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Hervormen & investeren

1. Aanknopen met begrotingsherstel, ook binnen General Escape Clause

2. Hervormingen voor meer schouders onder ons sociaal model

3. Een ambitieus moderniserings- & investeringsplan, met focus op digitaal en duurzaam

4. Steun aan de meest kwetsbaren tegen stijgende energieprijzen
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Begroting 2022

Gecombineerde inspanning van 0,5% bbp of 2,4 mia (0,2% vast + 0,3% variabel)

o netto inspanning: 0,4% bbp (2 mia)
o nieuw beleid: 0,1% bbp (408 mio)
o totale saldo-verbetering van 10 mia

Context: General Escape Clause (Stability & Growth Pact)
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Begroting 2022
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ENTITEIT I 2021 2022

Nominaal saldo -5,4% -3,1%

Verbetering saldo o.m. via

• lineaire besparing federale overheid 300

• oneigenlijk gebruik coronasteun (zelfstandigen, werkg/werkn) 110

• effectentax 430

• btw/accijnzen tabak 308

• omzetting e-commerce richtlijn 250

• actieplan sociale en fiscale fraude 400

• arbeidsongeschiktheid (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren) 134

• rsz-bijdragen sportboefenaars 43



Hervormingen: arbeidsmarkt

Een breed hervormingspakket arbeidsmarkt,  voor meer kansen & meer schouders onder 
onze welvaart

12 concrete acties om knelpuntvacatures in te vullen met plan knelpuntberoepen, o.m.

o veel meer arbeidsmobiliteit tussen regio’s
o grotere autonomie deelstaten
o tijdelijke combinatie werkloosheidsuitkering & knelpuntberoep
o opleiding bij ontslag, inzetten op nieuwe vaardigheden

Individueel opleidingsrecht voor iedere werknemer

Soepelere kader voor e-commerce

Grotere vrijheid voor werknemers en betere balans werk & privé
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Hervormingen: arbeidsongeschiktheid

Het tegengaan van langdurige arbeidsongeschiktheid door versterken van Terugkeer naar 
Werk-aanpak, met responsabilisering alle betrokken stakeholders: 

o ziekenfondsen
o werkgevers
o voorschrijvers
o werknemers
o deelstaten

De verdere uitbouw van re-integratietrajecten voor werknemers, zelfstandigen en 
ambtenaren.
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Hervormingen:  bijzondere bijdrage sz

Het verminderen van de promotieval lage en middenlonen en versterking koopkracht via 
hervorming bijzondere bijdrage in de sociale zekerheid en optimalisatie werkbonus (april 
2022).

Een lastenvermindering van 300 mio voor de werkende middenklasse.

De lastenvermindering wordt gecompenseerd door accijnzen tabak, een ticketbijdrage op 
korte vliegtuigreizen (< 500 km) en wegwerken misbruiken niet-doorstorting bv.
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Moderniseren & investeren

Een ambitieus moderniserings- en investeringspakket van 1 miljard euro horizon 2024, 
met duidelijke focus op duurzaam en digitaal.

Duurzaam

- investeringen in waterstofhub, groen staal
- klimaat OCAD & klimaatcentrum
- investeringen openbaar vervoer

Digitaal

- cyberveiligheid, e-health, 5G en 6G
- digitalisering politie, justitie, douane, pensioenen
- digitale inclusie
- nieuw Kafka-plan
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Energieprijzen

Voor de meest kwetsbare personen

o verlenging sociaal tarief Q1/2022, gemiddeld 650 euro verlichting energiefactuur.

o winterkorting van 80 euro voor de meest kwetsbaren om de hoge winterprijzen te 
drukken.

Voor alle gezinnen & bedrijven

o Structurele vereenvoudiging energiefactuur en invoering van een energienorm.

o Verbeterde consumentenbescherming

o Grootste hervorming energiefactuur van de voorbije 10 jaar. Voor gezinnen én bedrijven.
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