindering van de werkgeversbijdragen wordt vanaf 2020 geleidelijk
versterkt voor de laagverloonden. De lageloongrens wordt voor de drie categorieën
van werknemers verhoogd. Op kruissnelheid in 2024 zal die gelijk zijn aan:
1. €10.350 (categorie 1);
2. € 9.050 (categorie 2);
3. €11.000 (categorie 3, personen zonder handicap);
4. €10.350 (categorie 3, personen met handicap).

CDV_209

Sterkere focus Vlaamse doelgroepkortingen op
laaggeschoolde jongeren

Een sterkere focus van de doelgroepkortingen op laaggeschoolde jongeren in het
Vlaams Gewest vanaf 2020 impliceert een verlaging van de loonsubsidies voor de
ruimere werkgelegenheidscategorie 'jonge laagverloonden'

CDV_210

Verlaging leeftijdsvoorwaarde voor een zachte
landingsbaan met een werklastvermindering met
1/5e van 60 naar 55 jaar: werkgeversbijdrage

Het leeftijdscriterium voor de landingsbanen wordt verlaagd naar 55 jaar. Vrijstelling
van werkgeversbijdragen op 20% van het loon van oudere werknemers tewerkgesteld
in een landingsbaan vanaf 2020.

CDV_212

Uitbreiding van het systeem duaal leren naar alle
arbeidsmarktgerichte opleidingen in het secundair
onderwijs, hoger onderwijs en volwassenonderwijs

De uitbreiding van het systeem duaal leren naar alle arbeidsmarktgerichte opleidingen
in het secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenonderwijs (op kruissnelheid
in 2024 3500 hoofden) in het Vlaams Gewest impliceert verhoogd gebruik van de RSZkortingen ‘mentors’ en ‘alternerend leren’ en van de loonsubsidies ‘stagebonus’.

CDV_215

Verlenging RSZ-vrijstelling voor de aanwerving van
de eerste werknemer en voorzien van de
automatische toekenning ervan

Verlenging van de op 31 december 2020 aflopende vrijstelling van
werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemer enerzijds en vanaf
2021 automatische toekenning van de vrijstelling van werkgeversbijdragen.

CDV_216

Extra impuls voor de sociale economie

De loonsubsidies ‘maatwerkbedrijven’ toegekend door de Vlaamse Gemeenschap
worden verhoogd met € 150 miljoen in 2020.

02. Heffingen op gezinsinkomsten
CDV_202

Uitbreiding van de forfaitaire aftrek voor
beroepskosten voor werknemers

Deze maatregel bestaat uit 2 delen:
1. Het kostenpercentage voor de berekening van de forfaitaire beroepskosten
voor werknemers wordt verhoogd naar 40% op een eerste schijf die
stapsgewijs toeneemt: in 2020 op een eerste schijf van 700 euro; in 2021 op
een eerste schijf van 1400 euro; in 2022 op een eerste schijf van 2100 euro; in
2023 op een eerste schijf van 2800 euro; in 2024 op een eerste schijf van
3500 euro.
2. De maximumdrempel voor de berekening van de forfaitaire beroepskosten
voor werknemers wordt stapsgewijs verhoogd: in 2020 tot 4880 euro; in 2021
tot 4950 euro; in 2022 tot 5020 euro; in 2023 tot 5090 euro; in 2024 tot 5160
euro.

CDV_203

Verlagen van de werknemersbijdragen via het
uitbreiden van de werkbonus

Geleidelijke versterking van de sociale werkbonus via verhogingen van de bovenste
loongrens vanaf 2020. De parameters (maandgegevens) zijn:
1. 2020: bovenste loongrens = € 2.600,57, verminderingscoëfficiënt = 0,2103
(bedienden) en 0,2271 (arbeiders);

2. 2021: bovenste loongrens = € 2.640.57, verminderingscoëfficiënt = 0,2018
(bedienden) en 0,2180 (arbeiders);
3. 2022: bovenste loongrens = € 2.680,57, verminderingscoëfficiënt = 0,1941
(bedienden) en 0,2096 (arbeiders);
4. 2023: bovenste loongrens = € 2.720,57, verminderingscoëfficiënt = 0,1869
(bedienden) en 0,2018 (arbeiders);
5. 2024: bovenste loongrens = € 2.760.57, verminderingscoëfficiënt= 0,1802
(bedienden) en 0,1946 (arbeiders).
CDV_211

Verlaging leeftijdsvoorwaarde voor een zachte
landingsbaan met een werklastvermindering met
1/5e van 60 naar 55 jaar: werknemersbijdrage

Het leeftijdscriterium voor de landingsbanen wordt verlaagd naar 55 jaar. Vrijstelling
van werknemersbijdragen op 20% van het loon van oudere werknemers tewerkgesteld
in een landingsbaan vanaf 2020.

