
Een land dat beschermt
In tijd van oorlog & op lange termijn

#begov – oktober 2022



Beschermen

1. door de energiebevoorrading van de Belgen te vrijwaren

2. door de energiefacturen van de gezinnen te steunen

3. door het concurrentiekracht van de kmo’s en de ondernemingen te garanderen

4. door de welvaart in België veilig te stellen voor de komende generaties

5. door ons veiligheidsbeleid te moderniseren
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Begroting 2023-’24

Gecombineerde inspanning van 0,6% bbp
of 3,6 milliarden

over twee jaar (2023: 2,1mia, 2024: 1,5 mia)

Nieuw structureel beleid: 0,07% bbp (390 mio)

Context: gezondheidscrisis + veiligheidscrisis + energiecrisis

o Factuur Coronavirus (federaal): 15 miljard euro
o Factuur Oekraïne : 1 miljard
o Factuur Energie : 10 miljard euro
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Inspanning 2023 2024

Vast 0,2% 0,2%

Variabel 0,14% 0,12%

Nieuw 
structureel

-
0,05%

-
0,02%

Structureel 
Saldo

-2,9% -3,2%

Nominaal Saldo -4,1% -3,7%



De factuur van de gezinnen (maatregelen)

Het basispakket energie wordt verlengd voor de maanden januari, februari en maart. 

o Basispakket van 1500 KWh elektriciteit tegen verlaagde en geplafonneerde prijs
o 5000 KWh gas tegen verlaagde en geplafonneerde prijs

= een gemiddelde besparing van 200 euro/maand voor een gezin (huidige prijzen)

Gelijk systeem voor pellets (250 euro) en stookoliepremie van 300 euro (cheque) 

Ter aanvulling van de reeds aangekondigde steunmaatregelen voor het eerste kwartaal van 
2023, waaronder het behoud van 6% btw op gas en elektriciteit en de verlenging van het 
uitgebreid sociaal tarief (bescherming van 1 miljoen gezinnen)
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De factuur van de gezinnen (financiering & hervorming)

De maatregelen om de factuur van de gezinnen te verlichten, worden gefinancierd door de 
invoering van een belasting op overwinsten op energie. 

o van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023
o komt bovenop de reeds geïnde repartitie bijdrage
o wordt aangevuld met een solidariteitsbijdrage van de oliesector & van Fluxys

Voor een totaal bedrag van 3,1 miljard euro

Hervormingen voor een betere bescherming

o van de fiscaliteit met een shift van btw naar accijnzen (wendbaarheid)
o van het sociaal tarief (doelgroep en verbruik) 
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Het concurrentievermogen van onze kmo’s 
en ondernemingen

De indexering ten laste van onze ondernemingen (door de inflatie 2022) = 21 miljard euro.

Om onze kmo’s & ondernemingen te helpen vs deze schok, komt er vanaf 1 januari 2023:
o een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen van 7,07% in K1 & K2 2023
o uitstel van betaling mogelijk voor bijdragen K3 & K4
o profit- en non-profitsector

Begrotingskost van 1 miljard euro

Tegelijkertijd heeft de regering besloten de accijnsverlaging op gas en elektriciteit, de 
mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid “energie” en het overbruggingsrecht “energie” voor 
zelfstandigen te verlengen tot het einde van het eerste kwartaal van 2023.

+ het evenwicht : 100% verdeling van de welvaartenveloppe & respect van de loonnorm

FEDERALE REGERING      #begov       GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 



Welvaartshervormingen voor de toekomst
Nu

o Reïntegratie van langdurig werklozen via “zone zéro chomeurs”
o Flexi-jobs en studentenjobs om tekort aan jobs tegen te gaan 

In de komende maanden

o Een ambitieuze eerste fase van een fiscale hervorming om de kosten op arbeid te 
verminderen + beginnen met de invoering tijdens deze legislatuur.

o Verder te werken opv arbeidsmarkt om de arbeidsparticipatie te verhogen, 
vacatures sneller in te vullen en de intergewestelijke arbeidsmobiliteit te 
bevorderen.

o Een taxshift gezondheidszorg om de consumptie van ongezonde producten te 
ontmoedigen en gezonde producten aan te moedigen.
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Hervormingen voor een veilige toekomst

Een land dat beschermt is ook een land dat investeert in de veiligheid van zijn straten en 
steden. 

o Al meer dan 1 miljard investeringen in politie en justitie
o Parketten, rechtbanken, staatsveiligheid
o + 1 000 politieagenten
o + 1400 mensen bij justitie

Lancering van een grote oefening over schaaleffecten en specialisatie,
samen met de actoren op het terrein.

Artikel 186 wordt hervormd zodat de magistratuur voorstelle kan indienen om binnen een 
arrondissement materies of procedures te centraliseren in 1 of meerdere afdelingen.
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