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O₂ Plan 
Ademruimte voor mensen  

Zuurstof voor economie 
 

Sociale investeringen 
 

Hervorming pensioenen  
 

Tegen 2019 zijn er 2,18 miljoen 65-plussers in België. Maar veel pensioenen zijn nu laag, en één op vijf 

65-plussers loopt een risico op armoede. Groen zorgt ervoor dat elke gepensioneerde op een wettelijk 

pensioen kan rekenen dat geen risico op armoede inhoudt en dat daarbovenop het nodige extra 

comfort biedt. We voorzien voldoende financiële middelen zodat de overheid de pensioenen kan 

blijven uitreiken. Dus trekken we – gefaseerd - netto 1,3 miljard euro extra uit tegen 2019 om dit 

probleem aan te pakken.  

We doen dat via een basispensioen op de armoedegrens voor iedereen. Bovenop het basispensioen 

krijg je nog een wettelijk pensioen dat groter is per extra loopbaanjaar; ook dat is eerlijk. Dit gebeurt 

uiteraard zonder te raken aan verworven pensioenrechten. Mensen die willen sparen voor hun 

pensioen, kunnen dat in alle vrijheid. Maar de middelen waarmee de overheid nu pensioensparen 

fiscaal ondersteunt, willen wij liever investeren in een hoger wettelijk pensioen. Dat komt alle burgers 

ten goede en hangt niet af van het rendement op wispelturige financiële markten. Een hoger pensioen 

voor iedereen levert de overheid ook extra inkomsten op, onder meer via de gestegen koopkracht. 

Meer mensen aan de slag en langer werken vormen één deel van de oplossing voor de oplopende 

vergrijzingskost. Wie dat wil, mag voor Groen met pensioen na 42 loopbaanjaren ofwel op zijn/haar 

65ste: wat het eerste komt.  

 

Hervorming gezinsbeleid 
 

Het gezinsbeleid ziet er na 25 mei 2014 veel rechtvaardiger uit als het aan Groen ligt. Ieder kind in het 

gezin staat op gelijke voet. Binnen een gezin wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het oudste en 

het tweede of derde kind in de rij. We schaffen de ongelijke behandeling tussen kinderen van hetzelfde 

gezin af, zowel op het vlak van de fiscale vrijstellingen als bij de berekening van de kinderbijslag.  

Voor de fiscale vrijstelling opteren we voor het bedrag dat nu geldt voor het tweede kind in het gezin 

(momenteel 2280 euro). Dat bedrag mag een gezin dus op zijn belastingbrief in mindering brengen 

voor ieder kind in het gezin. Dit is een quasi budgetneutrale operatie (kostprijs 90 miljoen euro). 
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De kinderbijslag wordt grondig hervormd. In het Groen-model krijgt een kind gemiddeld 205 euro.  

Een kind uit een gezin waarvan het inkomen bij de hoogste 10% ligt, krijgt het minimumbedrag van 

€90.  Voor een kind uit de allerarmste gezinnen loopt dit op tot 300 euro. Voor een kind uit alle andere 

gezinnen wordt het minimumbedrag aangevuld met een inkomensafhankelijke uitkering.  

Groen liet de impact van haar voorstel extern uitreken door het Centrum voor Economische 

Wetenschappen van de KULeuven. Daaruit bleek dat met dit rechtvaardig gezinsbeleid de gezinnen uit 

de laagste 7 inkomensdecielen beter af zijn dan op dit moment, de rijkste 3 decielen boeten wat in. De 

meest opvallende verdienste van dit model is het terugdringen van de kinderarmoede van 11 naar 7% 

in Vlaanderen. Bovendien is het een betaalbaar beleid. In Vlaanderen realiseren we dit model met 40 

miljoen euro minder dan vandaag. 

 

Optrekken van de uitkeringen tot boven de armoedegrens 
 

We trekken in België alle uitkeringen op tot boven de armoedegrens en maken ze welvaartsvast. Dat 

is het beste medicijn in de strijd tegen armoede. Recent nog vroegen de OCMW's van Vlaanderen, 

Wallonië en Brussel in een gezamenlijk memorandum om hogere uitkeringen en verklaarden zich 

tegen de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen die mensen in armoede duwt. Een 

krachtig signaal dat Groen niet negeert. 

De prijs voor deze inspanning is hoog, maar rechtvaardig. Voor het optrekken van de leeflonen tot 

boven de armoedegrens voorzien we 485 miljoen euro, voor het verhogen van de 

werkloosheidsuitkeringen 534 miljoen euro. Doordat we ook de laagste nettolonen optrekken (via de 

loonbonus, zie verder), vermijden we dat er een werkloosheidsval ontstaat. De cijfers maken de 

noodzaak van deze maatregel ook duidelijk. 15% van de Belgen of 1 op 7 is arm. Dat is een onthutsend 

cijfer en een welvarende samenleving als de onze onwaardig. 

Ook voor personen met een beperking en voor zieken trekken we de uitkeringen boven de 

armoedegrens (respectievelijk 731 miljoen en 162 miljoen euro). 

 

Aanpakken wachtlijsten 
 

De Vlaming staat van in de wieg tot aan het rusthuis op een wachtlijst. Om die wachtlijsten aan te 

pakken, zijn een pak meer middelen nodig dan vandaag voorzien. Maar het is niet alleen een kwestie 

van meer middelen, maar ook een kwestie van deze middelen anders, met meer creativiteit en 

flexibiliteit, in te zetten. 

De meerjarenbegroting die door de uittredende Vlaamse regering opgesteld werd, voorziet al in een 

aantal groeipaden. De belangrijkste daarvan zijn een groeipad van 1.200 plaatsen in 

ouderenvoorzieningen per jaar, een groeipad van 2,5% voor de gesubsidieerde uren in de gezinszorg, 

een groeipad van 2,5% voor het groeiende aantal mensen die beroep doen op de zorgverzekering. 

Tegelijk heeft de huidige Vlaamse regering nagelaten een aantal grote kostenposten in te schrijven in 

de meerjarenbegroting: bijvoorbeeld de kost voor het decreet kinderopvang en voor het decreet 

persoonsvolgende financiering. In totaal is de komende legislatuur 450 miljoen extra voorzien voor het 

beleidsdomein Welzijn. Dit is ruim onvoldoende volgens Groen. 



3 
 

Er is in de komende legislatuur een kantelmoment nodig, een groeipad volstaat niet langer. De 

wachtlijsten in de welzijnssector werden de afgelopen 10 jaar alleen maar langer. Tegen 2020 zijn er 

44.000 extra opvangplaatsen nodig in de kinderopvang. Er staan bijna 22.000 personen met een 

handicap op de wachtlijst, 4.500 jongeren wachten op hulp of ondersteuning van de bijzondere 

jeugdzorg, er zijn tussen 100.000 en 160.000 inschrijvingen op de wachtlijsten voor ouderenzorg. 

Verder zijn er nog de verborgen wachtlijsten: zo zijn de noden in de preventieve en ambulante 

geestelijke gezondheid groot en is er nood aan extra middelen om de wachtlijsten voor 

schuldhulpverlening weg te werken.  

Met een extra investering van 1,4 miljard euro voorzien we een zorggarantie voor elke burger die het 

nodig heeft: 

 Voor elk kind een plaatsje in de kinderopvang. Voor elke kinderopvang, zelfstandig of 

gesubsidieerd, een faire kans om financieel te overleven. De kwaliteit van de kinderopvang 

schuilt niet in het aantal regeltjes dat je oplegt, maar eerder in het aantal begeleiders per kind.  

 Voor elke persoon met een handicap bieden we een persoonsgebonden budget op maat dat 

voldoende is om een ondersteuning op maat in te kopen. Dat gebeurt op basis van een  

ondersteuningsplan dat met inspraak van de betrokkene wordt opgesteld en dat rekening 

houdt met de draagkracht van de persoon zelf en de omgeving.  

 Voor de jongere in de bijzondere jeugdzorg bieden we écht integrale jeugdzorg. Het sluitstuk 

van de integrale jeugdzorg is een trajectbegeleider die kwetsbare kinderen en jongeren 

ondersteunt en die ervoor zorgt dat het ondersteuningsplan dat op maat van het kind en de 

jongere werd opgesteld ook wordt uitgevoerd. 

 Elke oudere of andere zorgbehoevende burger moet voor Groen een beroep kunnen doen op 

woonzorg in de eigen buurt of dorp en op 24 u op 24 assistentie bij dagelijkse activiteiten die 

georganiseerd wordt vanuit een lokaal dienstencentrum. Daarvoor zijn meer middelen nodig, 

maar we willen de bestaande middelen ook creatiever en met meer flexibiliteit inzetten. Dat 

kan door meer dan nu in te zetten op kleinschalige (samen)woonvormen voor ouderen in 

plaats van traditionele nieuwbouw woonzorgcentra. Daarvoor is het ook nodig om overtollige 

regeltjes af te bouwen en bestaande wetgeving te versoepelen zodat dergelijke initiatieven 

niet langer ontmoedigd worden. 

 Voor elke burger een snelle toegang tot de preventieve en ambulante/mobiele geestelijke 

gezondheidszorg. Ook voor kinderen die er nood aan hebben voldoende residentiële opvang 

in de geestelijke gezondheidszorg. 

 

Kwalitatief en betaalbaar wonen voor iedereen 

Op de woonmarkt wachten tienduizenden mensen op een kwalitatieve betaalbare woning. Zowel 

huren als kopen werd fors duurder. Vlamingen en Brusselaars kunnen steeds moeilijker in hun 

woonbehoeften voorzien. De zesde staatshervorming heeft de fiscale aftrek van woonkrediet en de 

huurwetgeving overgeheveld naar de gewesten. Voor Groen is dit het uitgelezen moment om eindelijk 

keuzes te maken. Met een innovatief, sociaal en duurzaam woonbeleid realiseren we het woonrecht 

voor iedereen.  

We kiezen voor een hervorming van de woonbonus. Het huidige systeem maakt wonen voor velen 

onbetaalbaar. De huidige woonbonus maakt het kopers net moeilijk. De woonbonus pompt immers 

geld in de markt en scherpt zo de vraag aan, zonder dat het aanbod toeneemt. Met een prijsstijging 

tot gevolg. We betalen dus eigenlijk te veel voor een koopwoning.  
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Groen beperkt de belastingvermindering voor de eerste en enige woning tot maximaal 15 jaar. Dan 

komt er minder geld in de markt en koelen de prijzen zachtjes af tot een reëel niveau. Op termijn 

betekent dit een fikse besparing voor de gewestelijke overheden, terwijl eigendomsverwerving toch 

ondersteund blijft.  Die besparing brengen we echter nog niet in rekening in onze oefening tot 2019. 