CDV_301

Verdubbeling van het belastingkrediet voor
kinderen ten laste

Het belastingkrediet voor kinderen ten laste wordt stapsgewijs verhoogd: in 2020 tot
552 euro per kind; in 2021 tot 644 euro per kind; in 2022 tot 736 euro per kind; in 2023
tot 828 euro per kind; in 2024 tot 920 euro per kind.

CDV_302

Uitbreiding belastingvermindering voor kinderoppas

Deze maatregel bestaat uit een aantal elementen, waarvan de volgende meegenomen
werden in de doorrekening:
1. Het maximumbedrag per kind per dag in formele kinderopvang, dat
afgetrokken kan worden van de personenbelasting, wordt stapsgewijs
verhoogd: in 2020 tot 13,44 euro per dag; in 2021 tot 15,68 euro per dag; in
2022 tot 17,92 euro per dag; in 2023 tot 20,16 euro per dag; in 2024 tot 22,4
euro per dag.
2. De bestaande leeftijdsgrenzen van 12 jaar en 18 jaar (in het geval van
kinderen met een zware handicap) worden verhoogd tot respectievelijk 14 en
21 jaar.
3. Ook de thuisopvang van zieke kinderen via een erkende instelling komt in
aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderoppas

CDV_303

Verhoging toeslag op belastingvrije som voor
grootouders en broers/zussen ten laste ouder dan
65 jaar

De toeslag voor (groot)ouders en broers en zussen ten laste die ouder zijn dan 65 jaar
wordt stapsgewijs verhoogd: in 2020 tot 3542 euro per jaar; in 2021 tot 3864 euro per
jaar; in 2022 tot 4186 euro per jaar; in 2023 tot 4508 euro per jaar; in 2024 tot 4830
euro per jaar.
Daarnaast wordt voor dit belastingvoordeel een terugbetaalbaar belastingkrediet
ingevoerd, dat vanaf 2020 gelijk is aan een bedrag van 925 euro per jaar.

05. BTW, accijnzen en andere indirecte belastingen
CDV_401

Invoeren kilometerheffing lichte vracht

Een kilometerheffing op tolwegen in Brussel en Vlaanderen voor bestelwagens aan
dezelfde tariefstructuur naar euroklasse als de huidige heffing zware vracht.
Afschaffing van de vaste verkeersbelasting voor bestelwagens.

CDV_403

Taks op vliegtickets

Introductie van een heffing op vliegtickets vanaf 2021 voor alle passagiers die
vertrekken vanop een Belgische luchthaven. De heffing is afhankelijk van de afstand
en het type ticket (economy/business).

06. Sociale bescherming
CDV_201

Verhoging van minimale uitkeringen bij

Gefaseerde verhoging tot 2024 van de minimale sociale uitkeringen in werkloosheid,

werkloosheid, thematisch verlof, tijdskrediet en
loopbaanonderbreking

tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematisch verlof om de armoededrempel te
bereiken.

CDV_205

Verhoging van de minimumpensioenen

Verhogen in 2020 van de minimumpensioenen in de werknemers -en
zelfstandigenregeling zodat bij een loopbaan van 42 jaar de armoededrempel bereikt
wordt.

CDV_206

Verhogen van de inkomensgarantie voor ouderen
(IGO)

Gefaseerde verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) om tegen 2024
de armoededrempel te bereiken.

CDV_207

Verhogen van de tegemoetkoming aan
gehandicapten

Gefaseerde verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen
met een handicap (IVT) om tegen 2024 de armoededrempel te bereiken.

CDV_208

Verhogen van het leefloon

Gefaseerde verhoging tot 2024 van de bedragen van het (equivalent) leefloon om de
armoededrempel te bereiken.

