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01. Loonlasten van werkgevers
OPENVLD_201

55-plussers tellen mee, ook op de
arbeidsmarkt. We zorgen ervoor dat mensen
ook effectief langer kunnen werken. (Effect
werkgeverszijde)

Het leeftijdscriterium voor de landingsbanen daalt tot 55 jaar. In de periode 2020-2024
geldt een vrijstelling van werkgeversbijdragen op 20% van het loon van oudere
werknemers tewerkgesteld in een landingsbaan.
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Elke werknemer krijgt de mogelijkheid om
gedurende de loopbaan minstens 2 jaar een
opleiding te volgen.

In de periode 2020-2024 geldt een loonsubsidie voor werknemers in opleiding, gelijk aan
80% van de bedrijfsvoorheffing op de brutolonen.

02. Heffingen op gezinsinkomsten
OPENVLD_101

Extra netto voor wie werkt of gewerkt heeft.

De personenbelasting gebruikt andere inkomensschijven. Voor de inkomensschijf ‘0,01 tot
20470 euro’ geldt 25% tariefbelasting. Voor de inkomensschijven ‘20470,01 tot 40480
euro’ en ‘meer dan 40480 euro’ gelden resp. 45% en 50%. De inkomensschijf met een
tariefbelasting van 40% verdwijnt dus.
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55-plussers tellen mee, ook op de
arbeidsmarkt. We zorgen ervoor dat mensen
ook effectief langer kunnen werken. (Effect
werknemerszijde)

Het leeftijdscriterium voor de landingsbanen daalt tot 55 jaar. In de periode 2020-2024
geldt een vrijstelling van werknemersbijdragen en personenbelastingen op 20% van het
loon van oudere werknemers tewerkgesteld in een landingsbaan.
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We zorgen voor meer én betaalbare
kinderopvang, in alle vormen. We
verdriedubbelen de fiscale aftrek voor
kinderen jonger dan drie jaar.

Het maximumbedrag voor een belastingvermindering voor formele kinderopvang voor
kinderen jonger dan drie jaar verdrievoudigt van 11,2 euro tot 33,6 euro per dag per kind
in opvang.

05. BTW, accijnzen en andere indirecte belastingen
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Het btw-tarief op sloop- en heropbouw daalt
van 21% naar 6%.

Het btw-tarief op sloop- en heropbouw daalt vanaf 2020 van 21% naar 6% voor het
volledige Belgische grondgebied. Deze regeling bestond reeds in een aantal grote steden.
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Het btw-tarief op energiezuinige
investeringen bij nieuwbouw daalt van 21%
naar 6%.

Het btw-tarief op een lijst van producten die de isolatiewaarde van een woning doen
toenemen of het gebruik van hernieuwbare energie verhogen, daalt voor
nieuwbouwwoningen vanaf 2020 van 21% tot 6%.

We stimuleren deelmobiliteit door het btwtarief op abonnementen en tickets algemeen
te verlagen van 21% naar 6%.

Het btw-tarief voor abonnementen op en gebruik van deelmobiliteitsplatformen daalt vanaf
2020 van 21% naar 6%.
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Eén sociaal statuut voor wie werkt of
gewerkt heeft. De pensioenen van
zelfstandigen gaan fors omhoog.

Deze maatregel verandert de pensioenwetgeving voor zelfstandigen en drie bepalingen
rond arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.
• Zelfstandigen krijgen een pensioen, berekend op het inkomen uit de zelfstandige
activiteit dat niet langer verminderd wordt met een correctiecoëfficiënt.
• Zelfstandigen hebben, net zoals werknemers, recht op 15 weken
moederschapsrust. Zelfstandigen krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering
waarvan de berekeningsmodaliteiten dezelfde zijn als voor werknemers.
De periode van arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen geldt vanaf de eerste
dag van ziekte, zoals van toepassing is voor werknemers, indien gestaafd door
een doktersbriefje dat een arbeidsongeschiktheid vaststelt van meer dan 2 dagen.
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Zelfstandigen krijgen recht op een
werkloosheidsuitkering.

Zelfstandigen kunnen – gedurende een periode van maximaal twee jaar - beroep doen op
werkloosheidsuitkeringen. Zelfstandigen komen hiervoor in aanmerking indien ze
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06. Sociale bescherming
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onafhankelijk van hun wil, volledig hebben moeten stoppen met hun zelfstandige
activiteit;
als zelfstandige in hoofdberoep effectief bijdragen betaald hebben gedurende een
aantal kwartalen vergelijkbaar met de periode binnen het stelsel voor
werknemers;
geen andere beroepsactiviteit uitoefenen evenmin een vervangingsinkomen
ontvangen;
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
en actief op zoek zijn naar een nieuwe job.

We belonen OCMW's die mensen met een
leefloon sneller aan werk helpen.

Vanaf 2020 worden de huidige subsidiepercentages van de federale overheid voor
OCMW’s voor de financiering van leefloonuitkeringen voor nieuwe leefloonbegunstigden
degressief in functie van de duurtijd, met een hoger subsidiepercentage (t.o.v. de huidige)
gedurende de eerste 3 maanden.

We zorgen voor meer én betaalbare
kinderopvang, in alle vormen. We verhogen
het aantal inkomensgerelateerde plaatsen
en opvang met ruime openingsuren.

Kind en Gezin krijgt in 2021 en 2023 een uitbreidingsbudget voor meer en betaalbare
opvangplaatsen in de inkomensgerelateerde opvang en voor opvang met ruimere
openingsuren.

07. Gezondheidszorg
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We investeren fors om de wachtlijsten van
personen met een handicap weg te werken.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap krijgt in de periode 2020-2024
jaarlijks een uitbreidingsbudget voor het wegwerken van de wachtlijsten van
meerderjarige en minderjarige personen met een beperking.

We investeren minimum 100 miljoen in een
klimaatinnovatiefonds. Tegenover elke euro
van de overheid staat minstens een euro van
private investeerders.

De Vlaamse overheid investeert 100 miljoen in 2020 in een klimaatinnovatiefonds. Het
gaat hier over het ter beschikking stellen van risicokapitaal aan bedrijven.

11. Financiële operaties
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