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Federaal regeerakkoord 2014-2019 

 

1 SAMENVATTING 

WERKGELEGENHEID EN CONCURRENTIEVERMOGEN 

 Banenplan 

De regering zal in overleg met de sociale partners een banenplan opstellen waarin het 

concurrentievermogen van de bedrijven een centrale plaats inneemt : de loonhandicap die sinds 

1996 is opgebouwd moet voor het einde van de legislatuur worden weggewerkt, via een betere 

netto verloning van arbeid en de afbouw van werkloosheidsvallen. 

Er is een sterke klemtoon op opleiding met het oog op het realiseren van langere en meer 

gevarieerde loopbanen. De bestaande opleidingsdoelstelling zal worden gemoderniseerd om een 

effectieve en afdwingbare verhoging van de opleidingsinspanning te realiseren. Als middel hiervoor 

kan een nieuwe doelstelling worden geformuleerd om opleidingen in ondernemingen te stimuleren, 

met een gedeelde en afdwingbare verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. De regering 

zal onderzoeken of de opleidingsinspanning kan worden geïntegreerd in een loopbaanrekening voor 

iedere werknemer. 

 Loonkosthandicap 

Om de loonhandicap weg te werken wordt een indexsprong doorgevoerd in 2015. Verder wordt de 

lastenverlaging uit het competitiviteitspact vervroegd en zal een verdere periode van loonmatiging 

volgen in 2015-2016 (of tot zolang de competitiviteit niet is hersteld). De wet van 26 juli 1996 wordt 

aangepast zodat de sociale partners bij de bepaling van de maximummarge van de evolutie van de 

loonkosten niet enkel rekening moeten houden met de vooruitzichten voor de evolutie van de 

komende twee jaar maar ook met de evolutie van de loonkosten gedurende de voorbije twee jaar. 

Daarbij moet telkens de vergelijking gemaakt worden met de referentielanden. De loonnorm zal het 

voorwerp uitmaken van een cao van de Nationale Arbeidsraad. Is er geen interprofessioneel akkoord 

of een akkoord over het bemiddelingsvoorstel, dan zal de loonnorm worden bepaald bij in 

ministerraad overlegd KB. Er zal ook een efficiënter toezicht worden ingevoerd op elke cao die een 
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hogere loonevolutie dan de loonnorm voorziet (de bepalingen van artikel 9 worden verstrengd). Er 

wordt een automatisch correctiemechanisme ingevoerd voor de vastgestelde overschrijdingen. 

De vermindering van de werkgeverslasten die was voorzien in het concurrentiepact wordt verhoogd : 

voor het einde van de legislatuur zal het basispercentage verminderd worden tot 25%. Deze 

doelstelling zal wettelijk verankerd worden. Voor KMO’s wordt de bijdragevermindering voor de 

eerste drie aanwervingen verhoogd en vereenvoudigd. 

 Modernisering arbeidsmarkt en loopbaanstructuur 

De regering verbindt zich er toe de modernisering en vereenvoudiging van de reglementering verder 

te zetten. Zo zal er een nieuw loopbaanmodel worden geïntroduceerd. Daarin zullen de werknemers 

verloond worden volgens criteria rond de competenties en de productiviteit, in plaats van een 

loutere lineaire toename in functie van de leeftijd en de anciënniteit. De vereiste herziening van de 

barema’s wordt afgerond in samenhang met de vermindering van het aantal paritaire comités.  

Die vermindering wordt doorgevoerd om rekening te houden met het ééngemaakte statuut 

arbeider-bediende en het veld van de moderne economische sectoren. Nu zijn er immers heel wat 

paritaire comités voor sectoren die nauwelijks nog relevant zijn. De regering zal tevens een voorstel 

uitwerken om de rol van de Fondsen voor Bestaanszekerheid te herbekijken met specifieke aandacht 

voor een versterkte transparantie en met betrekking tot de inning van verplichte bijdragen. 

 Arbeidsongeschiktheid 

De regering wil een herintegratieprogramma voor de terugkeer naar werk uitschrijven. Daarbinnen 

wil men de mogelijkheden voor specifieke opleidingen uitbreiden om zo een snellere herintegratie 

op de arbeidsmarkt te bevorderen. De regering zal de periode van gewaarborgd loon bij 

arbeidsongeschiktheid verdubbelen tot twee maanden. Zo beoogt men de werkgevers te 

responsabiliseren. Via preventieve maatregelen en aangepast werk moeten de werkgevers helpen 

vermijden dat tijdelijk arbeidsongeschikte werknemers definitief de arbeidsmarkt verlaten. 

Vanzelfsprekend impliceert dit tevens een significante besparing voor het RiZIV van 354 miljoen euro. 

 KMO’s 

De nieuwe regering wil ondernemers, inzonderheid van KMO’s, respecteren en waarderen. Daarom 

stelt het regeerakkoord dat de overheid – die slank en efficiënt moet zijn – bovenal een 

ondersteunende rol moet vervullen : “Het is dus niet de ambitie van de overheid om zelf te 

ondernemen, maar om een kader te creëren waarbinnen ondernemerschap alle kansen krijgt”. 

Specifiek voor de KMO’s moet een beleid worden gevoerd dat gericht is op lagere arbeidskosten en 

een lastenverlaging die tot meer werkgelegenheid moet leiden. Dit zal worden ingeschreven in een 

overkoepelend KMO-plan. 

In het kader van de financiering van ondernemingen zal de regering een aantal maatregelen 

onderzoeken, waaronder de uitbreiding van het gebruik van een derdenrekening naar iedere 

onderneming die een voorschot van klanten ontvangt. Een andere te onderzoeken maatregel is de 

uitbreiding van de toegang tot het centraal bankregister (Centraal Aanspreekpunt) in het kader van 

beslag naar iedere schuldeiser. Tevens zal de regering de piste onderzoeken om de 
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faillissementsberichten en de collectieve schuldenregelingen te integreren in het publiek 

toegankelijke deel van het centraal beslagregister. 

