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•Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3
•Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0Verlagen sociale lasten

•Verlaging nominaal tarief Venn.B van 33,99% tot 23,5% (Europees gemiddelde) -3,0
•Afschaffing Notionele Intrest Aftrek (NIA) +6,0

Venn.B : lager tarief ipv
NIA

•Gericht snoeien in subsidies,  in lijn met de buurlanden : - 1/3de +3,3Minder bedrijfssubsidies

•Fiscaliteit bedrijfswagens – terugdraaien maatregelen regering Di Rupo -0,2 
Belasting op voordelen in 

natura

•Netto 140.000 nieuwe jobs door lasten- en tariefdaling : effect werkloosheidsuitk,      +3,5
•Andere positieve effecten: koopkracht, consumptie, (para)fiscale inkomsten, …Terugverdieneffecten
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•Optrekken laagste pensioenen (privé sector, zelfstandigen –
vervangingsratio 70%)

•Aftoppen hoogste pensioenen (publieke sector)
•Beperking brugpensioen

Ouderen

•Opvoedersloon (vergoeding thuiswerkende ouder)
•Daling andere uitkeringen (werkloosheid, tijdskrediet 

..)
Gezinnen

•Hervorming kinderbijslag (250 € eerste drie kinderen, 
90 € vierde, 50 € vanaf vijfde kind)Kinderen

-3,6
+1,4
+0,4

-0,3
+0,2

-1,6



•Minder en lagere tarieven: verdwijnen 45%- en 30%-schijf, optrekken 
ondergrens 50%-schijf

•Stroomlijnen belastingverminderingen, sluiten achterpoortjes
•Budgettair neutraal: gefaseerd doorvoeren als terugverdieneffecten 
economische maatregelen op kruissnelheid

Personenbelasting

•Significant lager tarief ipv NIAVennootschapsbelasting 

•Verlaging btw gas en elektriciteit 6% ipv 21%
•Correcte inning btw 
•Aanpak fiscale en sociale fraude

BTW

•Geen vermogensbelasting
•Geen meerwaardebelasting op aandelen
•RV op roerende inkomsten: uniform 21% ipv 25% (behoud bestaande uitzonderingen 
en kortingen)

Kapitaal

(pm)
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•Afschaffen senaat, kabinetten, provincies, dotaties koningshuis
Afslanken bestuursapparaat

•Loonbevriezing + natuurlijke afvloeiingen. Ontzien onderwijs
Besparing publieke sector : 
5% verloning werknemers

•Besparen gezondheidszorg : 15%
•Feitelijke beperking werkloosheidsuitkeringen (rechten vs plichten)Ontvetten Sociale Zekerheid

•Immigratie
•Administratiekosten vakbonden
•Subsidie BPost

Diverse besparingen

•Intergewestelijke transfers (‘klassieke geldstromen’ – exclusief 
transfer in intrestlast)

•Verlaging EU-bijdrage tot 200 € per persoon
Te onderhandelen!
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•Gehandicaptenzorg : wegwerken wachtlijsten
•Huursubsidies voor lage inkomens

Welzijn

•Inhaalbeweging scholenbouwOnderwijs

•Verkeersvignet buitenlands verkeer (personen- en 
goederenvervoer)

Fiscale inkomsten –
gewestbelastingen

•Afschaffing provincies
Besparing 

bestuursapparaat (pm)
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• Verkoop participaties BPost (mits raamakkoord 
postbedeling), Belgacom,  BNP-Paribas

• Verkoop Belfius indien markt gestabiliseerd
• Eenmalige opbrengsten, schuldgraad daalt 

met 3,5% 

Afstoten niet 
kerntaken: 

overheidsparticipaties

+13,5



Begrotingspad : structureel evenwicht in 2015, 0,75% structureel overschot in 2016. 

Geraamde kost : 11 mld €.

Beperking groeinorm sociale zekerheid tot 1% ipv 2,5% nu.

Reële bevriezing overige primaire uitgaven. Minstens tot begrotingsdoelstelling bereikt.

Prioritair: sanering begroting (vergrijzing en schuld) en daling werkgeversbijdragen (schokeffect 
economie). Overige maatregelen spreiden in de tijd (terugverdieneffecten).

Stopzetting transfers enkel mogelijk bij oprichting Vlaamse Staat. Binnen Belgische structuur 
budgetneutraal. Vermindering EU-bijdrage impliceert onderhandelingen met en akkoord van 

andere EU-lidstaten.

Berekeningen gebaseerd op definitieve cijfers 2012.



Totale kost nieuw beleid en sanering begroting               - 32,7

Financiering nieuw beleid (incl. verdwijnen transfers en vermindering EU-bijdrage) 
+ 40,1

Financiering nieuw beleid (excl. verdwijnen transfers en vermindering EU-bijdrage)
+ 32,7

Saldo (incl. verdwijnen transfers en vermindering EU-bijdrage) : 

begrotingsoverschot 1,9%

Saldo (excl. verdwijnen transfers en vermindering EU-bijdrage) : 

begrotingsdoelstelling middellange termijn (stabiliteitsprogramma)



mld €
Vakbond 0,1
Uitkeringen 0,2
Subsidie Bpost 0,2
Beperking werkloosheid 0,3
Brugpensioen 0,4
Fraude 0,5
Wegenvignet buitenlanders 0,5
Bestuursapparaat 0,7
Pensioenen overheid 1,4
Groeinorm SZ en bevriezing primaire uitgaven 1,7
Publieke sector lonen 2,4
Inning BTW 2,5
Subsidies bedrijven 3,3
Terugverdieneffecten 3,5
Gezondheidszorg 4,0
Immigratie 5,0
Notionele aftrek 6,0

Transfers 6,0
EU-bijdrage 1,4



mld €

Bedrijfswagens 0,2

Huursubsidies 0,2

Opvoedersloon 0,3

Gehandicaptenzorg 0,3

Scholenbouw 0,5

Roerende Voorheffing 0,6

Kinderbijslag 1,6

Btw Gas en elektriciteit 2,1

Werknemersbijdragen 3,0

Tarief Venn.B 3,0

Pensioenen privé 3,6

Werkgeversbijdragen 6,3

Begroting 11