De federale overheid bespaart meteen. We schaffen immers de woonbonus voor tweede woningen 

af. In tijden van schaarste maken we de keuze om geen mensen te ondersteunen voor 

eigendomsverwering, als ze al een woning bezitten. (We nemen dit bedrag pro memorie mee, omdat 

de precieze omvang ervan niet bekend is.) 

We kiezen voor ondersteuning van de private huurmarkt die al enige tijd achterop hinkt. Goede 

panden tegen een correcte prijs zijn schaars. Een aanzienlijke groep private huurders heeft eigenlijk 

recht op een sociale woning, wat rendabel verhuren onder druk zet. Groen geeft private huurders die 

op een sociale woning wachten, een maandelijkse subsidie van 240 euro. We voorzien daarvoor 

jaarlijks 338 miljoen euro. Huursubsidies garanderen ook een correct rendement. Met premies en 

ondersteuning op maat stimuleert Groen verhuurders om hun pand grondig te renoveren. Dit 

koppelen we aan objectieve richthuurprijzen, gebaseerd op de kwaliteit en de ligging van het pand. 

Ondertussen drijven we de bouw van sociale woningen op. We investeren daarin jaarlijks 50 miljoen  

extra. 

We kiezen niet voor sociale koopwoningen. Die zijn duur en zorgen amper voor extra aanbod. De 

vrijgekomen middelen, jaarlijks 55 miljoen euro, investeren we in de opstart van Community Land 

Trusts. Dat zijn organisaties die betaalbare woningen collectief produceren en beheren. De grond blijft 

in handen van de Trust, wat de prijs van het pand drukt.  Het geld komt in een gewestelijk rollend fonds 

dat het systeem op de rails zet. Het is een goedkoop en innovatief systeem dat op korte tijd een pak 

meer mensen aan een betaalbaar en goed pand helpt.   

 

Nieuw gezondheidszorgbeleid 
 

Gezondheid is ons hoogste goed. We voorzien een groeinorm van 1,9% op jaarbasis bovenop de 

inflatie. Dat is volgens het Federaal Planbureau wat nodig is om de gezondheidszorg van de 

vergrijzende bevolking te kunnen blijven betalen, inclusief – vaak levensnoodzakelijke - medische 

innovaties. Maar op dit moment zijn niet alle dringende noden gedekt. We voorzien een verdubbeling 

van het budget voor preventief beleid (47 miljoen euro extra) en 655 miljoen extra voor een sterkere 

ziekteverzekering. Daarmee pakken we prioritair de gezondheidskloof aan en zorgen we dat de patiënt 

niet langer alles moet betalen uit eigen zak, bijvoorbeeld voor een bezoek aan een psycholoog. Tegelijk 

realiseren we in de gezondheidszorg een aantal structurele hervormingen die de overconsumptie 

verminderen en de prijzen verlagen, zonder aan de kwaliteit voor de patiënt te raken (zie hoofdstuk 

gezonde overheid).  

 

Beter onderwijs 
 

Met Groen in de Vlaamse regering wordt onderwijs opnieuw een prioriteit. We schakelen de 

onderwijsinvesteringen weer gelijk met de landen uit de Europese kopgroep en laten het 

onderwijsbudget stijgen met 0,3% van het bruto regionaal product, bovenop constant beleid. We 
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creëren hiermee een bijkomende budgettaire ruimte van 729 miljoen euro voor een aantal 

noodzakelijke investeringen. We prioriteren 4 domeinen. 

1. Scholenbouw 

We houden rekening met een piek van de capaciteitsproblemen voor het kleuteronderwijs in 2018. 

Deze legislatuur verwachten we ook al een grotere instroom in het secundair onderwijs, met een piek 

in 2025. Het dossier infrastructuur gaat niet alleen over het bouwen van nieuwe scholen. Er zijn ook 

zeer veel noden op het vlak van renovatie en aanpassingen aan bestaande gebouwen. Met een 

recurrente input van 200 miljoen euro extra, voorzien we een forse verhoging de reguliere middelen 

voor scholenbouw. We voorzien de eerste jaren ook een bijkomende financiële injectie voor de 

middelen capaciteit. Onderwijscapaciteit gaat echter niet alleen over ‘voldoende stoeltjes’ voor 

leerlingen. Capaciteit creëert leeromgevingen die de jongere ook de kans geven andere jongeren te 

ontmoeten en zichzelf te ontwikkelen.  

2. Versterking basisonderwijs 

In het basisonderwijs wordt de strijd voor een geslaagde schoolloopbaan voor élk kind gewonnen of 

verloren. Een tweede prioriteit ligt dan ook bij financiering van het basisonderwijs. Gelet op de 

positieve effecten van het kleuteronderwijs op de ontwikkeling van kleine kinderen, voorzien we 

bijkomende omkadering en kleinere klassen. Zo realiseren we een minder bruuske overgang tussen 

crèches en kleuterscholen. 

Sterke directeurs en professionele schoolbesturen maken het verschil. De omkadering voor 

administratieve, beleids- en pedagogische ondersteuning voor basisscholen wordt verhoogd. Van onze 

basisscholen maken we brede scholen, die kiezen voor een brede ontwikkeling en extra zorg voor 

gelijke onderwijskansen. Om het deeltijds kunstonderwijs meer toegankelijk te maken voor alle 

kinderen, verhogen we de recurrente financiering substantieel.  

3. Leerkrachten ondersteunen 

Inspirerende, goed opgeleide leerkrachten zijn de motor van goed onderwijs. De impact van de 

leerkracht is heel groot, en de sociale rol die ze vandaag spelen is enorm. Om hun opdracht te blijven 

waarmaken, willen we hen meer ondersteunen. De bijzondere omkaderingsmiddelen voor het 

mentorschap worden opnieuw en ruimer ingevoerd. Voor beginnende leerkrachten voorzien we een 

betaald praktijkjaar in lerarenopleiding om hun intrede op de werkvloer te verbeteren. Ook de 

middelen voor de professionalisering van leerkrachten en het aanbod nascholing wordt verruimd.  

4. Inclusief onderwijs 

De huidige omkadering voor de uitvoering van het M-decreet (voor meer inclusie in het onderwijs) 

volstaat niet. Om meer inclusief onderwijs te realiseren, willen we leerkrachten ondersteunen en meer 

zorg in de klas mogelijk maken. Ook de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) hebben dringend 

extra mensen en middelen nodig. Op termijn schakelen we over naar een systeem van 

‘rugzakfinanciering’. Deze rugzak bevat de noodzakelijke middelen voor de bijkomende ondersteuning 

van de leerling met een beperking, los van onderwijssysteem of onderwijskeuze. Daarnaast 

bevorderen we de samenwerking tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs.  
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Vermogensrendementsheffing 
 

Groen stelt een ingrijpende hervorming voor van de bestaande vermogensfiscaliteit. Het bestaande 

systeem is asociaal en inefficiënt omdat het werkt via vlaktaksen met allerhande uitzonderingen en 

gunstregimes waardoor heel wat grote vermogens hun billijke bijdrage kunnen ontlopen. Tegelijkertijd 

moeten gezinnen die het minder breed hebben bij het aankopen van een huis of het ontvangen van 

een erfenis vaak enorme bedragen ophoesten.  

Daarom wil Groen evolueren naar een systeem van vermogensfiscaliteit, dat de erfenisrechten, 

schenkingsrechten, registratierechten, de roerende en de onroerende voorheffing afschaft en 

vervangt door één progressieve heffing op het rendement uit grote vermogens. Daarvoor voeren we 

een vermogenskadaster in. 

Die heffing heeft een vrijgestelde vermogensschijf gelijk aan het vermogen van een mediaan gezin. Het 

rendement (we veronderstellen momenteel 2,74%) op het deel van het netto gezinsvermogen dat 

boven die mediaan uitstijgt wordt belast aan tarieven die trapsgewijs oplopen van 25% tot 50%. Omdat 

we enkel een deel van het rendement belasten, wordt het vermogen zelf niet aangetast.  

Dit nieuwe systeem is niet alleen veel eenvoudiger en rechtvaardiger, het heeft tegen 2019 ook een 

meeropbrengst van 7,5 miljard euro. Nochtans zal drie kwart van de gezinnen via dit systeem minder 

betalen. De onderste 50% van de gezinnen zal geen vermogensbelastingen meer betalen. Voor 75% 

van de gezinnen zal het betekenen dat ze minder betalen dan vandaag. Enkel van de rijkste 15% wordt 

een iets hogere bijdrage gevraagd. 

 

Deciel 

Aandeel in 

Belgische 

gezinsvermogen 

Totaal  vermogen 

van deciel in 

miljard € 

Vermogen 

van deciel 

in % bbp 

Bruto 

opbrengst 

uit deciel in 

% bbp 

 

Hoogste 

marginaal 

tarief op 

vermogen 

Impliciete 

fiscale druk 

op het 

vermogen 

binnen deciel 

1 0,06%                 1,2    0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 0,11%                 2,4    0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 

3 2,02%               44,0    10,48% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 2,62%               57,0    13,58% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 5,44%             118,4    28,21% 0,00% 0,00% 0,00% 

6 6,92%             150,7    35,90% 0,05% 0,69% 0,15% 

7 10,00%             218,0    51,92% 0,18% 0,82% 0,36% 

8 11,65%             253,8    60,46% 0,28% 1,10% 0,46% 

9 17,13%             373,2    88,89% 0,63% 1,23% 0,71% 

10 44,07%             960,3    228,73% 2,54% 1,37% 1,11% 
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Meer jobs door modernisering en verduurzaming economie 
 

Loonlastenverlagingen 
 

Groen pleit ook voor een gevoelige verlaging van de lasten op arbeid. Bovenop de lastenverlaging die 

al voorzien werd in het Competitiviteitspact (driemaal 450 miljoen euro:  in 2015, 2017 en 2019) willen 

we de loonkost nog eens verlagen met 1,2% van het bbp. Die lastenverlaging verdelen we gelijk over 

werkgevers en werknemers. Om de impact van deze maatregelen te maximaliseren, richten we ze op 

de meest prijsgevoelige delen van de arbeidsmarkt. Dat maakt ze op vlak van jobcreatie en 

economische impact een stuk efficiënter dan algemene lastenverlagingen.  