 Administratieve vereenvoudiging 

Er zal een plan worden opgesteld om de administratieve lasten (in 2012 geschat op 5,13 miljard euro) 

met 30% te verminderen. Als onderdeel daarvan zal de Kruispuntbank van Ondernemingen worden 

geoptimaliseerd. De versterking van de KBO (o.m. op het vlak van de kwaliteit van de gegevens die 

erin worden bijgehouden) moet erin resulteren dat deze de enige administratieve gesprekspartner 

van de KMO’s en de gewesten wordt. Tevens wordt het only once-principe ingevoerd : een document 

dat aan de KBO wordt bezorgd, zal niet meer elders moeten worden ingediend. Alle ondernemingen 

en zelfstandigen, opgenomen in de KBO, zullen een e-mailadres moeten opgeven dat als officieel 

adres zal worden erkend en dat wettelijk gelijkgesteld is aan het fysieke adres van de 

maatschappelijke zetel. 

De administratieve formaliteiten voor het intekenen op overheidsopdrachten zullen worden 

verminderd om een gemakkelijke toegang voor KMO’s te garanderen. Bedrijven die interesse hebben 

getoond voor een bepaald type van overheidsopdracht zullen elektronisch nieuwe lastencohieren 

voor gelijkaardige opdrachten ontvangen. 

De boekhoudingswetgeving wordt vereenvoudigd, maar wel met behoud van de verplichte publicatie 

van de jaarrekening. Het regeerakkoord stelt dat het nodig is regels te voorzien die rekening houden 

met KMO’s en die het only once-principe respecteren, inzonderheid met betrekking tot de sociale 

balans. De jaarrekeningen zullen elektronisch kunnen worden verstuurd waardoor de 

publicatiekosten met de helft zouden dalen. Er zal worden gesnoeid in het aantal NIS-enquêtes. 

PENSIOENEN  

 Pensioenleeftijd en wettelijk pensioen 

De wettelijke pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar voor 2030. De 

loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen wordt verstrengd tot 41 jaar in 2017 en 42 jaar in 

2019. De leeftijdsgrens wordt bovendien opgetrokken tot 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar in 2018. De 

loopbaanvoorwaarde voor uitzonderingen voor zeer lange loopbanen wordt ook verzwaard : in 2019 

zal de loopbaan 44 jaar moeten bedragen op 60 jaar en 43 jaar op 61 jaar. Hierbij worden weliswaar 

overgangsmaatregelen voorzien tot 2016. 

 Aanvullende pensioenen (tweede pijler) 

De fiscale behandeling van opname van de tweede pijler in rente en in kapitaal zullen beter op elkaar 

afgestemd worden. De fiscale voordelen zullen daarbij niet worden verlaagd. De regering zal 

maatregelen onderzoeken om het aanbod van renteproducten op de markt te stimuleren. 

De regering zal de problemen bij de toepassing van de fiscale 80%-regel onderzoeken en zal bekijken 

of de 80%-grens in punten kan worden uitgedrukt (binnen het globale kader van de invoering van het 

puntensysteem). De 80%-regel zal voortaan berekend worden op basis van parameters die rekening 
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de reeds gepresteerde loopbaan. Er zal gewerkt worden met een gemiddeld loon over een aantal 

jaren om kunstmatige verhogingen tegen te gaan. 

De regering zal erop toezien dat een minimum rendementsgarantie blijft bestaan. In dit kader is het 

essentieel dat nieuwe toezeggingen voor aanvullende pensioenen opnieuw verzekerbaar worden. 

Voor zelfstandigen-natuurlijke personen zal de mogelijkheid worden gecreëerd om naast het VAPZ 

een tweede pijler te verwerven waarvan de voordelen en grenzen gelijk zullen zijn aan deze voor 

zelfstandige bedrijfsleiders. 

De regering zal aan de sociale partners vragen om te onderzoeken in welke mate een bepaald 

percentage van de loonstijgingen bij akkoord kan worden aangewend voor bijdragestortingen in 

aanvullende pensioenplannen, totdat in elke sector een bijdrageniveau van minimaal 3% is bereikt. 

Deze mogelijkheid kan opgevat worden in een meerjarenperspectief maar moet wel bindend 

gemaakt worden. De regering zal voorstellen om dit dossier te behandelen in het volgende 

interprofessioneel akkoord. 

Het wordt mogelijk gemaakt voor de werknemers om een vrij aanvullend pensioen in de tweede 

pijler op te bouwen via inhoudingen op het loon verricht door de werkgever. De werknemers zullen – 

binnen bepaalde grenzen – vrij het bedrag kunnen bepalen. De fiscale voordelen zullen gelijk zijn aan 

de voordelen die van toepassing zijn voor aanvullende pensioenstelsels die door werkgevers zijn 

ingesteld. 

De regering zal maatregelen uitwerken die de vervroegde uittrede met aanvullende pensioenen 

ontmoedigen zodat het aanvullend pensioen niet opgenomen kan worden voor het wettelijk 

pensioen en zodat bepalingen in de pensioenmaatregelen die tot vroegtijdige pensionering leiden 

worden verboden, mits overgangsmaatregelen. 

SOCIALE VOORUITGANG EN GEZONDHEIDSZORG 

 Zelfstandigen 

Het regeerakkoord stelt dat de laatste overblijvende verschillen tussen de minimumpensioenen van 

zelfstandigen en het algemeen stelsel zullen worden afgeschaft. Daarbij wordt opnieuw verwezen 

naar de introductie van de toegang tot de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen die als 

natuurlijke persoon werken. 

