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02. Heffingen op gezinsinkomsten 

NVA_303 Afbouw belastingvermindering voor hoge 
pensioenen 

De huidige belastingvermindering voor pensioenen wordt vanaf 2021 voor 
pensioenen hoger dan €26.000 sneller afgebouwd zodat deze 0 wordt voor 
pensioenen hoger dan €46.750. 

NVA_501 Verlaging van de personenbelasting door 
geleidelijke schrapping van de 45%-schijf 

Gedeeltelijke schrapping van de 45%-tariefschijf vanaf 2021 via het optrekken van 
de bovengrens van de 40%-tariefschijf van € 23.390 tot € 29.200 (in prijzen van 
2019). 

06. Sociale bescherming 
NVA_201 Beperken van de werkloosheid in de tijd De maximale duur van de werkloosheidsuitkering wordt afhankelijk gemaakt van het 

aantal gewerkte maanden en wordt beperkt in de tijd.  
Werklozen die minstens 12 maanden gewerkt hebben, hebben recht op een maand 
werkloosheidsuitkeringen per 4 gewerkte maanden, met een maximum van 24 
maanden. Daarna heeft elke werkloze gedurende maximaal één jaar recht op een 
forfaitaire uitkering gelijk aan het bedrag van de huidige 3de vergoedingsperiode (de 
‘activeringsperiode’). Wie na maximaal 3 jaar nog steeds geen passende job 
gevonden heeft, valt terug op een – middelengetoetst - leefloon.  
Uitgezonderd van de beperking in de tijd zijn 60-plussers met een loopbaan van 
minstens 35 jaar, mantelzorgers en SWT'ers. Er zijn overgangsmodaliteiten 
voorzien voor de huidige langdurige werklozen. 

NVA_202 Versterkte degressiviteit van de 
werkloosheidsuitkering 

Verhoging van het vervangingspercentage in maanden 1 tot 3 van 65% naar 70% 
en in maanden 4 tot 6 van 60% tot 65%. De vervangingspercentages in maanden 7 
tot 18 blijven ongewijzigd. Daarna volgt een periode van 6 maanden met geleidelijke 
maandelijkse verlaging naar de forfaitaire uitkering van de 3de periode, die 12 
maanden duurt. 

Het aantal maanden dat men effectief een uitkering ontvangt hangt uiteraard af van 
maatregel 201. 

NVA_203 Verhoging van het leefloon voor mensen met een 
arbeidsverleden 

Voor de werkloze die na een werkloosheidsduur van maximaal 3 jaar in de sociale 
bijstand terechtkomt, wordt het leefloon (dat gekoppeld blijft aan een middelentoets) 
verhoogd tot de laatste werkloosheidsuitkering. 

NVA_204 Geen nieuwe instroom meer in het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) 

Geen nieuwe instroom meer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(SWT) voor elke subregeling vanaf 2020. 

NVA_205 Geen nieuwe instroom meer in de verschillende 
uittredestelsels in de publieke sector 

De toegang tot de stelsels van ter beschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen 
(of gelijkaardige stelsels) wordt voor federale, Vlaamse en Brusselse ambtenaren 
gesloten vanaf 2020. 

NVA_301 Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen 
(IGO) tot de armoedegrens 

De bedragen van de IGO (het basisbedrag voor samenwonenden en verhoogd 
basisbedrag voor alleenstaande) worden in 2020 verhoogd tot de armoededrempel. 

NVA_302 Verhoging van de pensioenen onder €1.500 voor 
effectieve loopbanen >= 35 jaar 

Alle pensioenen onder de €1.500 worden tweemaal verhoogd met 2,5% (nl. in 2021 
en 2023) op voorwaarde dat de effectieve loopbaanlengte minstens 35 jaar 
bedraagt. Hierbij tellen alleen de effectief gewerkte jaren en de gelijkgestelde 
periodes met zorgmotief mee. 



NVA_304 Verhoging van de minimumpensioenen De minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers worden tweemaal 
verhoogd met 1,5% (nl. in 2021 en 2023). 

07. Gezondheidszorg 
NVA_401 Behoud van de groeinorm in de gezondheidszorg op 

1,5% boven de inflatie 
De groei van de gezondheidszorguitgaven wordt in de komende legislatuur beperkt 
tot 1,5% per jaar bovenop de inflatie. Dit is een verderzetting van de huidige 
groeinorm. 

10. Overige niet-financiële operaties 
NVA_101 We houden na 2025 2GW aan kerncentrales open De wettelijk bepaalde volledige kernuitstap tegen 2025 wordt beperkt: Doel IV en 

Tihange III worden langer opengehouden (minstens tot 2035). De operationele 
werkingsduurverlenging van deze twee nucleaire reactoren gaat gepaard met een 
daling van de benodigde gasgestookte capaciteit met 2 GW.   

 


