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Aout 2020 

 

CONFIDENTIEL - Note de base / Start nota 

 

INLEIDEN 

- Het doel van de regering was om 2 jaar te besturen, met een focus op de economische 

relance, het beheer van de coronacrisis en het voorbereiden van een institutionele 

omwenteling. Zonder dat laatste, is het onze overtuiging dat dit land nooit op orde gezet 

kan worden. 

- Passages in het geel waren onderdeel van het « Groot Akkoord » tussen beide partijen. 

Het was het doel om dit in de finale onderhandelingen, en samen met de andere partijen 

in een definitieve plooi te leggen. Passages tussen haakjes waren geen inhoudelijk 

probleem, maar eerder nog een probleem van zoeken naar een betere omschrijving. 

- De taal van de tekst verwijst niet naar de oorsprong van passages. Sommige 

Nederlandstalige teksten kwamen van de PS en sommige Franstalige teksten van de N-

VA.  

- In de rechterkolom plaatsen we onze eigen duiding af en toe bij het akkoord. Aan het 

akkoord zelf, in de linkerkolom, hebben we geen letter gewijzigd. Het is de laatste versie 

van het paars-gele akkoord dat op de tekentafel lag tussen N-VA en PS, en waar 70 zetels 

zich akkoord verklaarden om over te onderhandelen. Open VLD koos er voor om zonder 

Vlaamse meerderheid te besturen en een paars-groen akkoord te sluiten, met Ecolo en 

Groen. 

 

 

 I. Beheer van de gezondheids- en 

gezondheidscrisis 

DUIDING bij het globaal akkoord N-VA en PS 

1. Het pandemieplan wordt constant 

bijgestuurd, zodat we de sanitaire crisis 

beheersen en de maatschappij 

gecontroleerd normaal laten functioneren. 

Dit plan moet ten allen prijze een nieuwe 

vorm van lockdown vermijden. Dit in overleg 

en samenwerking met de deelstaten, waarbij 

elk van de entiteiten binnen zijn eigen 

bevoegdheidssfeer handelt. Een algemene 

lockdown zou immers zowel op vlak van de 

volksgezondheid als op economisch vlak 

zeer negatieve gevolgen hebben.  

Het eerste hoofdstuk focus op een 

professionele aanpak van de covid-19 crisis. 

2. Dit plan plan moet minstens volgende 15 

punten bevatten: 

• Verder investeren in een 

laagdrempeliger testsysteem, met 

verhoging van de (piek)capaciteit. 

Testcriteria worden versoepeld. Alle 

testresultaten moeten binnen de 

24u gekend zijn. Data moet ook 

frequenter opgeladen worden in de 

desbetreffende databanken.  

• De door de deelstaten uitgerolde 

contactopsporing wordt 

ondersteund. De focus verschuift 
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verder naar een fijnmazig lokaal 

netwerk met centrale rol voor de 

huisarts en mobiele teams. Die 

wordt bijkomend ondersteund. De 

federale overheid faciliteert de 

privacy-wetgeving. Alle mogelijke 

technologie wordt daarbij bekeken 

(vrijwillige app op de smartphone, 

scannen van een QR code als 

registratie, …). Het opsporen van 

nieuwe haarden en clusters wordt 

versterkt, de nodige fijnmazige data 

daarvoor wordt gedeeld tussen alle 

diensten. De nodige investeringen 

in middelen en mensen worden 

voorzien. De quarantaineplicht bij 

een positieve test zal in overleg met 

de deelstaten wettelijk versterkt 

worden. 

• De communicatie wordt verder 

geprofessionaliseerd met externe 

begeleiding. Daarbij wordt 

maximaal ingezet op gerichte 

doelgroepcommunicatie. Centraal 

staan de gouden regels. Er wordt 

extra benadrukt om de sociale 

contacten en indoor activiteiten te 

beperken en afstandsregels te 

respecteren. Als standaardregel 

wordt het op zak hebben van 

mondmaskers zo breed mogelijk 

aangeraden, en verplicht waar de 

afstandsregel niet kan 

gerespecteerd worden. 

• Telewerk blijft maximaal 

aangemoedigd worden. Door 

telewerk te faciliteren werknemers 

in overleg met de werkgever, willen 

we het aantal thuiswerkdagen in ons 

land fors verhogen 

• Er wordt bijkomend geïnvesteerd in 

de productie en verspreiding van het 

nodige medisch 

beschermingsmateriaal zodat kan 

worden gegarandeerd dat alle zorg- 

en hulpverleners evenals 

werknemers in essentiële sectoren 

over alle nodige 

beschermingsmateriaal kunnen 

beschikken. Eigen binnenlandse 

productie wordt aangemoedigd. 
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• Het uitrollen van capaciteitsplannen 

voorziet voldoende ICU-capaciteit, 

aparte eenheden om in quarantaine 

te gaan kunnen daar in de toekomst 

een meer prominente rol in krijgen. 

• De zorgcontinuïteit staat centraal. 

Operaties, consultaties en andere 

medische handelingen moeten 

maximaal kunnen doorgaan. 

• De bestuurlijke handhaving op 

lokaal niveau moet op een wettelijke 

basis toelaten om snel in ingrijpend 

de nodige maatregelen te nemen 

die de volksgezondheid 

beschermen. 

• Samen met Europese initiatieven, 

zullen de federale regering en de 

deelstaten mee investeren in het 

ontwikkelen van potentiële vaccins 

en antivirale middelen, gekoppeld 

aan affordable pricing-clausules. Er 

wordt een strategie ontwikkeld om 

de verspreiding onder de bevolking 

door te voeren op een zo efficiënt 

mogelijke manier. 

• Buitenlandse reizen worden 

minstens tot het eind van dit jaar 

afgeraden. Bij terugkeer van het 

buitenland is het verplicht om de 

nodige gegevens achter te laten (bij 

voorkeur digitaal) en zich 

onmiddelijk te laten testen (indien 

men terugkomt uit een niet veilig 

gebied). Aan de buitengrenzen, 

inclusief de luchthavens, wordt deze 

info zo maximaal mogelijk 

meegedeeld. Deze point-of-entry’s 

vragen een specifieke strategie, die 

wordt ontwikkeld samen met de 

luchthavenuitbaters. 

• Er wordt extra aandacht 

geschonken aan de 

maatschappelijk gevolgen.  

