VB

External

01. Loonlasten van werkgevers
VB_208

Schrappen voordeel bijdragen voetballers:
werkgeversbijdragen

De gedeeltelijke vrijstelling van werkgeversbijdragen voor voetballers wordt in 2020
afgeschaft.

VB_210

Aanpak fiscale en sociale fraude:
werkgeversbijdragen

Inning van meer werkgeversbijdragen via fraudebestrijding.

02. Heffingen op gezinsinkomsten
VB_106

Verlagen personenbelasting

Deze maatregel bestaat uit 2 elementen:
1. Het verhogen van de belastingvrije som tot het niveau van het leefloon in 2020
(= 10829,18 euro op jaarbasis)
2. De marginale aanslagvoet in de personenbelasting van de tweede schijf wordt
verlaagd van 40% naar 30%.

VB_209

Schrappen voordeel bijdragen voetballers:
werknemersbijdragen

De gedeeltelijke vrijstelling van werknemersbijdragen voor voetballers wordt in 2020
afgeschaft.

VB_211

Aanpak fiscale en sociale fraude:
personenbelasting en werknemersbijdragen

Strijd tegen fiscale en sociale fraude (personenbelasting en werknemersbijdragen)

03. Vennootschapsbelasting
VB_107

Verlagen vennootschapsbelasting

Verlaging van de effectieve belastingvoet op vennootschappen met 5 basispunten
bovenop de evolutie die voortvloeit uit de hervormingen van de vennootschapsbelasting

VB_108

Afschaffing Notionele Intrest Aftrek (NIA)

Afschaffing van de aftrek voor risicokapitaal.

VB_213

Aanpak fiscale en sociale fraude vennootschapsbelasting

Strijd tegen fiscale fraude (vennootschapsbelasting).

05. BTW, accijnzen en andere indirecte belastingen
VB_101

Verlaging BTW op elektriciteit en gas

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

VB_102

Correctere inning BTW

Strijd tegen de fiscale fraude (btw).

VB_105

Wegenvignet buitenlands verkeer

Buitenlandse voertuigen die zich op Vlaamse of Brusselse wegen begeven dienen vanaf
2020 een vignet aan te kopen dat 60 euro per jaar kost. Voor vrachtverkeer komt dit
bovenop de kilometerheffing.

06. Sociale bescherming
VB_201

Beperking werkloosheid in de tijd

De maximale duur van de werkloosheidsuitkering wordt beperkt tot twee jaar. Er wordt
geen overgangsperiode voorzien. Uitgezonderd van de beperking in de tijd zijn 50plussers, mensen die minstens 66.000 uur gewerkt hebben, mantelzorgers, personen
die een (beroeps)opleiding volgen. Ook activiteiten in PWA of als stadswacht zijn een
reden tot uitzondering.

VB_202

Verhogen pensioenen tot € 1500 bij effectieve
loopbaan van 40 jaar

De maatregel stelt dat iemand die 40 jaar voltijds heeft gewerkt, recht heeft op een bruto
maandelijks pensioen van minstens 1500 euro. Gepensioneerden die meer of minder
hebben gewerkt krijgen minstens een evenredig aangepaste proportie van dat bedrag.
Zo zal iemand met een loopbaan van 20 gewerkte jaren recht hebben op minstens 750

euro per maand en iemand met 45 gewerkte jaren minstens 1687,5 euro per maand
(1500 × 45/40).
VB_203

Besparen op hoogste ambtenarenpensioenen

De maatregel bestaat uit twee componenten. Vooreerst worden alle
ambtenarenpensioenen met een bruto maandbedrag van boven de 4000 euro
geplafonneerd tot dit bedrag. Ten tweede worden de ambtenarenpensioenen met een
bruto maandbedrag van tussen de 3000 en 4000 euro geleidelijk verminderd. Deze
geleidelijke vermindering wordt op twee manieren gerealiseerd: door deze pensioenen
niet langer aan te passen aan de evolutie van de consumptieprijsindex en door het niet
langer toepassen van de perequatie (i.e. de aanpassing van de ambtenarenpensioenen
aan de evolutie van de welvaart).

VB_204

Pensioenen buitenland verminderen

De pensioenen betaald in niet-EU-landen worden vanaf 2020 verminderd indien zij een
lagere levensduurte hebben dan in België.
Die levensduurte wordt gemeten aan de hand van de koopkrachtpariteit, gecorrigeerd
met de wisselkoers.