 

De loonkosten voor werkgevers verlagen we door het progressief maken van de 

werkgeversbijdrage. De werkgeversbijdrage bedraagt ongeveer 32% van het brutoloon van de 

werknemer. Dit percentage varieert van sector tot sector en wordt soms verminderd door 

doelgroepenmaatregelen. In bepaalde gevallen zijn er ook bijzondere bijdragen verschuldigd, zoals 

bijvoorbeeld de bijdrage voor het Fonds Sluiting Ondernemingen of de bijdrage voor het betaald 

educatief verlof. We veranderen niets aan de eerstelijnsberekening van die bijdrages, omdat we de 

historische resultaten van het sociaal overleg willen respecteren. Wat we wel doen is op het einde van 

de berekening een progressiviteitscorrectie doorvoeren, wat leidt tot het volgende systeem: 

 Men berekent eerst de werkgeversbijdragen volgens de bestaande systemen 

 Voor de lonen die hoger liggen dan het referentieloon verandert er niets. 

 Voor reële (voltijds equivalente) brutolonen die lager liggen dan het referentieloon, verlagen 

we de werkgeversbijdrage met een vast bedrag per procent dat het loon onder het gemiddelde 

ligt . 

 

We investeren 2,5 miljard euro in deze maatregel. De nettokost van deze maatregel zal echter heel 

wat lager liggen, vooral vanwege minder-uitgaven in de sociale zekerheid ten gevolge van jobcreatie 

en het verwachte in regel brengen van zwartwerk in sommige sectoren. Op basis van projecties door 

het Planbureau ramen we de nettokost van deze maatregel op ongeveer 1,1 miljard euro. We 

verwachten dat deze maatregel 55.000 extra jobs zal opleveren. 

Voor de laagste lonen valt de RSZ-bijdrage door deze maatregel op 0 euro, een besparing voor de 

werkgever per maand van 240 euro bovenop de reeds bestaande verminderingen. 

 

Groen geeft ook een loonbonus aan 2 miljoen werknemers. De loonbonus is een relancemaatregel in 

de vorm van een fiscaal voordeel voor de 50% werknemers met een loon lager dan het mediaanloon. 

Kort samengevat werkt het als volgt.  Wanneer mensen een voltijds equivalent (VTE) brutoloon hebben 

dat lager ligt dan het ‘referentieloon’ (het mediaan brutoloon tijdens het aanslagjaar), geeft de 

overheid hen een belastingkrediet dat een vastgelegd percentage van het verschil tussen het eigen 

VTE loon en het referentieloon dicht rijdt. Om de impact van deze maatregel te maximaliseren, wordt 

de geschatte waarde van het belastingkrediet ook afgehouden van de bedrijfsvoorheffing. Zo kan de 

werknemer direct genieten van het fiscaal voordeel en moet hij niet anderhalf jaar wachten om plots 

‘een cadeautje’ te ontvangen via de belastingen. 
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Ook in deze maatregel investeren we 2,5 miljard euro. Gebaseerd op projecties van het Federaal 

Planbureau van gelijkaardige maatregelen zal de nettokost van deze maatregel echter heel wat lager 

liggen. Hoewel deze maatregel minder jobs creëert dan de progressieve werkgeversbijdrage (29.000 

jobs voor de loonbonus), versterkt ze wel gevoelig de koopkracht van een grote groep werknemers 

met een lage spaarquote. Dat heeft volgens het Planbureau dan weer een sterker effect op onze 

economische groei dan de progressieve werkgeversbijdrage. De projecties van het Planbureau geven 

daarom een gelijkaardige budgettaire impact, met name een nettokost van ongeveer 840 miljoen euro. 

Samen met de progressieve werkgeversbijdrage zorgt de loonbonus voor een aantal belangrijke 

trendbreuken: 

 Het verhogen de koopkracht voor de helft van de werknemers. Daar waar vorige regeringen 

sneden in de lonen, versterken we de lonen en snijden we enkel in de loonlasten.  

 Het verlagen de loonlasten voor werkgevers, in de meest prijsgevoelige delen van de 

arbeidsmarkt, met een sterk positieve impact voor arbeidsintensieve sectoren. 

 We maken het aanwerven van laaggeschoolde arbeidskrachten een stuk betaalbaarder, wat 

in deze tijden van crisis een belangrijk positief effect zal hebben op de cijfers voor langdurige 

en jeugdwerkloosheid. 

 We werken de werkloosheidsval weg, niet door, zoals de voorbije regering, te snijden in sociale 

uitkeringen, maar wel door werken lonender te maken. 

 We focussen op de ruime groep die het echt nodig heeft (in tegenstelling tot een klassieke 

verhoging van de belastingvrije som, die ook een cadeau is voor grootverdieners).   

 We zorgen voor gevoelige besparingen in de sociale zekerheid vanwege sterke jobcreatie. 

 We creëren de ruimte voor een verregaande vereenvoudiging van de gunstregimes in het 

complexe kluwen van bijdragekortingen. 

 

Beter werk 
 

Kwaliteit is het sleutelwoord in een hedendaags programma rond werk. De kwaliteit van onze 

ondernemers en werknemers is dé doorslaggevende factor van onze economie in een internationaal 

competitieve omgeving. Daarom staat innoveren, opleiden en een ruimte creëren waarin mensen 

plannen kunnen realiseren centraal. Investeren in werkbare jobs garandeert dat het werkvermogen, 

de gezondheid en de inzetbaarheid van werknemers en zelfstandigen op lange termijn op peil blijft. 

Dat is ook de beste eindeloopbaanstrategie. Wanneer jobs voor mensen werkbaar blijven tot aan het 

einde van de loopbaan, wordt langer werken interessanter dan vroeger uittreden. 

Met een focus op het werkbaar maken van werk wil Groen het langdurig ziekteverzuim met minstens 

25.000 mensen terugdringen. Dat is niet overdreven ambitieus. De afgelopen jaren nam dat verzuim 

immers toe met 50.000 werknemers.  

De opbrengst van dit beleid, dat veel sterker dan voorheen inzet op werkbaar werk bedraagt in dat 

minimaal scenario 900 miljoen euro. Het is dus geen domme investering om 100 miljoen euro te 

investeren om dit beleid uit te bouwen. We voorzien de introductie van een instrument om het 

werkvermogen te meten, een ondersteuning van sectorale opleidingsfondsen om hun dienstverlening 

uit te breiden en een grotere rol voor de bestaande overlegorganen in een onderneming in de 

preventie van burn-out. 
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Werkbaar werk betekent ook dat je werken en je gezin vlot moet kunnen combineren. We versterken 

daarom het zorgverlof, met onder andere een uitbreiding van het ouderschapsverlof, meer 

vaderschapsverlof en  een uitbreiding naar zelfstandigen. Ook mantelzorgers krijgen meer zorgverlof. 

We schroeven de inperking van het tijdskrediet door de Regering Di Rupo terug. We laten daarom het 

totale budget voor zorgverloven en tijdskrediet stijgen met 228 miljoen euro. 

 

Arbeidsmarktbeleid 
 

Kwaliteit is het sleutelwoord in een hedendaags arbeidsmarktbeleid. Veel werkzoekenden vinden op 

eigen initiatief een goede baan. Anderen hebben baat bij een intensieve begeleiding in hun zoektocht 

naar een goede baan. Groen wil kansarme groepen beter begeleiden in hun zoektocht naar een 

gepaste baan. Dat lukt niet door de uitkering van mensen te verminderen, maar wel door voor de 

zwakste groepen een gepaste plaats te voorzien op de arbeidsmarkt. We investeren meer in de 

trajectbegeleiding van de zwakste groepen, maar ook in het voorzien van gepaste stages en jobs op de 

arbeidsmarkt voor deze werkzoekenden.  

Het aantal werklozen neemt stelselmatig toe, maar toch blijven evenveel vacatures langdurig 

openstaan. In Vlaanderen alleen staan 4000 vacatures meer langer dan 4 maanden open dan in 2010. 

Dat komt omdat het huidig arbeidsmarktbeleid enkel aandacht voor werkzoekenden, en nauwelijks 

interesse voor de wensen en verwachtingen van bedrijven. Een kwaliteitsvol arbeidsmarktbeleid 

ondersteunt niet enkel de werkzoekenden maar ook bedrijven.  Veel bedrijven vinden op eigen 

initiatief een goede kandidaat voor hun vacatures. Andere bedrijven hebben baat bij een 

ondersteuning in hun zoektocht naar een goede werknemers. We staan werkgevers bij die moeite 

hebben met het invullen van hun vacatures.  

De afgelopen jaren verminderde het personeelsbestand van de VDAB met 200 personen. We 

schroeven het personeelsbestand terug op, om werkzoekenden meer begeleiding op maat te bieden 

en werkgevers te begeleiden bij het invullen van lang openstaande vacatures, een investering van 21 

miljoen euro. Via het bedrijfsondersteunend beleid vullen we minstens 5000 vacatures sneller in, wat 

214 miljoen euro oplevert voor de staatskas. 

 

Fiscale vereenvoudiging 
 

We vereenvoudigen de vennootschapsbelasting en verlagen het nominaal tarief. We doen dit 

budgetneutraal voor de overheid door te wieden in de wirwar van aftrekken. De Belgische 

vennootschapsbelasting combineert een hoog nominaal tarief met een kluwen aan fiscale voordelen. 

Dat zorgt voor een zeer complex en frustrerend systeem dat een oneerlijk voordeel creëert voor wie 

beter is in fiscale optimalisatie. Groen wil dat onevenwicht wegwerken door het budget-neutraal 

afschaffen of inperken van zoveel mogelijk fiscale gunstregimes. We evolueren dus van een complex 

systeem met een hoog tarief, naar een eenvoudig systeem met een laag tarief. Het eenvoudiger 

systeem met lager tarief zorgt er voor dat de vennootschapsbelasting heel wat billijker wordt voor 

KMO’s. Op Europees niveau blijven we ijveren voor een verregaande harmonisering van de 

vennootschapsbelasting om een antwoord te bieden aan de ontspoorde fiscale optimalisatie van 

sommige multinationals. 



10 
 

De vennootschapsbelasting heeft drie grote aftrekken: de aftrek voor Definitief Belaste Inkomsten 

(DBI-aftrek), de notionele en de gewone intrestaftrek. De reikwijdte van de momenteel wel zeer 

genereuze DBI-aftrek brengen we terug tot de minimale vereisten van de nieuwe Europese Moeder-

Dochter-Richtlijn. We hervormen ook de notionele interestaftrek zodat ze:  

 tegen een lagere kostprijs nuttiger wordt voor KMO’s,  

 zorgt voor een  grotere jobcreatie  

 en een belangrijke steun wordt voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling.  