Vanaf 1 januari 2015 zal de nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen worden toegepast. De 

regering zal erover waken dat de sociale bijdragen zo nauw mogelijk aansluiten bij de actuele 

economische situatie van de zelfstandige. Ook het stelsel van de verhogingen zal worden 

geëvalueerd en desgevallend aangepast. 

FINANCIËN 

Tegen het einde van de legislatuur wordt een tax shift doorgevoerd met twee doelstellingen : een 

significante verlaging van de fiscale druk op arbeid en het wegnemen van het risico op 



CIB Studiedienst/Samenvatting Federaal regeerakkoord 2014-2019/2014 10 17 5 

 

armoedevallen. Hierbij worden een aantal principes gehanteerd, zoals stabiliteit, rechtszekerheid en 

efficiëntie (gedefinieerd als belastingen met een brede grondslag en een lage aanslagvoet). 

 Het regeerakkoord geeft geen verdere informatie over de concrete invulling van de tax shift 

of over de fiscale instrumenten die daarvoor zullen worden gehanteerd. Pas in de loop van 

de legislatuur zou hieromtrent meer duidelijkheid worden verschaft, naarmate de tax shift 

vorm wordt gegeven. Voorlopig is het bijgevolg niet mogelijk de impact op bijvoorbeeld de 

vastgoedmarkt accuraat in te schatten. Verwacht kan evenwel worden dat het recente 

rapport van de Hoge Raad van Financiën een toonaangevend document zal worden bij de 

uitwerking van de tax shift. Op basis van deze tekst zouden inzonderheid de verlaagde BTW-

tarieven voor renovatiewerken en afbraak en wederopbouw in het vizier kunnen komen 

(volgens de inventaris van de fiscale uitgaven in 2012 goed voor meer dan 1,6 miljard euro 

aan minderontvangsten). De problematiek van het K.I. en het belasten van de reële 

huurinkomsten wordt in het rapport slechts in bijlage behandeld. 

De overgangsregeling voor de liquidatiebonus wordt permanent voor KMO’s die jaarlijks een deel 

van hun belaste winst zullen kunnen reserveren op een afzonderlijke passiefrekening. Op dit bedrag 

betaalt de vennootschap een anticipatieve heffing van 10%. Bij liquidatie worden de reserves 

belastingvrij uitbetaald aan de aandeelhouders. Indien de reserves binnen de 5 jaar worden 

uitbetaald als dividend zal een aanvullende roerende voorheffing van 15% moeten worden betaald; 

gebeurt de uitbetaling als dividend pas na 5 jaar, dan bedraagt de aanvullende roerende voorheffing 

5%. 

De belastbare basis voor de BTW wordt verbreed, onder meer door de verhoging van de 

ouderdomsvereiste bij werk in onroerende staat van 5 naar 10 jaar. De bijkomende inkomsten dient 

mee ter financiering van de verhoging van de forfaitaire aftrek van beroepskosten. Binnen de 

personenbelasting wordt de automatische indexering beperkt van de fiscale uitgaven die geen 

impact hebben op de activiteitsinkomsten. 

 Dit kan impliceren dat het maximaal aftrekbaar bedrag voor de korf van het 

langetermijnsparen zal worden toegevoegd aan de lijst in art. 178, §5 WIB92. Tevens is 

mogelijk dat de omvang van het deel van de lening dat in aanmerking komt voor het 

langetermijnsparen niet langer zal worden geïndexeerd. Ook de indexatie van het fiscaal 

voordeel voor het bouwsparen zal vermoedelijk worden stopgezet. 

De federale fiscale wetgeving zal worden gebundeld in een Federale Codex Fiscaliteit, waarin naar 

het model van het WIB 92 door middel van artikelsgewijze commentaren de interpretatie van de 

administratie inzake de toepassing van de wetgeving zal worden geduid. 

De regering wil bekijken hoe de antimisbruikbepaling beter kan worden ingekleed. De Dienst 

Voorafgaandelijke Beslissingen zal zich nu ook kunnen uitspreken over de toepassing ervan. Beide 

aanpassingen beogen de rechtszekerheid te verhogen. 

Met het oog op administratieve vereenvoudiging zal worden onderzocht of de BTW-vrijstelling voor 

kleine ondernemingen kan worden verhoogd tot 25.000 euro. 

De wetgeving inzake de federale patrimoniale documentatie wordt gecoördineerd in één wetboek. 

Daarbij zal de lacune in de huidige hypothecaire publiciteit inzake overdrachten causa mortis (die 

heden niet worden ingeschreven in de registers van het hypotheekkantoor) worden weggewerkt. 
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De nieuwe minister van Financiën zal op zoek gaan naar efficiëntiewinsten bij het federaal gebleven 

kader van de aankoopcomités na de zesde staatshervorming. 

De strijd tegen witwitwaspraktijken en inzonderheid de financiering van terrorisme en proliferatie 

van massavernietigingswapens zal worden verdergezet. In dit kader zal het toepassingsgebied van 

het begrip ernstige fiscale fraude in de witwaswet worden verduidelijkt. 

LEEFMILIEU 

Bij de totstandkoming van het Belgische standpunt rond de strijd tegen de klimaatverandering zal de 

federale regering voorstellen om slechts één enkele EU-doelstelling, met name rond de uitstoot van 

broeikasgassen, per lidstaat op te leggen. De doelstellingen voor hernieuwbare energie en de 

energie-efficiëntie moeten niet als doelstelling op zich worden beschouwd maar als middelen ter 

realisatie van het target inzake broeikasgassen. De regering zal de gewestregeringen uitnodigen zo 

snel mogelijk engagementen te definiëren voor de periode 2021-2030 om zodoende een Belgisch 

standpunt te kunnen verdedigen dat door alle entiteiten wordt gedragen. 

