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01. Loonlasten van werkgevers
SPA_303

Verlaging werkgeversbijdrage op lage lonen, gekoppeld aan
optrekken van het minimumloon

De structurele vermindering van de werkgeversbijdragen wordt in 2022
versterkt voor de laagverloonden in de private sector. Het totaal van de exante vermindering bedraagt ex ante € 500 miljoen in 2020, € 1000 miljoen
in 2021 en 2022, € 1500 miljoen in 2023 en 2024, forfaitair toegekend aan
de laagverloonden.

SPA_304

Verhogen loonmarge door aanpassing wet van '96

In tegenstelling met de loonwet van 2017 moeten alle algemene
werkgeversbijdrageverminderingen worden opgenomen bij de berekening
vande beschikbare marge voor brutoloonsverhogingen.

SPA_305

Verhoging van het minimumloon via sociaal overleg, parallel
met verlaging van de werkgeversbijdrage

Het minimumloon wordt – in prijzen van 2019 - in drie stappen
opgetrokken, nl. naar € 1.750 per maand (2020), € 1.900 (2021) en €
2.000 (2023).

SPA_307

Structurele loonlastenverlaging gericht op de laagste lonen

De structurele vermindering van de werkgeversbijdrageverminderingen
wordt in 2020, 2021 en 2023 versterkt voor de laagverloonden. Voor alle
categorieën van de private sector wordt de lageloongrens opeenvolgend
verhoogd met:
1. € 600 per kwartaal (2020);
2. bijkomend € 500 per kwartaal (2021);
3. bijkomend € 400 per kwartaal (2023)

SPA_508

Afschaffen fiscale bevoordeling salariswagens en
tankkaarten: werkgeversbijdragen

Gelijkstellen van de solidariteitsbijdrage van de werkgever over de waarde
van salariswagens en tankkaarten aan de normale bijdragevoet.

02. Heffingen op gezinsinkomsten
SPA_105

Hervorming fiscale ondersteuning derde pijler

De maatregel hervormt het pensioensparen en bestaat uit twee
componenten.
•

•

Vermindering van het maximaal te storten bedrag tot 600 euro in
aanslagjaar 2023 (i.p.v. 960 euro in 2019); verhoging van de
belastingvermindering van 30% naar 33%.
Afschaffing vanaf aanslagjaar 2020 van de recent ingevoerde
pensioenspaarregeling, waarbij een verhoogd bedrag (1230 euro
in 2019) kan worden gestort met een belastingvermindering van
25%.

SPA_106

Verhoging solidariteitsbijdrage van de hoogste pensioenen

Bij iedere indexering van de pensioenen wordt het percentage van de
solidariteitsbijdrage verhoogd met 1 procentpunt voor gepensioneerden
met een pensioen tussen de 3500 en 4000 euro, met 1,5 procentpunten
voor gepensioneerden met een pensioen tussen de 4000 en 4500 euro en
met 2 procentpunten voor gepensioneerden met een pensioen van boven
de 4500 euro.

SPA_301

Optrekken belastingvrije som in de personenbelasting

De belastingvrije som wordt stapsgewijs opgetrokken:

•
•
•
•
•

12300 euro in 2020
13050 euro in 2021
13500 euro in 2022
13900 euro in 2023
14250 euro in 2024

SPA_302

Fiscale werkbonus verhogen

Het percentage en het maximumbedrag van de fiscale werkbonus wordt
stapsgewijs opgetrokken:
• Percentage van 38% en een maximumbedrag van 938 euro op
jaarbasis in 2020 en 2021
• Percentage van 43% en een maximumbedrag van 1061 euro op
jaarbasis in 2022 en 2023
• Percentage van 48% en een maximumbedrag van 1183 euro op
jaarbasis in 2024

SPA_306

Aanpassing sociale werkbonus

Geleidelijke versterking van de sociale werkbonus via verlagingen van de
forfaitaire vermindering, verhogingen van de onderste loongrens en
verhogingen van de bovenste loongrens in 2020, 2021 en 2023. De
parameters (maandgegevens) zijn:
1. 2020: forfait = € 175,93 (bedienden) en € 192,06 (arbeiders),
onderste loongrens = € 1.802,50, bovenste loongrens = €
2.700,00, verminderingscoëfficiënt = 0,1960 (bedienden) en
0,2140 (arbeiders);
2. 2021: forfait = € 140.38 (bedienden) en € 156.51 (arbeiders),
onderste loongrens = € 1956.99, bovenste loongrens = € 2.850.00,
verminderingscoëfficiënt = 0,1572 (bedienden) en 0,1753
(arbeiders);
2023: forfait = € 116.68 (bedienden) en € 132,81 (arbeiders), onderste
loongrens = € 2059.99, bovenste loongrens = € 3.000,00,
verminderingscoëfficiënt = 0,1241 (bedienden) en 0,1413 (arbeiders)