Dat doen we in een eerste hervorming, vanaf 2015 door:  

• de koppeling van het notioneel rendement aan een andere (lagere) referentierente, zoals één 

van de Euribor interbankenrentes, met een renteplafond van 2,5% (huidig plafond is 3%) voor 

grote bedrijven, met behoud van een hoger renteplafond voor KMO’s. 

• De verhoging voor KMO’s optrekken van 0,5% tot 1%.  

• Financiële instellingen niet langer toe te laten om deze aftrek te gebruiken. 

• Het beperken van het maximale bedrag van de aftrek tot de helft van het passief .  

• Bij de klassieke interestaftrek scherpen we de thin-cap-regeling  aan van vijf maal tot drie maal 

het eigen vermogen. Dit zowel om de bestaande prikkels voor al te riskante kapitaalstructuren 

weg te nemen, als om een zekere symmetrie tussen beide vormen van interestaftrek te 

behouden.  

Voor het eind van de legislatuur willen we de  bestaande blinde interestaftrekken hervormen tot 

intelligente interestaftrekken. In tegenstelling tot de huidige (notionele en gewone) interestaftrek is 

een intelligente aftrek niet blind voor de doeleinden van investeringen. Zo zouden investeringen in 

jobcreatie, innovatie en eco-efficiëntie aan een hoger percentage worden afgetrokken dan traditionele 

investeringen. Zuiver financiële constructies vallen terug op 0% aftrek. We stemmen de rentetarieven 

voor de aftrek dus af op de doelmatigheid van de investering en de maatschappelijke meerwaarde die 

ze verwezenlijkt. 

 

We snoeien in het oneigenlijk gebruik van fiscale vrijstellingen op meerwaarden. Het is logisch dat er 

een vrijstelling bestaat voor meerwaarden op niet-speculatieve belangen in andere vennootschappen, 

zoals dochter-ondernemingen of joint ventures. Doorheen de jaren zijn steeds meer vennootschappen 

echter misbruik gaan maken van deze soepel geformuleerde vrijstelling. Daarom brengen we de 

reikwijdte van de vrijstelling terug tot haar originele bedoeling, door scherpere voorwaarden. Concreet 

trekken we de minimale bezitstermijn (waarvoor men de aandelen minimaal in bezit moet houden om 

te genieten van de vrijstelling) op tot 5 jaar (met een uitzonderingsclausule voor gevallen van 

overmacht) en de minimale aandelenparticipatie trekken we op van de huidige 10% tot 25%. Wij 

verwachten hieruit een opbrengst van 434 miljoen euro. 

 

We immuniseren bedrijven tegen vaak zeer schadelijke korte-termijn-speculatie via de invoering van 

een korte-termijn meerwaardebelasting. Naar analogie met de ‘short term capital gains tax’ in landen 

als de VS en het Verenigd Koninkrijk, is deze meerwaardebelasting enkel van toepassing op 

beursgenoteerde aandelen die slechts een beperkte periode werden aangehouden. Deze belasting 

geldt zowel voor particulieren als voor vennootschappen en dooft uit naarmate een aandeel langer 

wordt aangehouden. Net zoals in het Verenigd Koninkrijk kunnen minderwaarden afgeboekt worden 

tegen meerwaarden (met een overdraagbaarheid van 1 jaar). We stellen voor om te werken met een 

tarief van 25% van de netto gerealiseerde meerwaarde voor een aankoop-verkoop binnen de dag, 20% 
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binnen de week, 15% binnen de maand, 10% binnen het kwartaal en 5% binnen het jaar. Omdat we 

investeerders ter goeder trouw niet willen bestraffen is deze heffing eenvoudig te vermijden voor wie 

op een stabiele wijze investeert en belegt.  We schrijven geen opbrengst in hiervoor, omdat de 

bedoeling van deze maatregel niet zozeer is om nieuwe inkomsten aan te boren, maar wel om stabiel 

aandeelhouderschap te stimuleren bij beursgenoteerde bedrijven en speculatieve aanvallen tegen 

deze bedrijven een stuk minder rendabel te maken.  

 

De bestaande Taks op Beursverrichtingen (TOB)  hervormen we door de huidige wirwar aan tarieven 

te harmoniseren op het huidige standaardtarief van 0,65% (met behoud van de bestaande 

vrijstellingen) en de bestaande heffingplafonds af te schaffen. Deze harmonisering zal geen 

ontmoedigende invloed hebben op de belegger of spaarder die op lange termijn wenst te beleggen. 

Deze 0,65% is namelijk een bescheiden percentage in vergelijking met het in- en/of uitstaprecht van 

bepaalde beleggingsfondsen, die oplopen tot 5%. Deze heffing zal wél zeer ontmoedigend zijn voor 

speculanten die nu nog meerdere keren per dag aandelen aan- en verkopen. Onze geraamde 

inkomsten van 334 miljoen euro zijn gebaseerd op de inkomsten en tarieven van de bestaande 

beurstaks (TOB) volgens cijfers van de FOD Financiën. Ze zijn echter een wezenlijke onderschatting van 

de te verwachten opbrengsten, want deze raming houdt geen rekening met de afschaffing van de 

heffingplafonds.  

 

Gericht ondersteunen KMO’s 
 

Groen ontwikkelde de voorbije jaren heel wat concrete voorstellen om het ondernemersklimaat in ons 

land te verbeteren. Zeker in tijden van crisis is het belangrijk dat er genoeg zuurstof is om te 

ondernemen. Onze maatregelen rond loonlastenverlaging, administratieve en fiscale vereenvoudiging, 

grotere rechtszekerheid en het dynamiseren van de arbeidsmarkt, geven oplossingen voor concrete 

uitdagingen waar ondernemers in Vlaanderen en België mee geconfronteerd worden. Aanvullend op 

deze algemene hervormingen ontwikkelden we ook een waaier aan voorstellen die gericht inspelen 

op de concrete uitdagingen waar zelfstandigen en KMO’s dag in dag uit mee geconfronteerd worden. 

In dit plan hernemen we enkele van die voorstellen.  

Aanvullend op de lastenverlaging via de progressieve werkgeversbijdrage, versterken we de verlaging 

van sociale bijdragen op de eerste drie werknemers van KMO’s. Concreet verlagen we de 

werkgeversbijdragen  met 2000 euro per werknemer per trimester en dit gedurende 8 trimesters. We 

doen dit omdat het net de eerste aanwervingen zijn die het zwaarst wegen wanneer men een activiteit 

uitbouwt waarvan het zakencijfer nog onzeker is. We trekken hiervoor ongeveer 100 miljoen euro uit. 

We zetten in op preventief falingsbeleid (via begeleidingsdiensten bij alarmsignalen zoals laattijdige 

betalingen). Dat doen we ondermeer door een aanpassing van het sociaal statuut voor zelfstandigen 

dat een tijdelijke opveringsvergoeding van 700 euro per maand introduceert voor zelfstandigen met 

economische en financiële problemen. Deze vergoeding stelt de zelfstandige in staat  een faillissement 

te voorkomen en zich te reorganiseren om uit het slop te geraken.  

Als het toch nog fout loopt bieden we gefailleerden een beter vangnet aan waardoor ze een tweede 

en zelfs een derde kans kunnen krijgen. In Vlaanderen worden gefailleerden vaak ten onrechte 

gestigmatiseerd. Nochtans tonen tal van voorbeelden uit het buitenland dat heel wat van de meest 

succesvolle seriële ondernemers eerst één of twee maal faalden voor ze hun succesformule 
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ontdekken. Net die vroege mislukkingen bleken een belangrijke factor voor hun latere succes. Voor dit 

hele falingsbeleid trekken we 117 miljoen euro uit. 

De extra middelen die we uittrekken voor de ecologiepremie zijn in belangrijke mate bestemd om 

KMO’s beter te ondersteunen in het verhogen van hun energie- en grondstoffenefficiëntie. Kostprijs 

79 miljoen euro. 

We maken de overgangsregeling voor de liquidatiebonus permanent en versnellen de 

vermogensopbouw voor beginnende zelfstandigen door het afschaffen van de roerende voorheffing 

(voor natuurlijke personen) bij de overgang naar de rendementsheffing op grote vermogens.  

Ook voor familiebedrijven is de overgang naar onze vermogensrendementsheffing een ware 

verademing. Door de afschaffing van de erfenis- en schenkingsrechten  maakt ons systeem de, nu nog 

zo dure en complexe successieplanning, eenvoudig en kosteloos. Het zal niet langer nodig zijn in te 

teren op de reserves van het familiebedrijf om een generatiewissel te regelen. 

We breiden het systeem van de ondernemingsgroeperingen uit. Met dit systeem kunnen bedrijven 

samen  één of meerdere  werknemers aannemen die ze elk afzonderlijk niet voltijds te werk kunnen 

stellen (bijvoorbeeld een informaticus, een klusjesman of een boekhouder). Door dit systeem moeten 

deze werknemers niet langer een zelfstandig statuut hebben, met alle bijhorende risico’s en 

administratieve rompslomp.  De uitbreiding realiseren we door ondernemingsgroeperingen toe te 

laten alle types van werknemers aan te werven (momenteel enkel kan dit enkel bij langdurig 

werklozen, leefloners of andere begunstigden van financiële steun) en ook deeltijdse werknemers in 

dienst te nemen, op voorwaarde dat het minstens om een halftijds contract gaat en dat de deeltijdse 

werknemer voorrang krijgt wanneer er extra banen bijkomen. Daarnaast geven we ook een forfaitaire 

opstartvergoeding van 2.500 euro en versoepelen we de voorwaarden voor BTW-vrijstelling. Kostprijs 

2 miljoen euro. 

 

Onderzoek en ontwikkeling 
 

Zowel de kwaliteit van het onderzoek in Vlaanderen als de effectiviteit van de ingezette middelen is 

groot. Wanneer we van de universiteiten en de hogescholen verwachten dat ze de kritische 

kenniscentra van de samenleving zullen blijven, de broedplaatsen van maatschappelijke en 

technologische vernieuwing, dat ze hun dienstverlening aan de samenleving ernstig zullen blijven 

nemen, dan moet deze missie door de overheid ondersteund worden.  

Extra investeringen in wetenschap en innovatie hebben een positieve impact op de andere 

beleidsdomeinen. Ze zijn cruciaal om de economie duurzaam te herlanceren en nieuwe 

werkgelegenheidsmogelijkheden aan te boren. Ze zijn ook noodzakelijk om de Vlaamse braindrain te 

stoppen en toponderzoekers in Vlaanderen te verankeren. Groen wil daarom fors investeren in 

duurzame innovatie.  