CDV_214

Verhoging van het vrijgestelde bedrag aan
arbeidsinkomen voor personen met een handicap
met een integratietegemoetkoming

Het vrijgestelde bedrag op arbeidsinkomen voor de integratietegemoetkoming van
personen met een handicap wordt verhoogd met 75% in 2020.

07. Gezondheidszorg
CDV_305

Extra middelen voor kinderopvang en jeugdhulp

Geleidelijke toename van het budget voor kinderopvang en jeugdhulp. De extra
middelen zullen worden ingezet voor uitbreiding van het aantal plaatsen en bijkomende
tewerkstelling.

CDV_306

Extra middelen voor langdurige zorg

Er worden extra middelen voorzien voor de langdurige zorg, in hoofdzaak door een
versterking van de personeelsnorm in de woonzorgcentra. Deze middelen worden dus
hoofdzakelijk gebruikt voor het aanwerven van extra zorgpersoneel.

08. Werkingskosten van de overheid
CDV_304

Extra middelen voor onderwijs

Geleidelijke toename van de werkingskosten van het onderwijs. 20% van de
bijkomende middelen heeft betrekking op de aankoop van goederen en diensten en 80
% op de loonmassa. 70% van die loonmassa wordt besteed aan aanwerving van
personeel en 30% aan loonherwaarderingen.

CDV_402

Werkingskosten kilometerheffing lichte vracht

Toename van de werkingskosten van de overheid in het kader van de invoering van
een kilometerheffing voor lichte vracht in het Vlaamse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

CDV_501

Extra middelen politie: werkingsmiddelen

Geleidelijke verhoging van de werkingskosten van de overheid (FOD Politie). 85% van
de bijkomende middelen worden besteed aan de aanwerving van personeel en de
overige 15% aan extra aankoop van goederen en diensten.

CDV_503

Extra middelen justitie: werkingsmiddelen

Geleidelijke verhoging van de werkingskosten van de overheid (FOD Justitie).
Ongeveer 60% van de bijkomende middelen worden besteed aan de personeelskosten
(aanwervingen) en de overige 40% aan extra aankoop van goederen en diensten.

CDV_101

Opkrikken federale publieke investeringen:
energierenovatie publieke gebouwen,
gerechtsgebouwen, openbaar vervoer

Een trapsgewijze en permanente verhoging van de investeringsuitgaven van de
federale overheid, voor energierenovatie van publieke gebouwen, gerechtsgebouwen
en spoorweginfrastructuur (Infrabel).

CDV_102

Opkrikken Vlaamse publieke investeringen:
energierenovatie publieke gebouwen, scholen en

Een trapsgewijze en permanente verhoging van de investeringsuitgaven van de
Vlaamse overheid, voor weg- en waterwegeninfrastructuur, fietspaden, openbaar

09. Investeringen

zorg, verkeers- en haveninfrastructuur, openbaar
vervoer

vervoer, zorginfrastructuur, scholenbouw, klimaat en energierenovatie van publieke
gebouwen.

CDV_502

Extra middelen politie: investeringen

Een trapsgewijze en permanente verhoging van de investeringen in de politie.

CDV_504

Extra middelen justitie: investeringen

Een trapsgewijze en permanente verhoging van de investeringen in justitie.

10. Overige niet-financiële operaties
CDV_213

Invoering van een variant op de Individuele
Beroepsopleiding (IBO-T), de IBO-T² met naast
taalondersteuning op de werkvloer 1 dag per week
Nederlandse taalles

Naast taalondersteuning op de werkvloer (IBO-T), krijgen de mensen in
beroepsopleiding, 1 dag per week ook taallessen Nederlands (IBO-T²). 1/5 van de
werktijd is voorbehouden voor deze taallessen. De Vlaamse overheid (VDAB) draagt
de kost van deze opleidingsdagen.

CDV_505

Extra middelen justitie: vergoedingen (o.m.
juridische bijstand)

Versterking van de juridische bijstand door een verhoging van de uitgaven van de FOD
Justitie in dat gebied.

11. Financiële operaties
CDV_103

Extra middelen voor de bouw van sociale woningen

Meer investeringen in sociale woningen in het Vlaams Gewest, gefinancierd via het
verstrekken van meer leningen voor sociale woningbouw.