SPA_402

Verlaging transactiekosten bij aankoop gezinswoning:
uitdoving woonbonus

Vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) wordt de woonbonus niet meer wordt
toegekend voor nieuwe contracten. Voor oudere contracten wordt de
woonbonus niet meer geïndexeerd. Er wordt uitgegaan van een
gemiddelde belastinguitgave per gebruiker van € 830,76. Dit is 91 % van
de maximaal mogelijke belastinguitgave gedurende de eerste 10 jaar van
gebruik van de woonbonus.

SPA_501

Inkomsten uit financieel vermogen in grondslag
personenbelasting

Alle inkomsten uit financieel vermogen worden in de grondslag van de
personenbelasting opgenomen. Dit geldt voor rente, dividenden en overig
inkomen uit beleggingen (exclusief levensverzekeringen en
pensioenfondsen), zowel wanneer zij nu onderworpen zijn aan de
roerende voorheffing, als wanneer zij dat niet zijn. De roerende voorheffing
wordt niet meer bevrijdend.

SPA_502

Voordelen alle aard worden gewaardeerd tegen werkelijke
waarde (excl. salariswagens): stockoptions, onroerend goed

Voordelen alle aard worden voor de personenbelasting gewaardeerd tegen
werkelijke waarde (excl. salariswagens): stockoptions, onroerend goed

SPA_503

Kaaimantaks uitbreiden

De zogenaamde kaaimantaks wordt ook van toepassing op inkomsten van
onrechtstreeks aangehouden juridische constructies.

SPA_506

Afschaffen fiscale bevoordeling salariswagens en
tankkaarten:personenbelasting

Optrekken van het voordeel alle aard (VAA) voor salariswagens tot de
reële waarde. Pendelaars met de wagen blijven genieten van de normale
terugbetalingen woon-werkverkeer voor een maximum van 380 euro per
jaar. De behandeling van kilometers afgelegd voor het werk met een
dienstwagen of eigen wagen blijft ongewijzigd ivm de huidige situatie.

SPA_507

Afschaffen fiscale bevoordeling salariswagens en
tankkaarten: werknemersbijdragen

Zie SPA_506

SPA_515

Opvoeren fiscale en sociale fraudebestrijding:
Personenbelasting

Strijd tegen fiscale fraude in de personenbelasting

03. Vennootschapsbelasting
SPA_504

Verbreding belastbare basis multinationals in
vennootschapsbelasting

Het 'diamant stelsel' wordt afgeschaft; de ATAD (Anti-Tax Avoidance
Directive van de EU) wordt rigoureus omgezet; een wettelijke definitie van
zogenaamde postbusvennootschappen wordt ingevoerd; ondernemingen,
zoals internetbedrijven, die niet in ons land gevestigd zijn maar hier wel
een belangrijke omzet genereren, worden belast in de
vennootschapsbelasting via een ‘fictieve vaste inrichting’; om dubbele
belasting te vermijden wordt overgestapt van het huidige systeem van
vrijstelling naar een systeem van belastingkrediet

SPA_516

Opvoeren fiscale en sociale fraudebestrijding:
Vennootschapsbelasting

Strijd tegen fiscale fraude in de vennootschapsbelasting

05. BTW, accijnzen en andere indirecte belastingen
SPA_401

Verlaging transactiekosten bij aankoop gezinswoning:
afschaffing registratierechten

Afschaffing registratierechten (verkooprecht en hypotheekrecht) bij
aankoop van een gezinswoning in het Vlaams Gewest.

SPA_403

BTW op elektriciteit verlagen van 21% naar 6%

Het btw-tarief op elektriciteit voor huishoudelijk gebruik wordt vanaf 2020
verlaagd van 21% tot 6%.

SPA_505

Terugbetaling van de professionele diesel afschaffen

Het systeem van de professionele diesel wordt vanaf 2020 afgeschaft.
Door dat systeem kunnen nu bedrijven uit de transportsector een deel van
de betaalde accijnzen op diesel terugvorderen.