• Alle relevante data wordt zowel voor 

beleidsmakers als voor de bevolking 

publiek gemaakt, op een manier die 

de individuele privacy respecteert. 

Maximale transparantie wordt 

geboden inzake verslagen van 

experten- en overlegorganen. 

• We stroomlijnen de vele ad-hoc 

structuren die werden opgezet, om 
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in overleg met de deelstaten tot een 

efficiënter crisisbeheer te komen.  

• Een wetenschappelijk comité zal op 

een gestructureerde manier nieuwe 

inzichten over het virus bijhouden. 

• Overleg tussen deelstaten en de 

federaal regering zal centraal blijven 

(via Nationaal Veiligheidsraad) 

• De regering stelt voor een periode 

van 6 maanden een bevoegd 

commissaris aan. Dit mandaat is 

verlengbaar. 

3.  

La norme de croissance qui est calculée par 

l’INAMI pour assurer la gestion courante de 

l’assurance maladie à « politique constante 

» sera suivie (2,5% par an) majorée pour 

absorber la décision de la Chambre 

concernant l’assistance psychologique 

(~200 mio euro). 

 

Het budget voor het zorgpersoneelfonds dat 

recent in het leven werd geroepen voor de 

financiering van de creatie van 

tewerkstelling van zorgpersoneel, van het 

verbeteren van de arbeidsomstandigheden 

van zorgpersoneel en van de opleidingen tot 

verpleegkundigen wordt recurrent gemaakt.  

 

Conformément à la Loi, le fonds blouses 

blanches doit être considéré hors norme de 

croissance. Il en va de même pour l’accord 

social puisqu’il s’agit de la revalorisation des 

salaires d’une réforme (IFIC) décidée par le 

Gouvernement précédent. 

 

Voor wat betreft investeringen, wordt waar 

mogelijk een link gemaakt met het 

interfederaal investeringsplan (zie verder). 

 

We voorzien de mogelijkheid voor de 

deelstaten om een verpleegkundeopleiding 

op niveau 5 van het Europese 

kwalificatieraamwerk te voorzien. 

 

Het akkoord voorzag in een herfinanciering 

van de gezondheidszorg, gekoppeld aan de 

overheveling van de bevoegdheid naar 

Vlaanderen (zie verder).  

 

De groeinorm en wat daar allemaal zou 

inzitten van al goedgekeurde zaken (zoals 

zorgpersoneelfonds) was nog onderwerp 

van discussie.  

 

In de paars-groene plannen ligt de 

groeinorm nog hoger, conform de ramingen 

van het monitoringcomité waarnaar 

verwezen wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Une enveloppe complémentaire en dehors 

de l’objectif budgétaire normé sera prévue 

pour répondre à des besoins prioritaires 

(refinancement et réformes des hôpitaux, 

santé mentale,  et accessibilité des soins 

notamment lunettes, lentilles, appareils 

auditifs et soins dentaires). 

 

Zie vorige opmerking. 
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5. Enfin, pour l’année 2021, il conviendra de 

prévoir, hors budget, une ligne budgétaire 

séparée afin de prendre rapidement les 

mesures requises en raison du COVID-19 et 

de pouvoir absorber les coûts 

supplémentaires éventuels y afférents. 

 

6. Binnen de gezondheidszorg is ruimte voor 

hervormingen en efficiëntiewinsten. De 

uitgespaarde middelen vloeien terug naar de 

sector voor zorgvernieuwing en het 

verbeteren van de kwaliteit. 

 

Zo zal er onder andere een fundamentele 

hervorming van de (ziekenhuis)financiering 

en de vorming van de ziekenhuisnetwerken 

worden doorgevoerd met het oog op een 

efficiëntere gezondheidszorg (révision de la 

nomenclature, encadrement plus strict des 

suppléments d’honoraire). 

 

We zorgen voor een goed 

handhavingsbeleid, via gegevensdeling en -

analyse, dat verspilling van kostbare 

middelen tegengaat. Om de duurzaamheid 

van ons geneesmiddelenbeleid te 

waarborgen bevorderen we het gebruik van 

generische geneesmiddelen en biosimilars 

(in het bijzonder in het ziekenhuis). 

 

We maken bindende budgettaire afspraken 

met de farmasector en hervormen het 

systeem van geheime contracten om de 

meerwaarde hiervan te verhogen. 

 

7. En vue d'améliorer la qualité et continuité 

des soins, le partage électronique des 

données de santé entre prestataires de 

soins autorisés et avec le consentement 

éclairé du patient sera encouragé. A cet 

effet, des mesures seront initiées par le 

fédéral en charge de la Plateforme eHealth, 

et prises en concertation avec les Ministres 

de la santé compétents en Conférence 

interministérielle santé publique. 

 

8. Sur base de l'expérience positive durant la 

crise sanitaire en matière de téléconsultation 

et des projets-pilote menés par l'INAMI, la 

télémédecine (télémonitoring, 

téléconsultation, téléexpertise, etc.) sera 

développée selon un cadre juridique, 

financier (nomenclature), et 

technique (sécurité des applications) clair. 
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 II. Relance post-corona  

 II.1Tijdelijke ondersteunende 

maatregelen 

 

9. Afin de limiter l'impact de la crise sur les 

entreprises, les revenus des citoyens et de 

soutenir les secteurs critiques, les 

gouvernements ont déjà pris diverses 

mesures de soutien. Ces mesures étaient 

et sont toujours temporaires, avec une 

concentration en 2020.  

 

Dans la seconde partie de 2020 ou après, 

les mesures temporaires pourront être 

prolongées pour minimiser l’impact socio-

économique de la crise sanitaire. 

 

 

 II.2 Interfederaal investeringsplan  

10. Un plan d’investissement interfédéral sera 

établi pour palier le niveau structurellement 

faible des investissements publics en 

Belgique. L’objectif sera de viser une 

trajectoire vers un taux d’investissement 

public de l’ordre de 4% BBP à l’horizon 

2024 

4% bbp investeringsnorm wordt ook door 

paars-groen behouden. In het paars-geel 

akkoord was het duidelijk dat rond 

investeringen een confederaal bestuur zou 

opgezet worden. Veel van de nuttige 

investeringen die de groei effectief 

ondersteunen zijn immers regionaal. De 

centen behoren daar beheerd te worden.  