In samenwerking met de gewesten zal de regering een stookolietankfonds oprichten. 

 Hiermee wordt aangesloten bij het engagement in het Vlaamse regeerakkoord. 

JUSTITIE 

In het kader van de gerechtelijke hervorming zal worden ingezet op het aanmoedigen van 

alternatieve wijzen van geschillenbeslechting, zoals de bemiddeling, om de rechtbanken te ontlasten. 

Teneinde een evenrediger werklastverdeling te bekomen tussen de vredegerechten zal de 

opportuniteit van een hertekening van de kantons worden bestudeerd. Om justitie meer 

autofinancierend te maken zullen de rolrechten en de griffierechten worden hervormd. De regering 

zal de rechtsbijstandsverzekering promoten. 

 Het duurder worden van justitie zal een impact hebben op de afhandeling van geschillen 

tussen huurders en verhuurders, bijvoorbeeld met betrekking tot de procedure tot 

uithuiszetting (een noodzakelijke stap in het verkrijgen van een tussenkomst door het nu 

door de nieuwe minister aan een evaluatie onderworpen huurgarantiefonds). De regering 

rekent op bijkomende inkomsten van circa 20 miljoen euro. 

De minister van Justitie zal bijzondere aandacht schenken aan een verbeterde werking van het 

Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring. De coherentie in het systeem 

van uittreksels uit het strafregister die worden gevraagd om bepaalde activiteiten uit te voeren of 

toegang te krijgen tot een bepaald beroep zal worden herzien. 

Het huwelijksvermogensrecht en erfrecht zal worden hervormd zodat onder meer de keuzevrijheid 

bij de bepaling van de erfenis groter wordt, met respect voor de familiale solidariteit. De 

patrimoniale rechten en plichten van wettelijk en feitelijk samenwonenden zullen een duidelijk kader 

krijgen. 
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Er zal een procedure voor summiere rechtsregeling worden uitgewerkt voor het bevel tot betaling 

teneinde niet-betwiste schulden sneller te kunnen innen. De nieuwe procedure moet het mogelijk 

maken snel over een uitvoerbare titel te beschikken voor dergelijke schulden. 

 Deze maatregel kadert in eerste instantie in het beleid ter ondersteuning van de KMO-sector. 

Uit de concrete uitwerking zal moeten blijken of deze summiere rechtspleging ook in andere 

gevallen – zoals bij de recuperatie van huurachterstallen – eventueel relevant kan zijn. 

De regering zal een bijzondere opvolging verzekeren in het beheer van de mede-eigendommen en de 

daaraan verbonden kosten. De gevolgen van de recente wetswijzigingen zullen geanalyseerd 

worden. In overleg met de actoren uit de sector kunnen deze geamendeerd of vervolledigd worden. 

Het Gerechtelijk Wetboek wordt gewijzigd om de terugvordering van een goed door de verhuurder in 

het geval van overlijden door de huurder te versnellen. 

De Centrale van het Krediet voor Particulieren wordt verder uitgebouwd doordat er meer soorten 

onbetaalde kredieten in zullen worden opgenomen, waaronder huurachterstallen die geobjectiveerd 

zijn na een definitieve vaststelling door de vrederechter. Schuldenvrije consumenten zullen 

daarentegen sneller worden verwijderd. 

Consumentenbescherming wordt als een belangrijk transversaal aandachtspunt vermeld. Er zal strikt 

worden toegezien op de bekendmaking, correcte toepassing en de effectieve afdwingbaarheid van 

de rechten van de consument. 

Om de uitdrijving te versnellen zal de regeling voor kraakpanden worden herzien. 

AMBTENARENZAKEN 

De rol van de Regie der gebouwen wordt behouden en versterkt. De Regie moet de behoefte aan 

kantooroppervlakte van alle overheidsdiensten centraliseren, normeren en reguleren. Daarvoor zal 

voor juni 2015 een meerjarig bezettingsplan opgesteld worden. Om efficiëntiewinsten te boeken zal 

daarbij maximale aandacht uitgaan naar nieuwe arbeidsvormen en synergiën tussen diensten. Elke 

nieuwe vraag tot huisvesting of nieuw project zal worden getoetst aan de oppervlaktenorm. Deze 

vormt tevens de basis voor de evaluatie van het gebruik van de huidige gebouwen. Eventuele 

optimalisaties zullen worden uitgevoerd. 

De bevoegde minister zal onderzoeken hoe het gebruik van de elektronische handtekening meer kan 

worden veralgemeend binnen de administratie. De werking van het rijksregister en het kadaster zal 

worden geoptimaliseerd. Beide instellingen zullen hun gegevens kosteloos aanleveren aan alle 

entiteiten in België. Het regeerakkoord plaatst het principe van open data voorop, met een vrije 

terbeschikkingstelling van data aan bedrijven, wetenschappers en burgers, met respect voor de 

privacy. 

INTERNATIONAAL BELEID 

Het regeerakkoord stelt dat de EU voorrang moet geven aan verdieping boven uitbreiding. Deze 

verdieping vereist inspanningen van de federale regering en de deelstaatregeringen om het Europees 
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recht om te zetten en om verdere bevoegdheidsoverdrachten te onderzoeken. De nieuwe federale 

regering engageert er zich toe de EU2020-doelstellingen te behalen en beklemtoont dat de 

aangegane engagementen in het kader van de EU2020-strategie en het Europees semester 

betrekking hebben op alle beleidsniveaus. 