VB_205

Halftijds opvoedersloon

Ouders kunnen per kind ten laste onder de twaalf jaar gedurende 24 maanden beroep
doen op een halftijds ‘opvoedersloon’. Deze uitkering bedraagt 417.44 euro per maand,
komt overeen met een halftijds thematisch verlof (basisbedrag voor werknemers jonger
dan 50 jaar) en wordt fiscaal zoals een leefloon behandeld. Zij is beperkt tot maximaal
72 maanden per gezin, en kan op een bepaald moment door slechts één van beide
ouders en slechts voor één kind worden opgenomen.
Het opvoedersloon kan door de ontvangende ouder niet gecumuleerd worden met RVAuitkeringen voor ouderschapsverlof of met andere vervangingsinkomens, maar kan wél
gecumuleerd worden met (maximaal) halftijds werk. De maatregel doet ook geen
afbreuk aan een eventueel later beroep op uitkeringen ouderschapsverlof.

VB_206

Wachttijd toegang kinderbijslag voor niet-EUburgers

Vanaf 2020 kunnen kinderen van niet-EU-burgers enkel recht geven op kinderbijslag als
de (rechthebbende) ouder minstens 7 van de 8 jaar legaal in België heeft verbleven en
minstens 3 jaar sociale bijdragen heeft betaald.

VB_207

Kinderbijslag voor kinderen die in het buitenland
verblijven verminderen (in de EU) of stoppen
(buiten de EU)

Vanaf 2020 wordt de kinderbijslag voor kinderen die niet in België maar in een ander
EU-lidstaat verblijven, aangepast aan de levensduurte in die lidstaat als die lager ligt.
Voor kinderen die buiten de EU verblijven wordt de kinderbijslag stopgezet.

VB_212

Aanpak fiscale en sociale fraude: RVA uitkeringen

VB_217

Verhoging minimale sociale uitkeringen tot
armoedegrens voor zij die de wachttijd doorlopen
hebben

VB_305

Wachttijd toegang sociale zekerheid en sociale
bijstand

Strijd tegen sociale fraude (RVA uitkeringen)
Verhoging in 2020 tot de armoededrempel van de minimale sociale uitkeringen in
werkloosheid, tijdskrediet/loopbaanonderbreking/thematisch verlof, (equivalent) leefloon,
inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapte personen, inkomensgarantie
voor ouderen en gewaarborgd inkomen voor ouderen.
Vanaf 2020 kunnen niet-EU-burgers enkel genieten van een socialezekerheids- of
bijstandsuitkering als zij minstens 7 van de 8 jaar legaal in België verblijven en minstens
3 jaar sociale bijdragen hebben betaald.

07. Gezondheidszorg
VB_215

Zorg: Afbouw wachtlijsten en maximumfactuur

Er worden extra middelen voorzien in de zorg, onder meer voor de afbouw van
wachtlijsten, de geestelijke gezondheidszorg, de thuiszorg en de residentiële
ouderenzorg.

08. Werkingskosten van de overheid
VB_103

Correctere inning BTW - bijkomende
personeelsuitgaven in kader fraudebestrijding

Bijkomende personeelsuitgaven (aanwervingen) in kader fraudebestrijding (BTW)

VB_214

Aanpak fiscale en sociale fraude: lonen en
aankoop van goederen en diensten

Bijkomende personeelsuitgaven (aanwervingen) en aankoop van goederen en diensten
in de aanpak van sociale en fiscale fraude

VB_401

Verminderen dotatie monarchie, Senaat en Kamer:
lonen en aankoop van goederen en diensten

Daling van de uitgaven voor lonen en aankopen van goederen en diensten ten gevolge
van de vermindering van de federale dotaties voor de monarchie, de Senaat en de
Kamer.

VB_403

Verminderen Vlaams Parlement: lonen en aankoop
van goederen en diensten

Daling van het aantal parlementsleden van 124 naar 100. De werkingsmiddelen nemen
overeenkomstig af.

VB_407

Schrappen dotatie VRT-deel lonen en
werkingskosten

Het schrappen van de dotatie aan de VRT en de privatisering van de VRT vanaf 2020,
leiden tot een schrapping van de lonen en werkingsmiddelen van de VRT.