 

We zijn benieuwd wat er van dat laatste 

principe overblijft bij paars-groen. 

11. Le plan d'investissement se concentrera 

sur différents domaines, qui ont été 

précédemment définis dans le Pacte 

Interfédéral pour les Investissements 

Stratégiques, tels que la transformation 

numérique, la (cyber)sécurité, l'éducation 

et la recherche universitaire, la 

numérisation et l'innovation des soins de 

santé, la transition énergétique et 

l'amélioration de nos infrastructures et de 

notre mobilité. 

 

12. Les investissements dans ces domaines 

viseront à garantir une croissance 

économique durable et une augmentation 

de la productivité.  Ce plan 

d’investissement est aussi une opportunité 

d’accélérer la transition vers une économie 

plus durable résiliente et inclusive. Dans 

cette perspective il doit s’inscrire dans le 

cadre des objectifs climatiques définis par 

l’Accord de Paris (voir ci-dessous section 

dédiée sur Climat et Energie).  
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Le plan de relance tirera pleinement profit 

des possibilités offertes à notre pays par le 

cadre européen (notamment le plan EU 

Next Generation, EU Green Deal, EU 

Digital Agenda).  

 

De regering neemt maatregelen om het 

investeringsklimaat te verbeteren. Privaat 

spaargeld wordt geactiveerd. Om een boost 

te geven zal het jaarlijks rendement en 

realisatie bij verkoop aan een uniform tarief 

lager belast worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Zie verder, bij punt 29 en 30. 

 Een ‘transformatiefonds’ met publieke en 

private middelen om cruciale 

ondernemingen te ondersteunen, hun 

solvabiliteit te versterken en te helpen 

heroriënteren zal opgericht worden door 

SPFI/FPIM. We verlengen ook met gerichte 

voorwaarden de stelsel van negatieve 

voorafbetalingen in combinatie met een 

carry-backsyteem. De winst van meerdere 

voorgaande jaren wordt in beschouwing 

genomen om rendabele ondernemingen 

die een uitzonderlijk verlies leden door de 

coronacrisis te helpen 

 

13. Ce plan sera élaboré et mis en œuvre en 

étroite concertation avec les partenaires 

sociaux et avec les régions. Les régions 

seront associées dans la gouvernance et le 

plan visera, entre autres, à supporter les 

objectifs définis par les régions dans leur 

plan de relance.  

 

Belangrijk. Zie vorige opmerking. 

 II.3 Verhoging productiviteit en 

werkzaamheidsgraad 

 

14. De regering zal waken dat de inspanningen 

en hervormingen van de voorbije 

regeringen om de productiviteit van de 

Belgische economie te verbeteren, 

behouden blijven. 

 

Er wordt een bijkomende strategie 

ontwikkeld om de productiviteit op lange 

termijn te verbeteren. Daartoe zal onder 

andere: 

• de (eerlijke) concurrentie tussen 

ondernemingen worden bevorderd 

• Een proactief beleid ter 

bescherming van de consument 

worden gevoerd 

Het paars-geel akkoord behield ALLE 

hervormingen van de vorige Zweedse 

regering. (hervorming van de 

vennootschapsbelasting, het schrappen 

van de pensioenbonus, de loonwet van 

2017, …) 

 

Bovendien werden bijkomende 

hervormingssporen geopend. 
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• Het faillissementsrecht worden 

hervormd 

• Een data-strategie worden 

ontwikkeld bij de overheid 

• Een plan worden doorgevoerd om 

de administratieve lasten verlagen: 

een gefocuste en efficiëntere 

overheid qua digitale 

dienstverlening, ontsluiting en 

ontwikkeling van e-government 

toepassingen, snellere 

vergunningsprocedures, smart 

contracts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. De re-integratie van langdurig zieken op het 

werk en de arbeidsmarkt wordt verder 

versterkt, in lijn met de aanbevelingen van 

de sociale partners. 

Hervormingen op de arbeidsmarkt, die 

Open VLD nu als “trofee” claimt in het 

paars-groen akkoord, stonden al in paars-

geel. 

 

 

16. Binnen de uitkeringen voor personen met 

een handicap zal de cumulregeling 

verbeterd worden opdat deeltijds werken 

lonend is en extra uren ook resulteren in 

een beter inkomen.  

Idem vorige opmerking. 

17. De strijd voor diversiteit en tegen 

discriminatie krijgt bijzondere aandacht. De 

regering bekijkt binnen haar bevoegdheden 

hoe academische monitoring van diversiteit 

en discriminatie op sectorniveau kan 

worden verbeterd.  

 

 

 

18. Er zullen aanvullende maatregelen 

onderzocht worden om de wet van 22 april 

2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen 

mannen en vrouwen effectiever te maken. 

 

 

19 En lien avec les politiques régionales, une 

politique ambitieuse sera menée pour 

faciliter la formation professionnelle et la 

formation tout au long de la vie (notamment 

par la mise en place pour chaque travailleur 

d’un compte formation individual. 
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 II.4 KMOs / zelfstandigen steunpakket en 

strategishe industriele beleid 

 

20 Binnen het relanceplan moeten 

de KMO’s en zelfstandigen een centrale 

plaats innemen. Het ondersteunen van de 

economie moet noodzakelijk gebeuren via 

een beleid dat ook op hen gericht is en hen 

via concrete acties ondersteunt. Het gaat 

daarbij om steun aan werkgevers die hun 

eerste aanwervingen doen, een 

vermindering van de administratieve lasten, 

een versterking van het sociaal statuut van 

de zelfstandigen en steun bij de 

gedeeltelijke transformatie die heel wat 

sectoren moeten ondergaan naar 

aanleiding van de coronacrisis.   

Het paars-gele akkoord bevatte heel wat 

opties om ondernemers te steunen. Zoals 

een lastenverlaging voor eerste 

aanwerving, enz… 

 II. 5 Sociaal zekerheid  

22 Afin de garantir la pérennité des régimes de 

la sécurité sociale, les dotations d'équilibre 

sont renouvelées dans la Loi pour une 

durée indéterminée. Les montants définitifs 

des dotations d'équilibre sont déterminés 

après la prise en compte d'un certain 

nombre de facteurs de responsabilisation, 

en tenant compte des accords conclus par 

les interlocuteurs sociaux qui ont un impact 

financier. La liste des critères contenus 

dans la loi de 2017 sera modifiée pour ne 

considérer que des facteurs de 

responsabilisation sur lesquels les 

partenaires sociaux peuvent agir. 