In het kader van de subsidiariteit stelt het regeerakkoord dat de Unie ook gewezen moet worden op 

de soms zware administratieve lasten die haar regelgeving legt bij de lidstaten en hun burgers en 

bedrijven. De regering wil inzetten op het wegwerken van de achterstand in de omzetting van EU-

wetgeving in het Belgisch recht. Daarbij zal er echter geen ‘goldplating’ meer plaatsvinden. Dit 

impliceert dat de Belgische wetgever zal opteren voor een minimale omzetting en niet strenger zal 

optreden dan vanuit Europa wordt vereist, behalve indien een afwijking van het minimum de 

internationale concurrentiepositie kan verbeteren zonder de omzettingstermijn te verlengen. 

TRANSVERSALE THEMA’S  

 Discriminatie 

Er zal werk gemaakt worden van een sterk en gecoördineerd gelijke kansenbeleid waarbij alle 

vormen van discriminatie worden bestreden. Bij de uitvoering daarvan zal men er over waken dat er 

geen bijkomende administratieve lasten worden gecreëerd. De federale regering zal de socio-

economische monitoring en de diversiteitsbarometers Tewerkstelling, Huisvesting en Onderwijs 

evalueren en bijsturen waar nodig. 

 De volgende Diversiteitsbarometer Huisvesting is gepland voor 2020. 

De genderwet en de antidiscriminatie- en antiracismewetten van 2007 zullen worden geëvalueerd. 

Deze evaluatie kan eventueel leiden tot aanpassingen om de wetten beter op elkaar af te stemmen 

en een efficiëntere toepassing mogelijk te maken. 

 Het regeerakkoord richt zich in deze paragrafen in het bijzonder op de problematiek van 

discriminatie op de arbeidsmarkt. Discriminatie in huisvesting komt minder tot niet aan bod – 

logisch gezien de gewesten grotendeels bevoegd zijn voor het woonbeleid. De passage over 

administratieve lasten kan desgevallend aangewend worden in het kader van de kwestie van 

de verplichte affichering van de huurprijzen. 

Er zal een cel gelijke kansen worden opgericht binnen de federale administratie. 

 Privacybeleid 

De regering zal – voor zover noodzakelijk – het wettelijk kader voor het capteren, verzamelen, 

opslaan en/of gebruik van persoonsgegevens moderniseren. Het principe van de geïnformeerde 

toestemming zal in de mate van het mogelijk het uitgangspunt zijn. Overkoepelend beginsel is het 

recht op privacy. Het beschermen van de privacy is essentieel in een context van open data. 

Overheden en bedrijven moeten daarom transparant zijn over welke data zij verzamelen en hoe zij 

deze gebruiken. De Privacycommissie zal worden hervormd, inzonderheid met het oog op het 

vermijden van een vermenging van belangen tussen de leden van de Privacycommissie en de 

aanvragers van machtigingen. 
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2 LETTERLIJKE PASSAGES 

WERKGELEGENHEID EN CONCURRENTIEVERMOGEN 

 p. 6 : loononderhandelingen 

1.2.1. Herziening van de wet van 1996 

De wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het 

concurrentievermogen zal worden aangepast zodat:  

• de loonkostenhandicap wordt verminderd bij elk IPA met als doel de handicap die opgebouwd werd 

sinds 1996 weg te werken voor het einde van de legislatuur; 

• de sociale partners bij de bepaling van de maximummarge van de evolutie van de loonkosten niet 

enkel rekening houden met de vooruitzichten voor de evolutie voor de komende twee jaar, maar ook 

met de evolutie van de loonkosten die werd vastgesteld in de voorbije twee jaar, waarbij telkens een 

vergelijking wordt gemaakt met de referentielanden; 

• de loonsubsidies die in aanmerking worden genomen voor het meten van de loonhandicap, bepaald 

worden bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

• de loonnorm het voorwerp uitmaakt van een CAO van de NAR als er een akkoord is met de sociale 

partners. Bij gebrek aan een interprofessioneel akkoord of een akkoord over het 

bemiddelingsvoorstel, zal de loonnorm worden bepaald bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit; 

• de bepalingen van het artikel 9 van de wet strenger worden gemaakt. Er moet een efficiënt toezicht 

worden ingevoerd op elke collectieve 

arbeidsovereenkomst die een hogere loonevolutie dan de loonnorm voorziet of daarin resulteert; 

• er een automatisch correctiemechanisme wordt ingevoerd voor de vastgestelde overschrijdingen. 

[…] 

 p. 9 : paritaire comités 

 de verdere harmonisering van de statuten arbeider en bediende binnen een strikt tijdskader te 

bewerkstelligen en concrete voorstellen hiervoor uit te werken Hierbij dient rekening te worden 

gehouden met de financiële impact voor alle betrokken actoren. Het gaat onder meer om het 

gewaarborgd loon, de jaarlijkse vakantie, de tijdelijke werkloosheid en het collectieve 

arbeidsrecht. Het aantal paritaire comités zal worden verminderd en het sectoraal overleg in de 

paritaire comités zal worden gemoderniseerd om onder meer rekening te houden met het 

eengemaakte statuut en de economische sectoren in de 21ste eeuw. In dat kader en op voorstel van 

de regering wordt de rol van de Fondsen voor Bestaanszekerheid herbekeken vanuit het oogpunt 

van een versterkte transparantie en met betrekking tot de inning van verplichte bijdragen. De 

regering zal de sociale partners voorstellen de hervorming van de opzegtermijnen en de 
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schrapping van de proefperiode te evalueren om eventuele hinderpalen in het aanwervingsbeleid 

te vermijden en de tewerkstelling van werknemers te verzekeren. 

 p. 12 : gewaarborgd loon 

De periode van gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid wordt op 2 maand gebracht. Zo worden 

werkgevers geresponsabiliseerd en krijgen ze de mogelijkheid om via preventieve maatregelen en 

aangepast werk, te vermijden dat de werknemers definitief de arbeidsmarkt verlaten en 

arbeidsongeschikt blijven. 

 p. 27 : aanvullende pensioenen 

Het rapport van de Commissie Pensioenhervorming stelt: “Daarnaast is een doordachte strategie 

nodig m.b.t. de rol van kapitalisatie enerzijds, en de organisatie van aanvullende pensioenen in de 

tweede pijler anderzijds.” 