De huidige regering haalde de vooropgestelde ambities niet. De nieuwe Vlaamse Regering moet 

gedurfder beleid voeren dan tot nu toe het geval is geweest. Groen wil dat Vlaanderen de 1%-norm 

voor overheidsmiddelen voor O&O in 2020 haalt. Daarom pompen we bijna een miljard euro extra in 

wetenschappelijk onderzoek en innovatie, boven op de huidige investeringen. We baseren ons op het 

scenario zoals voorgesteld door de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie, en investeren met 

jaarlijkse opstappen tot 185 miljoen euro in 2019. Geen ‘stop and go'-aanpak, maar een duurzaam en 

stabiel investeringspad. 
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Naast de 1%-norm voor publieke O&O-middelen moet ook het bedrijfsleven haar O&O-inspanningen 

opdrijven naar de 2%-norm. Om een zo groot mogelijke synergie te realiseren tussen overheids- en 

bedrijfsinvesteringen wordt een gemeenschappelijk plan ontwikkeld. 

De momenteel versnipperde innovatiemiddelen zetten we doelgericht in op een aantal duurzame 

speerpuntsectoren met een groot industrieel potentieel. Deze focus vertaalt zich in nieuwe, duurzame 

jobs bij ons. We vereenvoudigen het innovatielandschap en maken het toegankelijker voor KMO’s. We 

stimuleren brede samenwerkingsverbanden, waarbij verschillende actoren (kennisinstellingen, 

bedrijven, overheid, vakbonden, ngo’s, …) tegelijkertijd deelnemen aan het innovatieproces, elk vanuit 

hun positie, en vanuit een voortdurende interactie samen kennis creëren, ontwikkelen en valoriseren. 

We zetten ook een inhaalbeweging in voor demonstratie- en pilootprojecten. 

 

Duurzame transformatie van de economie 
 

Onze industrie en tal van economische sectoren staan voor grote uitdagingen. Zowel op economisch, 

ecologisch als maatschappelijk vlak. Om onze economie nieuwe zuurstof in te blazen en weerbaar te 

maken voor de uitdagingen van de toekomst moeten we werk maken van een duurzame transformatie 

van onze economie. Hierbij staan een aantal concepten centraal: grondstoffen- en energie-efficiëntie, 

het sluiten van materiaalkringlopen, de ecologische voetafdruk beperken, competentiemanagement, 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteitsvolle arbeidsorganisatie. Daarom willen we een 

groot aantal economische sectoren of domeinen ondersteunen om een routeplan uit te stippelen en 

de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Het verduurzamen van de economie wordt bij 

Groen dus de kern van het economisch beleid. We gaan over van denken naar doen. Transversale 

transitiearena’s of innovatieknooppunten versterken we en geven meer slagkracht. We denken hierbij 

bv. aan de domeinen Duurzaam Wonen en Bouwen, Duurzaam Materialenbeheer (waaronder 

specifiek aandacht voor gebruiks- en deeleconomie en sluiten van kringlopen), Duurzame mobiliteit, 

duurzame  energievoorziening, biogebaseerde economie, sociale innovatie. 

Ook sectorspecifieke transitiepaden ondersteunen we, bijvoorbeeld in de chemiesector en 

voedingsindustrie (die op dit vlak al stappen gezet hebben), de horeca,  de maakindustrie, de 

metaalsector, de zorgsector, de dienstensector, de kledingindustrie, de landbouw, water- en 

afvalverwerkende sector, enzovoort.  

De afspraken en instrumenten gaan verder dan wat in de vrijblijvende programma’s als VIA of EU 2020 

werd voorzien en worden resoluut vertaald in concrete en resultaatsgerichte maatregelen. 

Economische steunmaatregelen en financieringsinstrumenten, innovatiebeleid, vergunningenbeleid, 

productnormering, ondersteuningsmaatregelen bij herstructureringen en reconversie,  arbeidsmarkt- 

en competentiebeleid  worden hieraan gekoppeld.  

Deze routepaden en actieplannen worden uitgewerkt op basis van een ruim sociaal-ecologisch overleg 

(werkgevers, vakbonden, milieu- en consumentenorganisaties en andere ngo’s, kennisinstellingen)  en 

er wordt een goede  afstemming voorzien tussen de verschillende beleidsniveaus.  

We voorzien een budget van 150 miljoen euro om de ontwikkeling en implementatie van deze 

routepaden te ondersteunen en te versnellen.   
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Gezonde leefomgeving 
 

Duurzame energie 
 

We investeren in een schone, stabiele en betaalbare energievoorziening.  

Meer middelen voor energiezuinig maken van woningen 

Aangezien de schoonste en goedkoopste energie de energie is die je niet verbruikt, zetten we eerst en 

vooral fors in op energie-efficiëntie. Het is onbegrijpelijk dat de schaarse middelen die voorzien werden 

als impuls om onze woningen energiezuiniger te maken, door de federale regering fors werden 

teruggeschroefd. 300 miljoen euro werden zomaar geschrapt uit de begroting. Hierdoor gingen niet 

alleen tal van jobs verloren, maar bleef ook de energiefactuur van gezinnen verder aantikken. Groen 

wil het renovatieritme van onze woningen minstens verdubbelen en meer ondersteuning bieden voor 

totaalrenovatie en renovaties op wijkniveau. We ondersteunen de ontwikkeling van energiediensten 

en derdebetalersystemen die energie-efficiëntie bevorderen. Voorlopers op het vlak van duurzame 

nieuwbouw krijgen opnieuw een duw in de rug. We zetten hiervoor jaarlijks een extra budget van 500 

miljoen euro in (in 2019 551 miljoen euro). Dit levert 4000 nieuwe jobs op, waardoor de nettokost 

terugvalt op 380 miljoen euro. 

 

Bestrijding energiearmoede door energiezuinig maken van woningen aan onderste kant van de 

woonmarkt 

Ongeveer 750.000 gezinnen in België, of zowat een op de zeven huishoudens, hebben af te rekenen 

met energiearmoede. Dat  betekent dat ze moeite hebben om hun woning behoorlijk te verwarmen. 

Dat blijkt uit een onderzoek van de FOD Economie, op basis van cijfers uit Huishoudbudgetonderzoek 

van 2010. 

Voor de onderste kant van de woonmarkt lanceren we een speciaal sociaal-ecologisch programma, 

waarbij extra ondersteuning, begeleiding en financiering op maat wordt voorzien. Hiervoor trekken we 

nog eens 551 miljoen euro extra uit. Enkel door een dergelijke doorgedreven aanpak zullen we ook de 

slechtste woningen energiezuinig maken (desnoods via sloop en hernieuwbouw) en ook de 

energiefactuur van de meest kwetsbaren structureel verlagen. Dit zorgt niet alleen voor minder 

energie-armoede, maar levert ook 4000 nieuwe jobs op, waardoor de nettokost terugvalt op 380 

miljoen euro.  

 

Energie-efficiëntie bij KMO’s opkrikken via uitbreiding en aanpassing ecologiepremies 

Ook de KMO’s ondersteunen we voor energiebesparende maatregelen. De ecologiepremie  hervormen 

we en breiden we uit. Hiervoor zetten we een extra budget van 79 miljoen euro in, wat leidt tot 

minstens 1400 nieuwe jobs.  

 

Doorbraak hernieuwbare energie realiseren zonder de energiefactuur te verhogen 

We willen de doorbraak van hernieuwbare energie realiseren. Tegen 2020 willen we 35% van onze 

elektriciteit halen uit hernieuwbare energie en ook op het vlak van groene warmte willen we flinke 

stappen vooruit zetten. Het ondersteuningssysteem zuiveren we uit en maken we efficiënter. De 
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certificatenkosten voor hernieuwbare energie rekenen we niet meer volledig door in de 

elektriciteitsfactuur, zoals tot nog toe het geval was. We voorzien jaarlijks een stevig budget in de 

algemene middelenbegroting dat tegen 2019 865 miljoen euro bedraagt. Op deze manier kunnen we 

een ambitieuze energietransitie realiseren zonder een verdere stijging van onze energiefactuur. We 

investeren ook in een versterking en aanpassing van onze energienetten en een betere interconnectie 

met onze buurlanden. Kiezen voor hernieuwbare energie levert ons 5000 nieuwe jobs op, waardoor 

de nettokost teruggebracht wordt op 651 miljoen euro. 

 

Besparingen door interne klimaatinvesteringen  

Door te investeren in energie-efficiëntie, duurzame energie en duurzame mobiliteit zorgen we voor 

een forse reductie van CO2-uitstoot. Dit zorgt niet alleen voor een gezondere leefomgeving, maar we 

kunnen hierdoor ook 217 miljoen euro besparen die we anders moeten uitgeven aan het opkopen van 

schone lucht uit het buitenland.  

 

Correcte nucleaire rente 

We halen ook extra middelen op via een correcte aanrekening van de nucleaire rente. De nucleaire 

rente is de excessieve winst die de kernexploitanten opstrijken bovenop de normale winstmarge die 

nodig is voor een rendabele uitbating. Deze overwinsten blijven jaar in jaar uit vloeien naar 

buitenlandse groepen, zoals het Franse GDF Suez en in mindere mate EDF en E.ON. Op dit moment 

wordt nog steeds minder dan de helft van deze onrechtmatige winst afgeroomd. Op basis van 

berekeningen van de CREG, rekening houdende met de beschikbare productiecapaciteit in 2019 en 

met een billijke winstmarge voor de uitbaters, kunnen we in 2019 582 miljoen euro extra ophalen bij 

de kernexploitanten.   

We schaffen het verlaagde btw-tarief voor steenkool, bruinkool, turf en daarvan afgeleide vaste 

brandstoffen af. Binnen de groene fiscale verschuiving creëren we de ruimte voor een stevige 

lastenverlaging ook door te snoeien in de vele milieu-schadende subsidies. Binnen de EU zijn België en 

Frankrijk de twee kneusjes van de Europese klas als het gaat over milieufiscaliteit. Het zijn, niet 

toevallig, ook de twee koplopers als het gaat om het toekennen van fiscale voordelen. Eén van die 

voordelen is het uitzonderingstarief van 12% (het zogenaamde ‘geparkeerd tarief’) dat België van de 

EU heeft verkregen voor een resem zeer milieu-schadende producten zoals: turf, onverkoolde 

petroleum-cokes, steenkool, bruinkool en van steen- of bruinkool afgeleide vaste brandstoffen. België 

en Luxemburg zijn de enige EU lidstaten die deze producten niet belasten aan het standaardtarief (21% 

voor België). De Europese Commissie heeft België al meermaals gevraagd dit uitzonderingsregime af 

te schaffen, voornamelijk omdat dit 'geparkeerd tarief' expliciet als overgangsmaatregel was 

opgenomen in de BTW-richtlijn. Het lijkt ons logisch in te gaan op deze vraag. (Omvang budget 

voorlopig onbekend.) 