De evenwichtsdotatie blijft behouden, 

maar nog steeds gekoppeld aan een 

responsabilisering van de sociale 

partners. 

23 En outre, la sécurité sociale doit faire l'objet 

d'une réforme en profondeur, en 

collaboration avec les partenaires sociaux, 

notamment sur sa base de financement 

pour la rendre suffisamment durable. Dans 

ce contexte, il est important que les 

différentes sources de revenus soient 

structurelles et prévisibles.  

 

 De regering bekijkt de sociale bescherming 

van platformwerkers en freelancers. 

 

 

24 En vue d’une lutte effective contre la 

pauvreté et de palier au biais du « non take 

up », toutes les organisations qui proposent 

des tarifs sociaux, exonérations, et 

avantages divers (musées et culture, 

énergie, telecoms, transports en commun, 

fiscalité, sports, etc.) à 

des populations précarisées (bénéficiaires 

du RIS, BIM, GRAPA, etc.) pourront avoir 

recours, sauf exception motivée, à 
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l’automatisation de l’octroi de ces droits 

dérivés via la BCSS. 

 

 II. 6 Koopkracht  

25 Afin d’atteindre un équilibre entre 

compétitivité et pouvoir d’achat, on assure 

une bonne comparabilité par rapport aux 

pays voisins. L’utilisation de circulaires 

d’application sera privilégiée pour atteindre 

cet équilibre.  

In het paars-geel akkoord was beklonken 

dat de belangrijke loonwet van 2017 NIET 

gewijzigd zou worden.  

26 D’autres mesures ciblées en matière de 

pouvoir d'achat seront prises par le 

Gouvernement à savoir le relèvement de 

toutes les pensions minimums (carrières 

complètes et incomplètes), vers 1500 euros 

nets pour une carrière complète (diminuée 

au prorata de l’écart entre la carrière du 

travailleur et 45 années, si carrière 

incomplète) ainsi que le relèvement 

progressif des certaines basses allocations 

sociales vers le seuil de pauvreté d’ici à 

2024. Des modalités spécifiques seront 

envisagées pour éviter les pièges à 

l’emploi. 

 

 

Voor werknemers herbekijken binnen dit 

budget het bezoldigingsplafond, zodat ook 

sociale bijdragen erboven zich vertalen in 

pensioen. 

 

Voor zelfstandigen bekijken we binnen dit 

budget de correctiecoëfficiënt. 

 

Verder willen we een verbreding en 

verdieping van de 2de pijler (collectieve 

aanvullende pensioenen) door een 

systeem van gefaseerde verplichting (zoals 

in het Verenigd Koninkrijk). In een eerste 

fase breiden we het aantal aangeslotenen 

uit, in een tweede fase verdiepen we het 

aanvullend pensioen door een voldoende 

hoog bijdrageniveau (minstens 3%) te 

voorzien. De sociale partners geven mee 

vorm aan dit systeem. 

 

We versterken de bescherming van 

de langstlevende partner en moedigen 

hem aan actief te zijn of blijven. 

 

De pensioenen zouden evolueren richting 

1.500 euro. Over het tempo en het feit of dit 

bruto of netto moest zijn, was nog geen 

akkoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast waren er nog belangrijke 

hervormingen voor N-VA, die staan 

hiernaast. 

 

 

27 Pour le financement de ces mesures, le 

mécanisme des enveloppes bien-être 

De financiering zou hoofdzakelijk 

gebeuren met de welvaartsenveloppe. Dat 
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laissé à la discrétion de la concertation 

sociale est le plus approprié. Il sera 

intégralement garanti tout au long de la 

législature.  

 

En plus des adaptations au bien-être et de 

l’indexation automatique, des ressources 

supplémentaires devront être allouées pour 

augmenter certaines allocations. 

 

Des pistes alternatives de financement 

seront analysées par exemple des 

rééquilibrages entre basses et hautes 

pensions, mais aussi la possibilités des 

frais de gestion bancaires sur les pensions 

du troisième pilier. 

 

is een budget dat al in de begroting 

automatisch is voorzien. Een budget dat in 

het paars-geel akkoord maximaal naar 

pensioenen ging, niet naar leeflonen of 

werkloosheidsuitkeringen. Over de 

bijkomende enveloppe die de PS vroeg, 

was nog geen akkoord over de omvang. 

   

 II. 7 Fiscaliteit en correcte inning  

29. De spaar- en beleggingsfiscaliteit (incl. 

meerwaarde) wordt eenvoudiger en 

investeringsneutraal gemaakt. In dat kader 

wordt de basis verbreed, afwijkende 

regimes en het tarief herbekeken  

Volgens VLD moest N-VA in het akkoord 

met de PS een effectentaks voor alle 

beleggers aanvaarden EN een 

vermogenswinstbelasting. Een platte 

leugen. 

 

30 OF 

 

Een effectentaks wordt ingevoerd in 

navolging van de taks op 

effectenrekeningen, rekening houdend van 

het arrest van het grondwettelijk hof.  

Het akkoord voorzag een keuze voor de 

PS: ofwel een meerwaardebelasting 

OFWEL het herstellen van de al 

doorgevoerde effectentaks. ALTIJD in ruil 

voor een lager tarief. Het initiële N-VA 

voorstel aan tafel bedroeg 15% roerende 

voorheffing. Dit zou een directe 

lastenverlaging betekenen van meer dan 2 

miljard euro.  

 

Hierover werden ook al technische nota’s 

uitgewisseld met berekeningen tussen 

experten. 

 Werken moet lonen. De regering bekijkt 

welke mogelijkheden er zijn om de lasten 

op arbeid te verder verlagen. 

 

31 In het kader van de OESO-

onderhandelingen inzake hervormingen in 

de internationale belastingregels zal België 

een constructieve en proactieve rol spelen. 

Wat de internationale minimumbelasting 

(zgn. “GloBE proposal”) zal België ervoor 

pleiten dat de winst van een multinational in 

ieder afzonderlijk land onderworpen 

(jurisdictional blending) moet zijn aan 

tenminste een minimumniveau van 

belastingheffing, en dat er geen 

 



12 
 

uitzonderingen gemaakt worden voor 

bepaalde belastingregimes.  