SPA_509

Spitsheffing op snelwegen rond Brussel (GEN zone),
Antwerpen en Gent

Een heffing tijdens de spits op de huidige tolwegen in de agglomeraties
Brussel, Antwerpen en Gent en de GEN-zones. Voor woon-werkverkeer
wordt de heffing verplicht terugbetaald door de werkgever. Deze
terugbetaling is volledig vrijgesteld van personenbelasting en sociale
bijdragen. De heffing geldt zowel voor personenwagens, bestelwagens als
vrachtwagens.

SPA_514

Opvoeren fiscale en sociale fraudebestrijding: BTW

Opvoeren fraudebestrijding in de BTW

06. Sociale bescherming
SPA_101

Verhoging minimumpensioenen

Gefaseerde verhoging tegen 2024 van het minimumpensioen voor
alleenstaanden in de regeling voor werknemers en zelfstandigen zodat het
bij een loopbaan van 42 jaar €1370 bedraagt (€1500 in prijzen van 2024).
De minimumpensioenen voor de andere pensioencategorieën worden
proportioneel verhoogd.

SPA_102

Vervroegd pensioen is mogelijk vanaf 42 jaar loopbaan
zonder leeftijdsvoorwaarde. Invoering pensioenbonus voor
wie langer dan 42 jaar werkt.

Deze maatregel beoogt vanaf 2020 de mogelijkheid van een vervroegde
pensionering na 42 loopbaanjaren zonder leeftijdsvoorwaarde (terwijl de
huidige leeftijdsvoorwaarde 63 jaar bedraagt) en de invoering van een
jaarlijkse pensioenbonus van €429 per gewerkt jaar, vanaf 2021 voor de
nieuwe gepensioneerden die meer dan 42 loopbaanjaren hebben.

SPA_103

Geleidelijke verhoging vervangingsratio voor alleenstaande
pensioenen

Voor nieuwe gepensioneerden in de werknemers-en zelfstandigenregeling
wordt de vervangingsratio (wettelijk berekeningstarief) voor een
alleenstaande opgetrokken van 60% naar 61% in 2021 en 2022, 62%
vanaf 2023.

SPA_104

Verhoging van het plafond werknemerspensioen

Geleidelijke verhoging van het loonplafond in de pensioenberekening van
de werknemers voor nieuwe gepensioneerden vanaf 2021 om in 2024 een
totale verhoging van € 3000 te bereiken.

SPA_201

Terugbetaling eerstelijnspsychologie

De terugbetaling van de eerstelijns-psychologische zorg wordt uitgebreid.
Afhankelijk van de aard en de ernst van de zorgnood worden drie soorten
van zorg terugbetaald door de ziekteverzekering: zelfzorg met begeleiding
van de huisarts, langere consultatiesessies bij de huisarts, en sessies bij
de psychotherapeut.

SPA_202

Verhoogde terugbetaling tandzorg, brillen, lenzen en
hoorapparaten

Het huidige RIZIV-budget voor tandzorg, brillen en hoorapparaten wordt
met respectievelijk 50%, 100% en 50% verhoogd.

SPA_203

Gratis eerste lijn

Het RIZIV neemt de remgelden voor de raadplegingen bij de huisarts die
het globaal medisch dossier beheert, ten laste.

SPA_204

Extra personeel in de zorg

Er wordt budget voorzien voor de uitbreiding van het personeel in de
zorgsector met 7500 voltijdse plaatsen tegen 2024, geleidelijk ingevoerd
(1/5 per jaar).

SPA_205

Efficiëntiewinsten gezondheidszorg

Er worden besparingen gerealiseerd door efficiëntieverbetering in de
hospitaalsector ten belope van 1% van het huidige budget per jaar,
cumulatief over de periode 2020-2024.

SPA_206

Wegwerken wachtlijst jeugdhulp en pleegzorg

Wegwerken van de wachtlijst voor jeugdhulp en pleegzorg door een
stapsgewijze verhoging van de middelen voor bijkomende opvangplaatsen
in de jeugd- en pleegzorg.