VB_410

Besparen administratiekosten vakbonden en
ziekenfondsen: lonen en aankopen goederen en
diensten

De RVA en het RIZIV betalen de vakbonden en de ziekenfondsen voor het uitbetalen
van werkloosheidsvergoedingen en ziekte-uitkeringen. Deze maatregel stelt voor om
deze overdracht af te schaffen en die opdrachten aan de overheidsinstellingen toe te
wijzen

VB_503

Veiligheid (politie en justitie): lonen en aankopen
goederen en diensten

Toename van de werkingskosten van justitie en politie (aanwerving van personeel en
aankoop van goederen en diensten).

VB_507

Onderwijs (scholenbouw, opwaardering TSO):
lonen en aankopen goederen en diensten

Opwaarderen van het technisch en beroepsonderwijs door meer middelen toe te wijzen
aan de opleiding en begeleiding van de leerkrachten.

VB_104

Correctere inning BTW – investering in kader van
fraudebestrijding

Een onmiddellijke en permanente verhoging van de investeringen in ICT binnen de
belastingadministratie in het kader van fraudebestrijding.

VB_408

Schrappen dotatie VRT: deel investeringen

Het schrappen van de dotatie aan de VRT en de privatisering van de VRT vanaf 2020,
leiden tot een schrapping van de investeringen van de VRT.

VB_502

Openhouden 3 nucleaire reactoren, uitfaseren
bestaande gascentrales, geen investering in
nieuwe gascentrales en bijkomend investeren in
zonnepanelen

Operationele werkingsduurverlenging van 3 nucleaire reactoren, sluiten van
gasgestookte centrales, geen nieuwe investering in aardgasgestookte centrales en
bijkomende investeringen in zonnepanelen op Vlaamse en Brusselse
overheidsgebouwen gefinancierd door de verkoop van overheidsparticipaties.

VB_504

Mobiliteit en infrastructuur: investering in
weginfrastructuur, openbaar vervoer (De Lijn) en
fiets- en voetpaden

Een onmiddellijke en permanente verhoging van de investeringen in weginfrastructuur,
openbaar vervoer (De Lijn) en fiets- en voetpaden in het Vlaams Gewest.

VB_505

Mobiliteit en infrastructuur - investering in de NMBS

Toename van investeringen in de spoorwegen (NMBS), via bijkomende federale
dotaties.

VB_506

Onderwijs: scholenbouw, opwaardering TSO - deel
investeringen

Een onmiddellijke en permanente verhoging van de investeringen in scholenbouw in het
Vlaams Gewest.

09. Investeringen

10. Overige niet-financiële operaties
VB_301

Inburgering en integratie betalend

De inburgeringstrajecten worden verplicht betalend in Vlaanderen.

VB_302

Schrappen pro-Deoadvocaten asiel

Schrappen van de uitgaven verbonden aan juridische bijstand voor asielzoekers.

VB_303

Stoppen islamisering

Schrappen van subsidies aan enkele izw’s in het Vlaams Gewest en op het federaal
niveau.

VB_402

Verminderen dotatie monarchie, Senaat en Kamer:
deel overdrachten naar izw's

Minder subsidies aan izw’s door een daling van de federale dotaties voor de monarchie,
de Senaat en de Kamer.

VB_404

Verminderen Vlaams Parlement: deel overdracht
naar vzw's

Minder subsidies aan izw’s ten gevolge van de afslanking van het Vlaams Parlement.

VB_405

Schrappen subsidie krantenbezorging

Schrappen van subsidies naar Bpost voor de financiering van de bezorging van kranten
en tijdschriften.

VB_406

Schrappen subsidies cultuursector

Schrappen van sommige subsidies voor cultuurparticipatie in het Vlaams Gewest.

VB_409

Schrappen dotatie VRT: verkoop van goederen en
diensten

Het schrappen van de dotatie aan de VRT en de privatisering van de VRT leiden tot het
wegvallen van de inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten van de VRT voor
het Vlaams Gewest.

11. Financiële operaties
VB_216

Afbouw wachtlijsten sociale woningen voor nietvreemdelingen

De wachtlijsten voor sociale woningen worden afgebouwd door het toekennen van meer
leningen voor sociale woningen.

VB_304

Minder nood aan sociale woningen

De kleinere nood aan sociale woningen (en de daaraan gekoppelde besparing) vindt zijn
oorsprong in het feit dat in dit voorstel vreemdelingen uitgesloten worden van het recht
op een sociale woning.

VB_501

Verkoop overheidsparticipaties

Jaarlijkse verkoop van overheidsparticipaties ter financiering van de installatie van
zonnepanelen op Vlaamse en Brusselse overheidsgebouwen.