 

[OF] 

 

Binnen dit kader zullen we het bestaande 

mechanisme van de minimumbelasting 

binnen de vennootschapsbelasting 

onderzoeken en optimaliseren, ook in lijn 

met wat op OESO niveau besproken wordt, 

om er voor te zorgen dat ondernemingen 

die veel winst maken hun “fair share” 

betalen. 

32 Op Europees niveau zal België actief 

meewerken aan de invoering van een 

digitale dienstenbelasting. In geval dit tegen 

eind 2021 niet heeft geleid tot de werkelijk 

implementatie van dergelijke belasting, zal 

de regering unilateraal een digitale 

dienstenbelasting invoeren.  

 

 

33 België zet de Europese richtlijnen tegen 

belastingontwijking rigoureus en volledig 

om in Belgische wetgeving, zonder aan 

gold plating te doen. 

 

36  Er zullen maatregelen worden genomen om 

de BTW-kloof tussen datgene wat de 

overheid zou moeten ontvangen en dat wat 

de overheid werkelijk int (de zgn. ‘VAT 

Gap’) te verkleinen tot het niveau van onze 

buurlanden.  

 

37 Het systeem van fiscale regularisatie wordt 

afgeschaft in de loop van de legislatuur. 

 

38 Met het oog het verbeteren van de correcte 

inning van de belastingen worden 

maatregelen genomen op vlak van 

transparantie en preventie. Zo wordt o.a 

navolging gegeven aan de internationale 

standaard inzake de automatische 

uitwisseling van inlichtingen (CRS) door 

eenzelfde derde-partijrapportering op te 

leggen aan de Belgische financiële 

instellingen met betrekking tot Belgische 

belastingplichtigen en ten aanzien van de 

Belgische fiscale administratie. 

 

39 Met het oog het verbeteren van de correcte 

inning van de belastingen worden 

maatregelen genomen op organisatorisch 

vlak. Zo wordt o.a één lid lid van de regering 

bevoegd te maken voor zowel de strijd 

tegen de fiscale en sociale fraude, wordt er 

een agentschap fraudebestrijding worden 
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geïnstalleerd voor de  bestrijding van 

ernstige sociale én fiscale fraude, worden 

de zogenaamde MOTEM’s 

(multidisciplinaire onderzoeksteams) als 

vaste structuur opgericht in elk van de 5 de 

gedeconcentreerde gerechtelijke directies 

met het oog op een effectievere aanpak van 

grensoverschrijdende fraude, wordt de 

capaciteit versterkt van Justitie en politie 

om grote fraudedossiers af te handelen, en 

wordt binnen de fiscale administratie een 

specifieke aanpak uitgewerkt met 

betrekking tot de zogenaamde High Net 

Worth Individuals (HNWI) en wordt de 

expertise ter zake samengebracht binnen 

één cel ‘HNWI’. 
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 III. Institutionneel: Een modern en efficient 

Belgie 

 

 III.1 Een nieuw institutioneel paradigma  

40 Het noodzakelijk nieuw paradigma is gebaseerd 

op de principes van subsidiariteit en objectiviteit, 

homogeniteit van bevoegdheden, efficiëntie, 

verantwoordelijk-heid en responsabilisering. Dit 

laat toe om samen écht solidair te zijn, op basis 

van respect voor elkaars eigenheid en 

autonomie. 

Deze omschrijving gaf duidelijk de 

richting aan. “subsidiariteit” stond 

garant voor het feit er geen 

bevoegdheden opnieuw zouden 

verschuiven naar het geblokkeerde 

Belgische federale niveau. Het 

zwaartepunt zou verschuiven naar de 

deelstaten, die nog een werkende 

democratie zijn.  

 

In het paars-groen akkoord is 

herferderaliseren helaas niet 

uitgesloten.  Daar wil men 

bevoegdheden brengen naar een niveau 

dat in de laatste 10 jaar maar liefst 3 jaar 

onbestuurbaar bleek (lopende zaken). 

41 Binnen de regering worden door de aangestelde 

verantwoordelijke(n) wetgevende teksten 

voorbereid over een breed aantal thema’s. Hij of 

zij kan daarvoor steunen op een nieuw op te 

richten institutioneel kenniscentrum. Zij kunnen 

alle nodige werkzaamheden organiseren om 

adequate meerderheden te verzamelen. 

Open VLD beweert dat N-VA drie 

ministers per domein wou. Dit was 

echter nooit onderdeel van het akkoord 

en heeft zelfs nooit op de tafel gelegen.  

42 De regeringslijst van voor herziening vatbare 

grondwetsartikelen omvat alle artikelen. De lijst 

wordt bij aanvang van de legislatuur 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

 

 III.2 Bicephale/tricephale werking  

43 Waar deelstaatbevoegdheden relevant zijn voor 

federale bevoegdheden (o.a. 

inburgeringsbeleid, arbeidsmarkt, …) worden 

die federale bevoegdheden verder afhankelijk 

van deelstatelijke voorwaarden. Binnen het 

bestaand federaal kader inzake arbeidsmarkt 

kan zo flexibiliteit ingebouwd worden. 

Het principe was afgeklopt. Deelstaten 

zouden invloed hebben op het federale 

wetgevende kader. Enkel de lijst van 

bevoegdheden, zoals de arbeidsmarkt, 

lag nog ter discussie. 

 

Dit was voor ons de strategie om de 

Vlaamse economie ook het gewenste 

beleid te geven, met meer flexibiliteit en 

kansen voor e-commerce. Maar het 

federale kader, waar partijen als de PS, 

blokkeren, maakt dit niet mogelijk. 

 

In de paars-groene plannen sneuvelen 

deze plannen. 

44 Responsabiliserende mechanismes worden 

opgezet in domeinen waarbij de deelstaten 

volledig of gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor 

Vlaanderen investeert in preventie in 

gezondheidszorg. Dat zorg voor lagere 

uitgaven op termijn, maar die 
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het beleid. Zo worden ze financieel beloond voor 

hun positieve inspanningen. 

budgettaire winst is federaal. Wij 

voorzagen mechanismes zodat 

Vlaanderen ook de baten zou plukken 

van deze inspanningen. 