SPA_207

Maximumfactuur in de residentiele ouderenzorg

Er komt een maximumfactuur in de residentiële ouderenzorg. Meer
bepaald wordt een extra tegemoetkoming van 100 euro per maand
voorzien voor Vlamingen die, ondanks de ondersteuning die ze ontvangen
via de Vlaamse Sociale Bescherming, minder verdienen dan het bedrag
van de maandelijkse rusthuisfactuur.

07. Gezondheidszorg

SPA_208

Wegwerken achterstand zorgzwaartefinanciering

De achterstand in de zorgzwaartefinanciering (de financiering van de
residentiële ouderenzorg op basis van de zorgbehoefte van de bewoners)
wordt weggewerkt door het converteren van ROB- naar RVT- bedden.
Door deze reconversie krijgen hulpbehoevende ouderen in ROB-bedden,
die dezelfde zorgzwaarte hebben als ouderen in RVT-bedden, dezelfde
verpleegzorg (de omkaderingsnorm in een RVT-bed ligt nu hoger dan in
een ROB-bed van dezelfde zorgcategorie).

SPA_209

Achterstand wegwerken in de thuiszorg

Het aantal uren thuiszorg zoals voorzien in de planning van de zorgvraag
wordt ingevuld, zodat het aanbod opnieuw aansluit bij de geraamde vraag
naar thuiszorg.

SPA_210

Wegwerken achterstand Persoonsvolgende Financiering

Wegwerken van de wachtlijsten voor de personen met een handicap door
het inzetten van extra middelen in 2020. De verwachte toekomstige
aangroei wordt opgevangen door te voorzien in een jaarlijks bijkomend
uitbreidingsbudget in de periode 2021-2024.

SPA_211

Meer inzetten op preventief gezondheidsbeleid: naar inzet
van 200 miljoen.

SPA_212

Gratis kinderopvang voor 1 dag per week in eerste levensjaar
en 2 dagen per week vanaf het tweede levensjaar

Meer inzetten op preventief gezondheidsbeleid, met name het
vaccinatiebeleid, preventie- en verslavingszorg via het VAD en zaken die
een gezonde levensstijl stimuleren. Doelstelling is om uiteindelijk 200
miljoen euro aan preventief gezondheidsbeleid uit te geven binnen het
Vlaamse welzijnsbeleid.
Stapsgewijze invoering van 1 dag gratis kinderopvang per week vanaf 6
maanden, en van gratis 2 dagen vanaf 1 jaar tot 2,5 jaar.

08. Werkingskosten van de overheid
SPA_510

Spitsheffing op snelwegen rond Brussel (GEN zone),
Antwerpen en Gent: administratiekosten

Toename van de werkingskosten van de overheid in het kader van de
invoering van een spitsheffing op snelwegen rond Brussel, Antwerpen en
Gent.

SPA_511

Vermindering uitgaven overheid: personeel en
werkingskosten

Besparing van 1.5% per jaar (7.5% gecumuleerd over 5 jaar) op de
personeel- en werkingskosten van de federale overheid, en van de
regionale en lokale overheden in Vlaanderen en Brussel. Uitgaven voor
personeel worden verminderd door niet alle gepensioneerden en andere
uittreders te vervangen.

Vermindering uitgaven overheid: investeringen

Lineaire besparing van 1.5% per jaar (7.5% gecumuleerd over 5 jaar) op
de investeringen door de federale overheid, en door de regionale en lokale
overheden in Vlaanderen en Brussel.

09. Investeringen
SPA_512

10. Overige niet-financiële operaties
SPA_404

Uitbreiding sociaal tarief elektriciteit en aardgas

De doelgroep van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas wordt
vanaf 2021 uitgebreid tot alle gezinnen met een inkomen dat recht geeft op
de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en ook tot
gezinnen in schuldbemiddeling of budgetbegeleiding. De uitbreiding van
het sociaal tarief wordt gefinancierd vanuit de algemene middelen en niet
via de energiefactuur.

SPA_513

Vermindering uitgaven overheid: subsidies

Lineaire besparing van 1.5% per jaar (7.5% gecumuleerd over 5 jaar) op
de subsidies door de federale overheid, en door de regionale en lokale
overheden in Vlaanderen en Brussel. Loonsubsidies in de sociale
zekerheid worden ontzien.

11. Financiële operaties
SPA_405

Extra investeringen in sociale huisvesting

Extra investeringen in de sociale huisvesting die worden gerealiseerd via
het verstrekken van bijkomende leningen (door Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen) voor nieuwbouw en renovatie.