 

Dit betekent dat we netto 700 miljoen euro investeren in een duurzaam energiebeleid. 
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Duurzame mobiliteit 
 

Binnen het totale budget dat de overheid uittrekt voor het ondersteunen van mobiliteit, doen we een 

grote budgetneutrale verschuiving van steun voor vervuilende vormen van mobiliteit naar niet-

vervuilende vormen. Met het afschaffen van een reeks milieuonvriendelijke fiscale voordelen 

financieren we investeringen in duurzame mobiliteit. 

 

Investeringen in openbaar vervoer en verhogen van recurrente middelen 

Groen kiest voor een ambitieus investeringsbeleid voor het openbaar vervoer. Willen we de mensen 

uit hun wagen halen, dan hebben we nood aan een betrouwbar en flitsend openbaar vervoer dat je 

ook na een caféuitstap veilig terug thuis brengt. De opgelegde besparingen bij De lijn en de NMBS 

hebben ertoe geleid dat kleine stations gesloten werden, vroege en late treinen geschrapt en ook het 

Gentse nachtnet werd er slachtoffer van. Groen wil de besparingen van Di Rupo I en Peeters II 

terugschroeven. Daardoor moet het mogelijk worden om regionale lijnen te heropenen en regionale 

stations in het algemeen beter te bedienen. Bovendien willen we investeren in een betere 

dienstverlening in en naar de centrumsteden toe. Om de kostenefficiëntie te verhogen voorzien we 

extra budgetten om in de doorstroming van het openbaar vervoer te investeren. Jaarlijks gaan 

miljoenen euro’s overheidsgeld verloren door bussen en trams die zich vastrijden in het verkeer. Met 

een optimale doorstroming kan De Lijn tot 30 trams uitsparen en dezelfde frequentie aanbieden. We 

voorzien ook een specifiek exploitatiebudget om het Brusselse GEN vanaf 2015 gedeeltelijk te kunnen 

opstarten want er zijn al lijnen afgewerkt en het materiaal is er ook. Voor NMBS en De lijn gaat het 

over een jaarlijks bedrag van meer dan 400 miljoen euro samen. 

Tegelijk willen we ook het investeringsprogramma herzien en een ambitieuzer plan mogelijk maken en 

onze investeringsachterstand wegwerken. De budgetten voor veiligheid wegen in het huidige 

investeringsprogramma tot 2019 zwaar door. Andere investeringsprojecten moesten in de tijd 

verschoven worden. Door gemiddeld 1 miljard euro meer per jaar te voorzien (+50%) kunnen we 

belangrijke projecten realiseren zoals de tweede spoortoegang in Antwerpen, de Ijzeren Rijn en 

optimaal onderhoud voor stipte treinen, maar ook extra parkeerplaatsen bij drukke regionale stations. 

 

Fietsinfrastructuur zodat dagelijks fietsen een evidentie kan worden 

Gezien onze achterstand volstaan de huidige investeringsmiddelen niet. Om het aandeel van het 

fietsverkeer in de modal split te doen stijgen willen we 200 miljoen euro extra voorzien. Pas vanaf het 

moment dat we veilige routes kunnen aanbieden, kunnen we veel meer mensen op de fiets krijgen. Er 

bestaat een groot potentieel om het woonwerk-verkeer naar onze grote steden toe te verduurzamen 

daarom gaan de bijkomende middelen prioritair naar een Fiets-GEN rond Brussel, Antwerpen en Gent. 

De helft van het bijkomende budget voorzien we voor een versnelde realisatie van het bovenlokaal 

functioneel fietsroutenetwerk, want de realisatie ervan sleept al jaren aan. Een kwart van de middelen 

voorzien we voor de realisatie van fietssnelwegen rond de overige centrumsteden.  

 

Afschaffing milieuonvriendelijke fiscale voordelen 

Vergroening van de accijnzen van brandstoffen 

Dieselwagens hebben een enorme impact op milieu en gezondheid in ons land. Fijn stof uit 

dieselverkeer is kankerverwekkend en verantwoordelijk voor 75 procent van het totaal aantal 
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milieugerelateerde ziektes. En toch stimuleert de federale overheid verder de verdieselijking van ons 

wagenpark onder meer door goedkopere accijnzen. Groen stelt een vergroening van de accijnzen op 

brandstof voor, energie-inhoud en milieu-impact bepalen dan de hoogte van de accijnzen. Daarvoor 

willen we op Europees niveau strijden. Op korte termijn stemmen we de hoogte van de accijnzen op 

diesel in België af op het gemiddelde niveau van de ons omringende landen. Want de accijnzen op 

diesel liggen vandaag in ons land met 42,77 eurocent per liter lager dan in de buurlanden: 47,78 

eurocent per liter in Nederland, 47,04 eurocent per liter in Duitsland, 42,84 eurocent per liter in 

Frankrijk. De dieselaccijns op te trekken op het gemiddelde zou voor een jaarlijkse opbrengst zorgen, 

ter hoogte van 325 miljoen in 2019.  

Waar er nog geen duurzame alternatieven zijn zoals voor zwaar transport is de inzet van 

biobrandstoffen verdedigbaar. Maar de inzet van biobrandstoffen in de gewone dieselwagen is 

verspilling. En toch subsidieert de federale overheid dit en maakt fossiele brandstoffen goedkoper, ook 

door de verplichte minimumbijmenging van accijnsvrije biobrandstof. Groen is voor de afschaffing van 

de accijnsvrijstelling en voor de afschaffing van een verplichte bijmenging. Volgens ramingen van Inter-

Environnement Wallonië loopt deze milieuonvriendelijke subsidie op tot jaarlijks meer dan 200 

miljoen euro. 

 

Terugbetaling professionele diesel schaffen we af 

In de plaats van jaarlijkse terugbetalingen aan professionele dieselgebruikers, die trouwens geldt zowel 

voor Belgische als voor buitenlandse ondernemingen, gaat Groen voor energie-efficiëntie en verlaging 

van de loonlasten. Vandaag is de terugbetaling voor in België aangekochte diesel goed voor 76.30 

eurocent per liter. We schatten dat deze maatregel een besparing oplevert van 140 miljoen in 2019. 

 

Reduceren van de milieuschadelijke subsidies in de luchtverkeerssector 

De luchtverkeerssector is vandaag ontvanger van heel wat subsidies. In vergelijking met andere 

vervoersmiddelen is luchtverkeer nochtans enorm vervuilend. De aanvullende Vlaamse 

overheidssteun aan regionale luchthavens doven we uit, een besparing geschat op 16 miljoen euro in 

2019. Vandaag is de luchtvaart ook vrijgesteld van accijnzen en wordt er op kerosine geen btw 

geheven. Ook op vliegtuigtickets betaal je in tegenstelling tot een treinticket geen btw. In afwachting 

van een hervorming van internationale verdragen en EU regeling hieromtrent stelt Groen een belasting 

op vliegtuigtickets voor. Deze heffing moet rekening houden met de geboekte klasse en de 

vliegafstand.  

Groot-Brittannië voerde al in 1994 een gemoduleerde belasting op vliegtickets in, Air Passenger Duty. 

Meer recent volgden Duitsland en Oostenrijk. Op basis van het aantal vervoerde passagiers kunnen we 

op een jaarlijkse opbrengt van meer dan 300 miljoen euro rekenen.  

 

Afschaffen vaste belastingen op auto en vervangen door slimme kilometerheffing 

De huidige belastingen op wagens zijn domme belastingen, omdat de gebruikskosten per kilometer 

dalen hoe meer kilometers je aflegt. We schaffen daarom de vaste verkeersbelastingen op 

personenwagens af, vandaag goed voor bijna 2 miljard euro (bron: Febiac, 2012). In de plaats komt de 

slimme kilometerheffing waardoor we dus het gebruik belasten, afhankelijk van de milieukenmerken 

van het voertuig. Wie met een milieuvriendelijkere wagen rijdt, buiten de spits en in niet-filegevoelige 

gebieden, zal hierbij voordeel doen. Omdat we om in de spits te rijden in filegevoelige gebieden een 
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hoger tarief vragen, zullen automobilisten een afweging maken of ze een verplaatsing misschien 

kunnen vermijden of buiten de spits kunnen maken, daardoor komt er capaciteit vrij en dalen de files. 

Wie echt nog met de auto moet rijden en ervoor betaalt, kan van vlotter verkeer genieten. Dure 

infrastructuurprojecten met negatieve gevolgen voor gezondheid en klimaat worden zo overbodig. De 

uitgespaarde middelen kunnen we naar duurzamer modi heroriënteren.  

De invoering van een slimme kilometerheffing gaat hand in hand met een kwaliteitssprong in het 

openbaar vervoer en de uitbouw van ander alternatieven. Mensen die vandaag al naar het werk sporen 

of fietsen gaat daarom door de invoering van de slimme kilometerheffing op vooruit. Een groot 

aandeel van deze groep zijn mensen met een laag inkomen. Uit statistieken weten we dat wagenbezit 

en gebruik afhankelijk van het beschikbare inkomen is. Op basis van de berekeningen van Febiac 

(slimme kilometerheffing rekening gehouden milieuprestatie van het voertuig, tijdsstip en met sociale 

correcties) gaan we uit van een opbrengst van jaarlijks tussen de 600 en 700 miljoen euro. Voor de 

automobilist is deze hervorming een totaalpakket waarin hij of zij dus zijn vaste autobelasting 

afgeschaft ziet, een mobiliteitsbudget krijgt en meer nettoloon overhoudt door de verschuiving van 

lasten op arbeid naar vermogens en vervuiling. Voor de overheid en de samenleving leidt de 

verduurzaming van het mobiliteitsgedrag tot economische en maatschappelijke winsten, door een 

terugdringen van tijdverlies in files en de vermindering van luchtvervuiling en geluidsemissies. 

 

Vervangen bedrijfswagens door mobiliteitsbudget 

De fiscale en parafiscale regels rond woon-werkverkeer remmen de omslag naar duurzaam woon-

werkverkeer en kosten handenvol geld (meer dan 4 miljard euro fiscale steun aan bedrijfswagens 

volgens schattingen van de Europese Commissie). Kiezen voor de wagen wordt fiscaal aangemoedigd. 