 

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

45 Wat specifiek de grondgebonden federale 

bevoegdheden betreft, worden beslissingen zo 

maximaal mogelijk functioneel, operationeel en 

beleidsmatig georganiseerd in functie van de 

prioriteiten van de deelstaten, zoniet worden ze 

federaal uitgevoerd op advies van de deelstaten. 

Daartoe wordt de werking van de federale 

regering en van de federale administraties 

hertekend (politie, organisatie van justitie, 

mobiliteit…). 

Alhoewel nog onderdeel van het Groot 

Akkoord (in geel), was er 

overeenstemming om rond de 

afgebakende thema’s hier verregaande 

voorbereidingen te treffen. Dit werd ook 

in diverse werkgroepen al 

doorgesproken. 

 

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

46 We bereiden alle wetgevende initiatieven voor, 

en zetten die waar mogelijk reeds om in 

wetgeving, om elke gemeenschap zijn eigen 

gezondheidsbeleid te laten bepalen. 

Voor gezondheidszorg lag op tafel om 

niet alleen de volledige splitsing 

wetgevend voor te bereiden, maar ook 

binnen de lopende legislatuur al de 

stappen ze zetten die kunnen. 

 

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

47 De deelstaatvertegenwoordiging wordt versterkt 

in tal van raden van bestuurs- en 

beheersorganen,(beroeps)ordes, (beroeps)-

instituten en de Vaste Nationale Cultuur-

pactcommissie worden ontdubbeld. 

Verschillende federale instellingen worden 

bicommunautair beheerd. 

 

48 De kern zal op regelmatige en structurele manier 

overleg plegen met de Minister-Presidenten van 

de deelstaten, de betrokken federale ministers 

zullen regelmatig en structureel overleg plegen 

met hun deelstaat-collega’s en de agendering 

van deze dossiers zal op de federale 

ministerraad voorwaardelijk worden gesteld aan 

dit voorafgaand overleg. 

 

Op deze manier werd de confederale 

omslag ingevoerd in de werking van de 

federale regering. 

 

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

 III.3 De institutionele realiteit internationaal 

uitdragen 

 

49 De deelstaten worden sterker betrokken bij het 

Europese en internationale beleid dat door de 

federale regering wordt gevoerd.  

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

50 De Europese Unie is gehouden om de 

binnenlandse institutionele realiteit van lidstaten 

te respecteren. De federale regering zal hier ten 

volle op aandringen.  

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

51 De regering zal hernieuwde afspraken maken 

met de deelstaten over de verdeling van de 

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 
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aansprakelijkheid voor boetes en 

dwangsommen die het Europees Hof van 

Justitie oplegt.  

 

 III.4 Taalwetgeving respecteren  

52 De federale wetgeving wordt gewijzigd zodat de 

logica achter de taalwetgeving wordt 

gerespecteerd (SDG-Verordening) 

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

53 Er wordt een tweetaligheidsvereiste ingevoerd 

voor de eerste voorzitter van het Hof van Beroep 

te Brussel. Daarnaast voorzien we een 

vernietingsbevoegdheid in hoofde van de Vice-

gouverneur in de Taalwet Bestuurszaken. 

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

54 De faciliteitengemeente rond Brussel maken 

louter deel uit van de kieskring Vlaams-Brabant. 

  

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

 III.5 De deelstatelijke identiteit 

onderschrijven 

 

55 De deelstaten krijgen de mogelijkheid om van 

hun feestdag een betaalde feestdag te maken. 

Dit wordt georganiseerd zonder budgettaire 

meerkost.  

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

56 De ideologische alarmbel wordt afgeschaft. 

 

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

 III.6 Deblokkeren van enkele dossiers  

57 De regering zal bij aanvang een oplossing 

uitwerken inzake enkele langaanslepende 

dossiers (waaronder RIZIV-nummers, 

spectrumveilingen, vliegwet, protocollaire orde,  

Toekomstinstituut van de Gezondheidszorg…) 

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

58 Une attention particulière sera apportée au bien-

être animal. Des principes fondamentaux en la 

matière seront inscrits dans la constitution.  
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 I. Klimaat en energie    

 I.1 Ambitie en klimaat beheer  

59 We onderschrijven de doelstellingen van 

het Akkoord van Parijs en de 

doelstellingen van het Nationaal Energie- 

en Klimaatplan. 

Die doelstellingen zullen de basis vormen 

van het Belgische standpunt op Europees 

en internationaal niveau.  

In overeenstemming met de resolutie van 

de Internationale Arbeidsorganisatie 

(IAO) inzake duurzame ontwikkeling, 

waardig werk en groene banen, kan 

België een nationale conferentie 

organiseren op vraag van de deelstaten 

aangaande de rechtvaardige transitie, 

teneinde de uitdagingen te omschrijven 

die op het vlak van werkgelegenheid en 

economie met een inclusieve transitie 

naar een koolstofarme economie 

samenhangen. 

Het paars-geel akkoord behield de huidige 

ambitieuze doelstellingen om tegen 2030 

de CO2-uitstoot met 35% te verlagen. Uit 

bezorgdheid voor onder andere de factuur 

voor burger en gezinnen, werd er geen 

verhoging van de doelstelling opgenomen. 

 

Aangezien de federale overheid weinig 

bevoegdheden ter zake heeft, was dit voor 

ons vooral een zaak van de regionale 

regeringen. 

 

 

 

 I.2 Interfederaal investeringsplan en 

Europese Green Deal 

 

60 Dans le cadre du Green Deal européen, nous 

mettrons en œuvre un ambitieux plan 

d’investissement interfédéral. Les 

investissements devront être orientés en 

priorité vers les secteurs de l’énergie, de la 

mobilité et de l’innovation.  

L’objectif sera de viser une trajectoire vers un 

taux d’investissement public de l’ordre de 4% 

BBP à l’horizon 2024. 

Ce plan sera élaboré en suivant les 

recommandations opérationnelles de la 

Commission Européenne qui prévoit un 

processus en plusieurs étapes et impliquant 

les entités fédérées et les partenaires sociaux 

(voir note CCE 2020-1450).  

Le plan visera, entre autres, à supporter les 

objectifs de transition définis par les régions 

dans leur plan de relance. 