Parallel met de invoering van een gemengd pensioen (een pensioen van werknemer voor de jaren als 

contractueel en een overheidspensioen voor de jaren als statutair) zal de regering het huidige 

rechtskader op het gebied van aanvullend pensioen aanpassen zodat de openbare besturen en de 

overheidsbedrijven aangemoedigd worden om een aanvullend pensioenstelsel te ontwikkelen bij 

contractueel overheidspersoneel en een begin maken met de opbouw ervan voor het federaal 

overheidspersoneel met een voldoende bijdrageniveau. 

In overleg met de openbare besturen, zullen ze geleidelijk verplicht worden de uitvoering van hun 

aanvullende pensioenen aan een pensioeninstelling toe te vertrouwen. 

Tevens zullen de fiscale behandelingen van opname van de tweede pijler in rente en in kapitaal beter 

op elkaar afgestemd worden. 

Daarbij zullen de bestaande fiscale voordelen niet verlaagd worden. Bovendien zal een analyse 

gemaakt worden van de maatregelen die genomen kunnen worden om het aanbod van 

renteproducten op de markt te stimuleren. 

De toepassingsproblemen van de fiscale 80%-regel zullen onderzocht worden. Er zal onderzocht 

worden om de 80%-grens voor de aanvullende pensioenen tevens uit te drukken in punten. 

De 80%-regel zal voortaan berekend worden op basis van identificeerbare parameters die rekening 

houden met de reeds gepresteerde loopbaan. Om kunstmatige verhogingen van het loon (op het 

einde van de loopbaan) te voorkomen zal gewerkt worden met een gemiddeld loon over een aantal 

jaren. De parameters voor de berekening van de nieuwe grens zullen in overeenstemming gebracht 

worden met de beschikbare informatie in de databank “Opbouw Aanvullende Pensioenen”. 

De regering zal erop toezien dat een minimum rendementsgarantie blijft bestaan, waarbij er een 

billijke verhouding moet bestaan tussen deze rendementsgarantie en de reële rendementen. Dit 

betekent ook dat de minimum rendementsgarantie kan stijgen wanneer de reële rendementen 

omhoog gaan. Daarbij is het essentieel dat nieuwe toezeggingen voor aanvullende pensioenen 

opnieuw verzekerbaar worden. Voor zelfstandigen-natuurlijke personen zal de mogelijkheid worden 

gecreëerd om naast het VAPZ, een tweede pijler te verwerven waarvan de voordelen en grenzen gelijk 

zullen zijn aan deze voor zelfstandige bedrijfsleiders. 
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De regering zal aan de sociale partners vragen om te onderzoeken in welke mate een bepaald 

percentage van de loonstijgingen kan bij akkoord kan worden aangewend voor bijdragestortingen in 

aanvullende pensioenplannen, totdat in elke sector een bijdrageniveau van minimaal 3% bereikt is. 

Deze mogelijkheid kan opgevat worden in een meerjarenperspectief maar moet wel bindend gemaakt 

worden. 

De regering zal voorstellen om dit dossier toe te voegen aan de agenda van het volgend 

interprofessioneel akkoord. 

Het wordt mogelijk gemaakt voor de werknemers om een vrij aanvullend pensioen in de tweede pijler 

op te bouwen via inhoudingen op het loon verricht door de werkgever. De werknemers bepalen, 

binnen bepaalde grenzen, vrij het bedrag. De fiscale voordelen zullen gelijk zijn aan deze die van 

toepassing zijn voor aanvullende pensioenstelsels die door werkgevers worden ingesteld. 

De regering zal maatregelen uitwerken die de vervroegde uittrede met aanvullende pensioenen 

ontmoedigen zodat het aanvullend pensioen niet opgenomen kan worden voor het wettelijk pensioen 

en zodat bepalingen in de pensioenreglementen die tot vroegtijdige pensionering aanzetten, worden 

verboden, mits overgangsmaatregelen. 

De regering zal erop toezien dat België aantrekkelijk blijft voor de pan-Europese pensioenfondsen. 

De regering zal de versterking van de 3e pijler onderzoeken. 

De regering zal voor de berekening van de solidariteitsbijdrage de inaanmerkingname van de 

parameters onderzoeken. 

SOCIALE VOORUITGANG EN GEZONDHEIDSZORG 

 p. 32 : zelfstandigen 

De laatste overblijvende verschillen tussen de minimumpensioenen van zelfstandigen en het 

algemeen stelsel zullen worden afgeschaft. De regering zal het pensioen van alleenstaande 

zelfstandigenafstemmen op dat van alleenstaande loontrekkenden. De regering zal tevens een 

oplossing bieden voor de impact van een gemengde loopbaan op het minimumpensioen. 

De tweede pensioenpijler zal toegankelijk gemaakt worden voor zelfstandigen die als natuurlijke 

persoon werken. In tegenstelling tot zelfstandigen in een vennootschap hebben zij immers niet de 

mogelijkheid om in de tweede pijler een pensioen op te bouwen in het fiscaal kader van de 80%-

regel. Zij zullen op voet van gelijkheid worden gebracht. 