De regelingen rond het privégebruik van een bedrijfswagen zijn een typisch Belgische maatregel die 

ontstaan zijn als reactie op de hoge lasten op arbeid. Maar deze maatregel heeft een serieuze 

mobiliteitsimpact met het dagelijkse fileleed rond bijvoorbeeld Brussel en Antwerpen. Groen wil 

structureel voor lagere lasten op arbeid zorgen en daardoor de bedrijfswagen als deel van het loon 

overbodig maken. 

We vervangen dit systeem door een veel eenvoudiger mobiliteitsbudget waarin op termijn alle woon-

werkvergoedingen opgevangen worden. Elke werknemer heeft recht op dit budget in de vorm van een 

belastingkrediet, dat verrekend wordt in de bedrijfsvoorheffing. Dit bedrag houdt rekening met de 

woon-werkafstand maar zorgt ervoor dat wie uitsluitend voor duurzame modi kiest van een bonus 

geniet. Elke werknemer kan vrij beslissen hoe hij zijn mobiliteitsbehoefte invult en wat hij met het niet 

gebruikte budget doet. Wie nog altijd met een bedrijfswagen naar het werk gaat of zijn boodschappen 

doet, zal daarvoor de effectieve kosten betalen. Aan de andere kant voorkomen we dat mensen 

betaald worden in auto en diesel ook al hebben ze er al voor gekozen dicht bij het werk te wonen en 

vooral van duurzame vervoersmodi gebruik te maken. Deze maatregel is budgetneutraal maar levert 

maatschappelijke winst op door onder meer de vermindering van file en gezondheidskosten owv 

veranderde mobiliteitspatronen. 

We doen dit dus op een budgetneutrale en gefaseerde manier: wat we afbouwen aan ondersteuning 

bedrijfswagens, investeren we in mobiliteitsbudget. 
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Investeren in natuur en water 
 

We investeren netto meer dan 200 miljoen per jaar in natuur en water. We gaan er bovendien van uit 

dat deze investeringen bijkomende jobs creëren, maar verrekenen deze terugverdieneffecten niet 

omdat de berekening ervan niet mogelijk is.  

 

Ruimte voor water 

Bescherming tegen overstromingen aan de kust en in het hinterland 

De rapporten van het VN-klimaatpanel geven duidelijk aan dat we ons afdoende moeten beschermen 

tegen extreme weersomstandigheden. Daarbij gaat het in Vlaanderen o.m. over het risico van meer 

overstromingen. Vlaanderen heeft een aanzienlijke achterstand opgelopen in vergelijking met de 

buurlanden wat het adaptatiebeleid betreft, de afbakening van gecontroleerde 

overstromingsgebieden en het onderzoek naar mogelijkheden voor adaptief bouwen en wonen. Het 

Sigmaplan, dat het Scheldebekken voor grote overstromingen moet behoeden, kreeg de afgelopen 

jaren onvoldoende middelen. Zo werd in 2014 in plaats van de geschatte kost van 80 miljoen euro per 

jaar maar de helft voorzien. Vlaanderen moet dringend meer investeren in afdoende beveiliging, aan 

de kust en in het hele land. Naar het voorbeeld van het Sigmaplan investeren we ook langs andere 

rivieren in overstromingsprojecten. Ook onze kustzone kunnen we beter beveiligen door mee te gaan 

met de natuur. Met kostelijke zandophogingen raken we er niet. In de plaats willen we natuurlijke 

klimaatbuffers die bestaan uit natuurlijke stranden, dynamische duinen, intergetijde gebieden. De 

bestaande stranden worden verbreed en de duinengordel wordt versterkt. Het Masterplan voor de 

beveiliging van de kustzone beperkt zich niet tot de kuststrook alleen, maar bevat ook maatregelen 

voor het hinterland en haar waterlopen. 

Investeringen in waterbeheer kunnen perfect samen sporen met natuurontwikkeling om de 

biodiversiteit in ons gewest te vrijwaren of terug groeikansen te geven. We investeren jaarlijks 142 

miljoen euro. 

 

Investeren in natuur 

Investeren in een gezonde leefomgeving 

Het beleid van de Vlaamse regering zet het lokaal milieubeleid sterk onder druk. Eerst halveerde 

Minister Schauvliege de budgetten voor lokaal duurzaam beleid (de milieuconvenant) en uiteindelijk 

schrapte ze zelfs deze milieuconvenant light. Groen wil die besparing ongedaan maken en terug 

investeren in lokaal milieubeleid. Gemeenten kunnen rekenen op jaarlijks 27 miljoen euro.  

 

Investeren in natuur en lokaal klimaatbeleid 

Groen wil inzetten op een natuurontwikkelingsoffensief. Natuur is gezond en biedt kansen op zachte 

recreatie. Nadat de Natura 2000-gebieden, die de biodiversiteit moeten versterken, afgebakend zijn, 

voorzien we ook middelen voor het beheer om de natuurdoelen effectief te kunnen behalen. We 

voorzien een budget van 24 miljoen in 2019. Maar meer natuur helpt ook om de klimaatverandering 

tegen te gaan en de effecten van de klimaatverandering op te vangen. Daarom is het risicovol dat 

Vlaanderen zo weinig natuur en bos telt en dat onze bodems verarmen. Bovendien is voor lokale 

overheden een belangrijke rol weggelegd bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en 

bescherming bieden tegen klimaatverandering waar we bijkomende middelen voor willen voorzien.  
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We voorzien meer middelen voor aankoop en beheer van natuur- en bosgebieden. Elk jaar zou het 

gebied onder effectief natuurbeheer met 3000 ha moeten toenemen, anders halen we Europese 

doelstellingen niet. Tegen 2020 heeft elke centrumstad een toegankelijk stadsbos op fietsafstand. 

Door te investeren in grote oppervlaktes natuur en water in en rond de steden kan de overheid de 

temperatuur er gevoelig naar beneden brengen en zo het hitte eiland-effect tegengaan. Groen wil 

gemeenten stimuleren een ambitieus klimaatbeleid te voeren en naar klimaatneutraliteit te streven. 

En ook voor het aanpassingsbeleid voorzien we middelen. Zo kunnen gemeenten die waterlopen uit 

betonbuizen halen en terug boven de grond brengen en voor meer natuur zorgen. In totaal voorzien 

we in 2019 een budget van jaarlijks 110 miljoen euro voor investeringen in natuur en lokaal 

klimaatbeleid. 

 

Pesticiden gebruik geleidelijk afbouwen en het gebruik van duurzame bestrijdingsalternatieven 

bevorderen 

Groen wil het Federaal reductieprogramma voor pesticiden versterken door een belasting op 

pesticiden te heffen. De heffing zal rekening houden met het soort gebruiker en de negatieve effecten 

voor gezondheid, milieu en biodiversiteit. We rekenen op een opbrengst van 67 miljoen euro. 

 

Internationale solidariteit 
 

We halen 0,7% ontwikkelingssamenwerking 
 

We voorzien bijkomend 0.2% BBP voor ontwikkelingssamenwerking en halen zo de norm van 0,7% 

BBP. We investeren dus 800 miljoen euro jaarlijks bovenop huidige budgetten. 

 

Klimaatfinanciering 
 

Het klimaatbeleid moet iedereen beschermen, waar ter wereld hij of zij ook woont. De industrielanden 

in het Noorden dragen de zwaarste (historische) verantwoordelijkheid voor het veroorzaken van het 

klimaatprobleem en moeten dus ook de zwaarste lasten dragen voor de oplossing ervan. Landen in 

het Zuiden beschikken ook niet over de middelen om zich tegen de gevolgen van klimaatverandering 

te beschermen en aan te passen. De industrielanden staan daarom zoals internationaal afgesproken 

in voor de klimaatfinanciering in het Zuiden. Deze middelen komen bovenop de middelen die 

afgesproken zijn voor ontwikkelingssamenwerking. We financieren dit met internationale heffingen 

zoals de Tobin-tax, de Financiële Transactietaks en heffingen op internationaal transport zoals met 

bunkerschepen of rekeningvliegen. Als deze internationale middelen onvoldoende zouden zijn om de 

noden voor klimaatfinanciering te dekken, dan moet ons land een billijk aandeel in de internationale 

tekorten bijpassen. 

  



21 
 

Gezonde overheid 
 

We kunnen belangrijke besparingen realiseren door het wegwerken van de enorme bestuurlijke 

verrommeling die ontstond in het voorbije decennium. Bij de gewesten en gemeenschappen snoeien 

we in de wildgroei aan agentschappen, overleg-, controle- en adviesorganen door ze op een 

doordachte wijze samen te smelten. We nemen ook tal van maatregelen omtrent administratieve en 

bestuurlijke vereenvoudiging, waardoor ook de lokale overheden de extra kosten door de gestegen 

planlasten en algemene Vlaamse reglementitis zien dalen. De vervanging van het provinciale niveau 

door stads- en streekgewesten zal tot aanzienlijke besparingen en schaalvoordelen leiden onder meer 

via een samensmelting van heel wat intermediaire niveaus en aanzienlijk deel van het sterk gegroeid 

aantal intercommunales.  

Volgens Groen kan het huidige beleid van de gezamenlijke overheid een stuk efficiënter. Afgaande 

op de evoluties in de primaire uitgaven van de gezamenlijke overheid sedert de vijfde 

staatshervorming (met uitzondering van de sociale uitkeringen en de sociale zekerheid), lijkt een 

ambitie van 1,38% van het BBP realistisch, dit is 5,447 miljard euro. Dat is een terugkeer naar het 

laagste overheidsbeslag sinds 2002, op het einde van de sterke daling in het overheidsbeslag onder 

paars-groen. Op basis van de evoluties in de primaire uitgaven en de samenstelling van het 

personeelsbestand sedertdien, kan men concluderen dat er met genoeg politieke wil, innovatiedrang 

en creativiteit binnen de administraties, nog meer besparingen mogelijk zijn zonder in te boeten op de 

kwaliteit van de dienstverlening. 

 

We volgen het aanbevolen begrotingspad van de Hoge Raad voor Financiën. Zo zorgen we voor een 

structureel evenwicht in 2016 en een structureel overschot van 0,75% bbp vanaf 2017. Onze cijfers 

tonen de impact van de saneringsinspanningen voor de jaren 2015, 2016 en 2017 (telkens 0,7% van 

het bbp) en zijn gebaseerd op het advies van de HRF van maart 2014 en de laatste prognoses van het 

Federaal Planbureau (gepubliceerd op 26 maart 2014). Wij kiezen voor een overschot omdat dat 

noodzakelijk is voor de versnelde schuldafbouw die de vergrijzing betaalbaar kan houden en op termijn 

de ruimte kan creëren om de lasten op arbeid verder te doen dalen, wat ten goede komt aan de 

koopkracht en de werkgelegenheid, en cruciaal is om een volwaardige sociale zekerheid betaalbaar te 

houden. 