Les régions seront associées dans la 

gouvernance et le suivi de la mise en œuvre 

opérationnelle du plan. 
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61 Inzake energie zullen de investeringen vooral 

worden toegespitst op: 

- de renovatie van 

overheidsgebouwen; 

- de ontwikkeling van emissievrije 

energiebronnen;  

- de ontwikkeling van elektrische 

flexibiliteit, het gebruik van batterijen en een 

betere energieopslag;  

- de gas- en elektriciteitsnetwerken 

(Fluxys en Elia), en in het bijzonder de 

interconnecties met de buurlanden; 

 

Inzake mobiliteit zullen de investeringen 

voornamelijk worden toegespitst op:  

- de ontwikkeling van het spoorwegnet 

en van het spooraanbod (met aanpassingen 

voor corona gevolgen);   

- de verbetering van de verbindingen 

met de buitenlandse spoornetwerken; 

- de oprichting van multimodale 

platformen en de ontwikkeling van 

fietssnelwegen en slimme 

mobiliteitsoplossingen, dat alles in 

samenwerking met de gewesten; 

- de verbetering van de 

toegankelijkheid van de industrie- en 

bedrijvenzones, in samenwerking met de 

gewesten; 

- de verbetering van het 

goederenvervoer per spoor en over de 

binnenwateren, waarvan het volume moet 

verdubbelen tegen 2030. 

 

62 Er zal langs verschillende kanalen worden 

geïnvesteerd, onder meer via 

overheidsfinanciering (europese, federaal en 

gewestelijke), via de alternatieve financiële 

instrumenten om de private financiering zoals 

energieprestatiecontracten (EPC's) en 

Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan te 

zwengelen, via de mobilisering van de 

pensioenfondsen, via de sturing van 

privékapitaal in de richting van de financiering 

van de energietransitie en via het rationeel 

gebruik van de fondsen voor 

infrastructuurinvesteringen. Bovendien kan 
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dankzij het plan aan de investeerders een 

langetermijnvisie worden aangereikt en 

kunnen er voor die lange periode 

rechtszekerheid en administratieve en soms 

fiscale waarborgen worden geboden.  

De rol van de FPIM als financiële arm van de 

federale Staat zal worden versterkt (ter 

ondersteuning van SRIW, finance & 

invest.brussels en PMV), evenals de rol van 

de bankensector en in het bijzonder van 

Belfius, dat eigendom is van de federale 

overheid.  

 

 I.3 Isolatie van de federale gebouwen  

63 De Regie der Gebouwen en de andere 

eigenaars van de federale gebouwen moeten 

een ambitieuzere strategie toepassen om zo 

snel mogelijk koolstofneutraal te worden.  

 

64 Om de openbare gebouwen energieneutraal 

te maken, zal in het raam van het interfederaal 

investeringsplan in extra investeringen 

worden voorzien. Die investeringen mogen 

dan wel worden gecompenseerd door de 

energiebesparingen die ze zullen opleveren, 

toch impliceren ze de ontwikkeling van nieuwe 

financieringsmechanismen. In dat verband 

kan worden gedacht aan het gebruik van 

verschillende instrumenten, zoals 

energieprestatiecontracten, PPP's en een 

partnerschap met de Europese 

Investeringsbank. 

 

 I.4 Steun voor hernieuwbare energie  

65 De offshore windmolens moeten een 

geïnstalleerde capaciteit van minstens 4 GW 

vertegenwoordigen. Daartoe moet versneld 

werk worden gemaakt van de verdere uitbouw 

van het hoogspanningsnet. Alternatieve en 

snellere manieren om de elektriciteit aan land 

te brengen, zullen worden onderzocht. De 

regering zal het North Sea Grid promoten en 

zal, samen met de partnerlanden van dit 

geïntegreerde netwerk, de opwekking van 

elektriciteit uit windenergie buiten de 

territoriale wateren ondersteunen, teneinde de 

bevoorradingszekerheid in België te vergroten 

en bij te dragen tot de Belgische 

klimaatdoelstellingen. 

. 

66 In het kader van de kernuitstap, worden 5 

kerncentrales effectief gesloten zoals 

Cruciaal in het paars-gele akkoord dat er twee 

kerncentrales zouden blijven draaien. Dat is 
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voorzien tegen 2025. De kosten voor de 

ontmanteling van de kerncentrales en voor het 

kernafvalbeheer zullen uitsluitend voor 

rekening van de producenten zijn. 

nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, en 

de prijs voor burgers en gezinnen betaalbaar 

te houden. 

 

In het paars-groen akkoord sneuvelen 

deze plannen. Onrealistische 

klilmaatplannen moeten nu gehaald 

worden zonder kerncentrales. De CO2 

uitstoot zal stijgen, en het zal de burger en 

bedrijven nog eens miljarden kosten. 

67 Om de bevoorradingszekerheid, de 

betaalbaarheid van de energie, en de naleving 

van onze internationale verbintenissen (zoals 

de Overeenkomst van Parijs) te garanderen, 

gaan we in overleg met de exploitant van de 

twee kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 om 

hun levensduur te verlengen. Dit is gekoppeld 

aan voorwaarden inzake o.a. veiligheid, een 

goedgekeurde MER, beschikbaarheid en een 

bijdrage van de exploitant aan de begroting 

van de welvaartswinst. We zorgen er ook voor 

dat er een gezonde concurrentie blijft in de 

energiemarkt.  

Een energienorm wordt uitgewerkt samen met 

de deelstaten die waakt over de 

concurrentiepositie van de energie-intensieve 

industrie.  

 

68 Met betrekking tot de activiteiten in het 

SCK behouden we het nucleair onderzoek, 

medische toepassingen in 

kankerbehandeling, en MYRRHA. Voor het 

nucleair afval kijken we naar een wettelijke 

oplossing inzake geologische berging. 

In het paars-groene akkoord sneuvelen 

deze plannen. 
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 II. Mobiliteit   

69 Binnen de perken van haar bevoegdheden en 

in samenwerking met de gewesten wil de 

regering inzetten op zachte en collectieve 

mobiliteit. 