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen zal vanaf 1 januari 2015 worden toegepast en 

het voorwerp uitmaken van de door de wet voorziene evaluatie. Er zal over gewaakt worden dat de 

sociale bijdragen zo nauw mogelijk aansluiten bij de actuele economische situatie van de 

zelfstandige. Ook het stelsel van de verhogingen zal worden geëvalueerd en, desgevallend, 

aangepast. 
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FINANCIËN 

 p. 58 : tax shift 

De regering zal de uitgaven beheersen en een parafiscale en fiscale verschuiving ("taks shift") 

doorvoeren om een voldoende omvangrijke lastenverlaging te kunnen financieren, waarbij de 

belastingdruk op arbeid, bestaande uit fiscale en parafiscale lasten, aanzienlijk wordt verminderd, 

rekening houdende met nationale en internationale aanbevelingen ter zake. 

4.1.1. Principes van de fiscale hervorming 

Terwijl de regering de overheidsfinanciën verder saneert, engageert ze zich om ons fiscaal systeem te 

hervormen, te vereenvoudigen en te moderniseren, met het oog op een daling van de globale fiscale 

en parafiscale druk, zonder de budgettaire situatie te verslechteren. 

De hervorming steunt op de volgende principes: 

• Bevordering van groei, aanmoediging van werk, creatie van toegevoegde waarde: een 

belastingsysteem moet mensen aanmoedigen om initiatief te nemen. Er is een 

ondernemingsvriendelijk klimaat nodig. Dit betekent dat starten met werken of een hoger salaris een 

hoger netto-inkomen moet opleveren. Wie meer werkt, moet netto meer overhouden. 

Ondernemingen zijn dan weer de belangrijkste drijvende kracht voor het scheppen van economische 

activiteit, werkgelegenheid en rijkdom voor ons land. Met het oog op een duurzame economische 

groei moet dan ook onvermijdelijk en prioritair worden ingezet op een verbetering van de 

concurrentiepositie van de ondernemingen. 

• Rechtvaardig: een rechtvaardig belastingsysteem betekent dat iedereen zijn deel bijdraagt en dat in 

een progressief inkomstenbelastingstelsel de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De strijd 

tegen fraude wordt onverminderd verdergezet, gezien fraude de rechtvaardigheid van het systeem 

ondermijnt. Er wordt gezorgd voor een loyale fiscale concurrentie binnen alle activiteitssectoren en 

tussen de privésector en de overheidssector (bijvoorbeeld met betrekking tot intercommunales en 

oneigenlijk gebruikte vzw's). 

• Stabiliteit en rechtszekerheid: een belastingstelsel moet burgers en ondernemingen rechtszekerheid 

en stabiliteit bieden, zodat zij in staat zijn hun activiteiten op lange termijn financieel te plannen en 

hun ontwikkelings-, aanwervings- en investeringsstrategie te bepalen. In dit kader is een stabiel 

belastingstelsel voor de ondernemingen tijdens de hele legislatuur een belangrijke prioriteit. 

• De regering ondersteunt het principe van fiscale stabiliteit. 

• De fiscale hervorming leidt tegen het einde van de legislatuur tot een substantiële verlaging van de 

lasten op arbeid en productie. We geven mensen en bedrijven zekerheid over het traject en de uitrol 

van de fiscale hervorming en creëren ook een rechtszeker en stabiel fiscaal kader zodat ons land ook 

aantrekkelijker wordt om te investeren. 

• Eenvoud en transparantie: een eenvoudig en transparant belastingstelsel zorgt ervoor dat de 

belastingbetaler het stelsel begrijpt en dat de administratie efficiënter kan werken. 
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• Doelmatigheid: de fiscaliteit wordt niet te pas en te onpas gebruikt. Belastingen kunnen ook 

wenselijke gedragsveranderingen bevorderen. Een groene fiscaliteit zorgt voor duurzamere keuzes en 

een betere gezondheid en leefmilieu. 

• Efficiëntie: belastingen moeten steeds zo efficiënt mogelijk worden geheven, dat wil zeggen met zo 

weinig mogelijk negatieve weerslag op de goede toewijzing van middelen. Belastingen moeten op een 

zo ruim mogelijke grondslag worden geheven en tegen een zo laag mogelijk percentage. Efficiënte 

belastingen verzekeren een goed begrotingsrendement met zo laag mogelijke administratieve kosten. 

• Respect voor de belastingplichtige: de fiscus behandelt de belastingplichtige met respect. Fiscale 

controles zijn nooit aangenaam maar wel noodzakelijk, en gebeuren daarom klantgericht, correct en 

efficiënt. 

 p. 60 : personenbelasting 

De automatische indexering van de fiscale uitgaven, andere dan diegene die een impact hebben op de 

activiteitsinkomsten, wordt beperkt. 

 p. 60 : overgangsregeling liquidatieboni 

KMO's kunnen jaarlijks een deel van hun belaste winst reserveren op een afzonderlijk passiefrekening. 

Hierop wordt een anticipatieve heffing van 10% betaald door de vennootschap. De reserves die op die 

passiefrekening werden geboekt, zullen bij liquidatie belastingvrij worden uitgekeerd aan de 

aandeelhouders. Indien deze reserves na 5 jaar worden uitgekeerd als dividend, zal er een 

aanvullende roerende voorheffing van 5% verschuldigd zijn. Indien deze reserves binnen de 5 jaar 

worden uitgekeerd als dividend, zal er een aanvullende roerende voorheffing van 15% van toepassing 

zijn. 

 p. 61 : BTW 

De belastbare basis voor de heffing van de btw wordt verbreed: de btw-vrijstelling voor medische 

diensten op het gebied van esthetische chirurgie en behandeling wordt geschrapt, elektronische 

diensten afgenomen door Belgische particulieren bij Europese ondernemingen worden onderworpen 

aan btw in België en de ouderdomsvereiste bij werk in onroerende staat aan privé-woningen wordt 

verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. 

 p. 64 : hypothecaire publiciteit 

De wetgeving inzake de federale patrimoniale documentatie wordt gecoördineerd in één wetboek. 