Aangezien 2014 reeds aan de gang is, namen we voor dit jaar enkel de impact mee van de budgettaire 

bijsturing in het nieuwe traject ten aanzien van constant beleid. De verbetering van het primair saldo 

die daaruit voortvloeit zorgt dat overheidsschuld eindelijk weer gaat dalen (in %bbp) en levert een 

besparing op in de rentelast ten belope van 1,2 miljard euro. 

 

De ondergrens van de opbrengsten uit de strijd tegen fraude en misbruik leggen we op 1,5 miljard. 

Uit internationale vergelijkingen blijkt dat het terugbrengen van de fraude in ons land tot op het niveau 

van onze buurlanden een meeropbrengst oplevert van ruim 10 miljard euro. Naast de uitvoering van 

de unaniem goedgekeurde 108 aanbevelingen van de parlementaire fraude-commissie, die er kwam 

op initiatief van de groene fractie, heeft Groen ook een lange lijst concrete voorstellen rond het 

bestrijden van fraude en misbruik zoals: 

 De invoering van een systeem van omgekeerde controle in de vennootschapsbelasting. Dit 

systeem geeft meer rechtszekerheid aan ondernemers die elk kwartaal (halfjaarlijks voor 
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KMO’s) een transparant verslag doorsturen naar de fiscus met daarin de fiscale keuzes en 

gegevens van de onderneming. 

 Een rapportering per land voor multinationals 

 Een langere verjaringstermijn voor fiscale misdrijven, een strenger schikkingsbeleid naarmate 

de fraude groter wordt en een afschaffing van de beruchte afkoopwet. 

 De invoering van een vermogenskadaster 

 Opheffing van het bankgeheim voor fiscale diensten en het gelijkschakelen van de 

onderzoeksbevoegdheden van alle fiscale diensten. 

 Via de loonbonus en de progressieve werkgeversbijdrage werken we de werkloosheidsval weg 

en geven we een sterke prikkel om heel wat zwartwerk te verwitten. 

 

Gezondheidszorg klaar voor de vergrijzing, zonder verspilling 

De groeinorm in de gezondheidszorg is momenteel te hoog ingeschat. Daarom verminderen we die 

van 2,37% naar 1,9% bovenop inflatie. Dat is volgens het Federaal Planbureau wat nodig is om de 

gezondheidszorg van  de vergrijzende bevolking te kunnen blijven betalen, inclusief – vaak 

levensnoodzakelijke- medische innovaties. (Voor ons nieuw gezondheidsbeleid zie hoger bij sociaal 

beleid). We realiseren in de gezondheidszorg ook een aantal structurele hervormingen die de 

overconsumptie verminderen en de prijzen verlagen, zonder aan de kwaliteit voor de patiënt te raken. 

De speerpunten hiervan zijn een minder prestatiegebonden financiering, meer samenwerking tussen 

ziekenhuizen en gezondheidswerkers op de eerste lijn en een sluismodel dat geneesmiddelen 

goedkoper maakt. Tegen het einde van de legislatuur levert de combinatie van de groeinorm en de 

structurele hervormingen bruto ongeveer 2,88 miljard euro op tegen 2019. Na aftrek van de kosten 

voor het nieuwe gezondheidszorgbeleid (zie hoger), is dat netto nog 2,22 miljard efficiëntiewinst 

binnen de gezondheidszorg. 

 

Niet alleen met overheidsmiddelen 
 

De relancevoorstellen van Groen gaan verder dan de overheid in enge zin. De volgende elementen zijn 

ook een belangrijke hefboom voor de relance maar hebben geen directe impact op de Belgische 

begrotingsdoelstellingen voor het Europees Semester. Omdat deze maatregelen niet gefinancierd 

worden vanuit de begroting, nemen we ook hun positieve invloed op het begrotingstraject niet mee. 

Nochtans zal die er zeker zijn, vanwege een sterkere economische groei, een hogere 

tewerkstellingsgraad en een betere handelsbalans dankzij een lager energie- en grondstoffenverbruik. 

 

Groen onderstreept de meerwaarde van overheidsbank Belfius voor de relance. De meeste partijen in 

ons land zien Belfius als een hete aardappel waar ze zo snel mogelijk van af willen. Dat vertaalt zich in 

een lange reeks gemiste kansen. Nochtans is Belfius een bank die internationaal geroemd wordt 

vanwege haar expertise in het begeleiden van investeringen, in het bijzonder bij overheden. Groen wil 

die expertise gebruiken bij het ontwikkelen van een relance-strategie die verder reikt dan de 

traditionele overheidsinvesteringen. We denken ook dat het verstandiger is om een rollend 

relancefonds te centraliseren bij Belfius, zodat het de nodige slagkracht heeft, dan het zoals bij de 

volkslening te spreiden over alle banken. Door de Volkslening te stallen bij private banken laat de 

regering, in tijden van grote kredietschaarste voor onze ondernemingen, een wezenlijk deel van de 
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relancemiddelen vloeien naar private aandeelhouders. Volgens ons kan dat niet de bedoeling zijn van 

een relanceplan. 

  

Daarom kiest Groen voor de oprichting van een “Green New Deal Fonds" in het beheer van 

overheidsbank Belfius.  Dit GND-Fonds ondersteunt investeringen in het energiezuinig maken van 

overheids- en privé-gebouwen. Daarnaast levert het ook durfkapitaal voor innovaties op vlak van 

verduurzaming in het bedrijfsleven.  Om van dit GND-fonds een krachtig instrument te maken, willen 

we minstens een half procent van de 250 miljard aan Belgische spaargelden mobiliseren (momenteel 

zou dit zo’n 1,25 miljard euro zijn) voor dit rollend investeringsfonds. Om die middelen aan te trekken 

biedt het fonds meerdere producten aan zodat het een groter aantal beleggersprofielen en –wensen 

kan bestrijken dan de volkslening. Net omdat de overheid enige aandeelhouder is van Belfius, kan dit 

fonds interessante rendementen aanbieden. Het hoeft namelijk niet winstzoekend te zijn voor de 

aandeelhouder, maatschappelijke meerwaarde primeert. Het GND-fonds is daarom niet alleen goed 

voor de spaarder, die eindelijk weer wat rendement haalt, maar ook voor de belastingbetaler omdat 

de relance niet enkel gebeurt met overheidsmiddelen, maar ook met 1,25 miljard aan private middelen 

die geïnvesteerd worden in het moderniseren van onze infrastructuur. Dit project doet onze energie-

afhankelijkheid van het buitenland dalen, en moderniseert  onze economie.  

 

Voorbeeld van een GND-fonds-project: de "Vlaamse Alliantie Werk & Milieu”. Een doorsnee Vlaams 

gezin verbruikt dubbel zoveel energie als eenzelfde Nederlands gezin. Dat is allemaal koopkracht die 

we nodeloos opstoken en laten wegvloeien naar het buitenland (via Electrabel en leveranciers van 

fossiele brandstoffen). Uit allerhande rapporten blijkt dat er in Vlaanderen nochtans heel wat 

interessante en sterk renderende investeringen mogelijk zijn op vlak van energiebesparing. Deze 

investeringen bieden bovendien een rendement waar weinig andere projecten of producten mee 

kunnen concurreren (vaak zelfs boven de 10% per jaar). Daarom financiert het Green New Deal Fonds 

een Vlaamse Alliantie Werk & Milieu naar voorbeeld van de zeer succesvolle Britse en Franse ‘Green 

Deals’ en de Brusselse en Waalse allianties. Deze nieuwe alliantie betrekt regionale en lokale 

overheden, de bouwsector, kennisinstellingen, bedrijven, vakbonden, VDAB/Actiris, opleidings- en 

tewerkstellingsorganisaties, milieu-organisaties, energie-actoren en andere relevante stakeholders. Ze 

ontwikkelt, gesteund door de expertise bij Belfius, concrete initiatieven om het Vlaamse 

gebouwenbestand zo snel mogelijk energiezuinig en duurzaam te maken. Bij de ontwikkeling van dit 

investeringsplan streven we vier doelstellingen na: 

1. De middelen moeten optimaal benut worden. Elke geïnvesteerde euro moet dus gaan naar 

projecten met een hoog rendement. 

2. Elk project moet garanderen dat woningen en gebouwen degelijk worden geïsoleerd. 

3. Het project moet naast zuinig energiegebruik ook sociale rechtvaardigheid in de hand werken. 

(Dit gebeurt onder meer door gerichte doelgroepenmaatregelen en omscholingstrajecten.) 

4. Ten slotte moet er een duurzame bouwactiviteit op het spoor worden gezet, met ecologische 

bouwmaterialen 

De Waalse Alliantie, die er kwam op initiatief van Ecolo-minister Nollet, hanteerde de volgende 

verdeelsleutel: 60% van de investeringsmiddelen voor scholenbouw (met een verdeling tussen de 

netten op basis van het aantal leerlingen), 20% voor projecten voor lokale overheden en 20% voor 

projecten in de private sector, waarbij voorrang wordt gegeven aan het verenigingsleven. Deze sleutel 

kan een leidraad zijn bij de ontwikkeling van de Vlaamse Alliantie, maar natuurlijk moet er in de eerste 

plaats gekeken worden naar de specifieke noden binnen het Vlaamse gebouwenbestand. 
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Wij stellen voor om, gedurende 5 jaar, op alle overheidsniveaus stevig te investeren in de isolatie van 

overheidsgebouwen. Een groot stuk van het gebouwenbestand op overheidsniveau is sterk 

verouderd. Vooral op het federale niveau is er daardoor heel veel ‘low hanging fruit’ op vlak van sterk 

renderende investeringen in energie-efficiëntie. Door in een eerste ronde alle energie-efficiëntie-

investeringen met een netto terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren zal de energiefactuur 

voor onze overheid gevoelig, en structureel verlagen. Deze investeringen kunnen gebeuren via het 

GND-fonds en via Fedesco, waarbij ook lokale overheden een aanvraag mogen indienen. De 

terugbetaling van die investering gebeurt door de ontvangende overheid à rato van de vermindering 

op de energiefactuur. Omdat het netto rendement van deze investeringen (20+%) veel hoger ligt dan 

de rente die onze overheid moet betalen op haar schulden, staat Europa toe om dit soort investeringen 

buiten de begrotingsnorm te houden. Dat is ook logisch, want ze verbeteren op structurele en 

winstgevende wijze het primair saldo van de overheid. 

 

 