Daarbij wordt de rechtszekerheid van onroerende transacties en grondkrediet versterkt door een 

lacune in de hypothecaire publiciteit weg te werken bij overgang bij overlijden. 

 p. 73 : stookolietankfonds 

In samenwerking met de Gewesten zal de regering een fonds oprichten om bodemverontreiniging 

veroorzaakt door vloeibare brandstoffen voor verwarmingsdoeleinden aan te pakken. 
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JUSTITIE EN VEILIGHEID 

 p. 77 : bemiddeling 

De regering zal maximaal inzetten op de bevordering van alternatieve wijzen van 

geschillenbeslechting, zoals de bemiddeling, om de rechtbanken te ontlasten. 

 p. 80 : hervorming griffierechten 

De regering zal onderzoeken op welke wijze justitie meer autofinancierend kan worden gemaakt. 

Daarbij zullen de rolrechten en griffierechten worden hervormd. 

De regering verbindt er zich toe een duidelijke, eerlijke en billijke vergoeding toe te kennen aan de 

advocaten voor de door hen geleverde prestaties, binnen een redelijke termijn. 

Om te voorzien in de behoeften van de meerderheid van de bevolking zal de regering de 

rechtsbijstandsverzekering promoten, voor personen die geen aanspraak kunnen maken op 

tweedelijnsbijstand. 

 p. 89 : Mede-eigendom 

De regering zal een bijzondere opvolging verzekeren in het beheer van de mede-eigendommen en de 

daaraan verbonden kosten. Daarom zal zij de gevolgen analyseren van de recente wetswijzigingen, 

deze amenderen of vervolledigen, in overleg met de verschillende actoren uit de sector. 

 p. 89 : Terugvordering goed bij overlijden huurder 

De regering zal het Gerechtelijk Wetboek wijzigen om de terugvordering te versnellen van een goed 

door de verhuurder in geval van het overlijden van een huurder. Men houdt daarbij rekening met het 

recht van de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende om het huurcontract desgewenst 

verder te zetten. Tevens zal men een redelijke termijn voorzien voor het onderbrengen van de 

goederen van de overledene. 

 p. 89 : CKP 

De regering zal een meer proactief flankerend beleid voeren om de problematiek van de overmatige 

schuldenlast weg te werken. Daarom zal de gegevensbank van de Centrale voor Kredieten aan 

Particulieren (CKP) verder uitgebreid worden door er meer soorten onbetaalde kredieten (energie, 

telecom, personenbelasting, …) in op te nemen, ter bescherming van de ondernemer, maar vooral van 

de consument met overmatige schuldenlast. Tegelijk zullen schuldenvrije consumenten sneller uit de 

CKP verwijderd worden. 

Om zwakke huurders te beschermen tegen een overmatige schuldenlast, zal de regering het mogelijk 

maken dat huurachterstallen die geobjectiveerd zijn na een definitieve veroordeling door de 

Vrederechter, vermeld worden in het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 
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 p. 90 : consumentenbescherming 

Consumentenbescherming is een belangrijk aandachtspunt binnen alle beleidsdomeinen. De 

consument heeft naast plichten een aantal belangrijke rechten. De federale regering zal, binnen haar 

bevoegdheden, strikt toezien op de bekendmaking, correcte toepassing en de effectieve 

afdwingbaarheid van deze rechten. 

INTERNATIONAAL BELEID 

 p. 126 : subsidiariteitsprincipe 

Voorts geloven we sterk in het principe van de subsidiariteit waarbij de Unie zich concentreert op 

domeinen en acties waar ze een meerwaarde heeft. Er moet efficiënt bestuurd worden op het meest 

geëigende niveau dat het dichtst bij de burger staat. De Unie moet ook gewezen worden op de soms 

zware administratieve lasten die haar regelgeving legt bij de lidstaten, hun burgers en bedrijven. Dit 

alles is nodig om de geloofwaardigheid van Europa bij de burger te herstellen. 

 p. 126 : ‘goldplating’ 

Daarenboven zal er geen “goldplating” plaatsvinden bij de omzetting van EURichtlijnen tenzij een 

afwijking van het minimum dat de richtlijn vereist onze internationale concurrentiepositie kan 

verbeteren zonder de omzettingsprocedure significant te verlengen. 

TRANSVERSALE THEMA’S  

 p. 142 : Discriminatie 

De regering maakt werk van een sterk en gecoördineerd gelijke kansenbeleid, zowel horizontaal voor 

alle beleidsdomeinen als verticaal-specifiek met eigen prioriteiten en middelen. Dit met respect voor 

de bevoegdheidsverdeling en waar nodig in onderlinge afstemming met de deelstaten. 

Gelijke kansen worden actief bevorderd én alle vormen van discriminatie worden tegengegaan. 

Bij de uitvoering van dit beleid, zal er over gewaakt worden dat geen bijkomende administratieve 

lasten worden gecreëerd. 

 […] 

De regering zal de socio-economische monitoring en de diversiteitsbarometers Tewerkstelling, 

Huisvesting en Onderwijs evalueren en waar nodig bijsturen. 

 p. 145 : cel gelijke kansen 

De minister bevoegd voor gelijke kansen zal zich kunnen beroepen op een cel gelijke kansen in de 

federale administratie. 