 

70 Om de luchtkwaliteit te verbeteren, de 

klimaatimpact van ons transport te 

verminderen en de innovatie in de autosector 

aan te moedigen, zal de regering de 

geleidelijke uitfasering van de verkoop van 

auto's met verbrandingsmotoren 

aanmoedigen. In navolging van verschillende 

Europese landen (zoals Noorwegen of 

Nederland) zal de regering, op voorwaarde 

dat er betaalbare wagens op de markt zijn en 

er analyses over de levenscyclus voorhanden 

zijn, op termijn uitsluitend de verkoop van 

zero-emissiewagens toestaan. 

 

71 De regering zal in samenwerking met de 

deelstaten werken aan de stimulering van het 

concept “mobility as a service”. Dit concept 

houdt een verschuiving in van het persoonlijke 

bezit van vervoermiddelen (fiets, auto, motor, 

…) naar het gebruik van gedeelde (privé- of 

openbare) vervoermiddelen. De bedoeling 

zou zijn dat het volledige traject wordt betaald 

met een enkel ticket, per traject of voor een 

bepaalde periode. 

 

72 De regering zal haar steun toezeggen aan een 

op Europees niveau uitgewerkte 

taks/belasting op kerosene. Die bijdrage zou 

kunnen variëren naargelang van de 

vliegcategorie, de afgelegde afstand, het 

bestaan van trajectalternatieven per trein 

enzovoort.  

 

73 Nieuwe taxi's en bussen (openbaar vervoer en 

privévervoer) zullen geleidelijk hun uitstoot 

geheel moeten elimineren, volgens een in 

overleg met de gewesten en de betrokken 

sectoren vastgesteld schema.  

 

74 Een hervorming van het mobiliteitsbudget 

moet het voorts mogelijk maken om voor de af 

te leggen trajecten gericht te kiezen voor de 

diverse mobiliteitsalternatieven (openbaar 

vervoer, fietsen, auto's enzovoort). 

De maatregelen ter ondersteuning van de 

mobiliteit zijn ook bedoeld om mensen ertoe 

aan te moedigen de fiets te nemen. 
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 III. Milieubescherming  

75 Het aandeel van de biobrandstoffen in het 

Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 zal 

worden teruggeschroefd. De doelstellingen ter 

zake zullen worden vastgelegd op basis van 

objectief onderzoek (zoals het IPCC-verslag 

over bodemgebruik), rekening houdend met 

de impact van biobrandstoffen op de 

bodemkwaliteit, de ontbossing, de 

wereldwijde voedselzekerheid, de rechten van 

de arbeiders, de uitstoot van broeikasgassen 

en de economische ontwikkeling. In het 

verlengde daarvan zal het gebruik van 

biobrandstoffen van de eerste generatie 

geleidelijk worden afgebouwd ten voordele 

van duurzaam geproduceerde 

biobrandstoffen op basis van landbouw- en 

huishoudelijk afval van Belgische oorsprong. 

 

76 In het raam van het Verdrag inzake 

biologische diversiteit zal België, in overleg 

met de gewesten, de Nationale Strategie voor 

biodiversiteit uitdiepen en ten uitvoer leggen. 

In dat verband zal de federale regering erop 

toezien: 

-  dat de illegale handel in hout, dieren 

en wilde planten actief wordt tegengegaan, als 

onderdeel van het Europees actieplan tegen 

de illegale handel in wilde dieren en planten; 

-  dat de Europese richtlijn betreffende 

de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten in Belgisch 

recht wordt omgezet zonder goldplating; 

-  dat in de Belgische wetgeving 

bijkomende hefbomen worden ingebouwd 

teneinde ervoor te zorgen dat de mijnbouw op 

volle zee minder impact heeft op de mariene 

biodiversiteit in de Noordzee; 

-  dat met betrekking tot de beleidslijnen 

van de federale Staat (beheer van de federale 

domeinen, onderhoud van de spooromgeving 

door de NMBS enzovoort) werk wordt 

gemaakt van voorbeeldpraktijken op 

milieuvlak. 

 

77 In overleg met de sectoren en deelstaten en 

met als doel innovatie aan te moedigen zal de 

regering, op basis van een evidence-based-

methode en rekening houdend met het 
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voorzorgsprincipe, geleidelijk een aantal 

producten verbieden die een risico vormen 

voor de gezondheid, de biodiversiteit en het 

milieu (neonicotinoïden, 

hormoonverstoorders enzovoort). Dat beleid 

zal in overleg met de gewesten worden 

gevoerd, met name voor de producten die 

onder het landbouwbeleid vallen. 

De productnormen zullen geleidelijk worden 

verstrengd om het energieverbruik, het 

waterverbruik en het verbruik van andere 

natuurlijke hulpbronnen te verminderen, en 

om de impact van producten op de 

gezondheid en het milieu te verkleinen. Het 

design en het ontwerp van de producten 

zullen worden verbeterd, om ze makkelijker te 

kunnen herstellen en recyclen. 

78 Er zullen maatregelen worden genomen na 

overleg met de deelstaten om 

geprogrammeerde veroudering tegen te gaan 

en de circulaire economie te ondersteunen: 

-  wettelijke verplichtingen zullen 

worden opgelegd aan de verkopers en 

producenten om de consumenten beter te 

informeren over de producten die ze 

aankopen, en om herstellingen aan te 

moedigen veeleer dan een nieuw product aan 

te kopen;  

-  de reparatiesector zal worden 

ondersteund;  

-  de productnormen zullen worden 

bijgestuurd naar meer duurzaamheid (in het 

bijzonder de omkering van de bewijslast 

gedurende de garantieperiode). 

 

 

 Het FAVV zal onder de minister van 

Volksgezondheid ressorteren, om aldus de 

consumentenbescherming te doen primeren. 

Bij het controlebeleid zal een onderscheid 

worden gemaakt tussen de korte keten 

(groenteteelt, rechtstreekse verkoop op de 

boerderij enzovoort) en de industriële 

activiteiten, waarbij de korte keten zal worden 

begeleid en geadviseerd. 

De federale overheid zal voor haar eigen 

activiteiten (in eetzalen, op evenementen 

enzovoort) het goede voorbeeld zijn inzake 

gezonde en duurzame voeding. 
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 IV. Strijd tegen racisme en actieve 

diversiteit beleid 

I.  

79 Een interfederaal actieplan tegen racisme, 

discriminatie en onverdraagzaamheid 

wordt opgesteld en uitgevoerd in 

samenspraak met alle relevante actoren. 

Het betreft een toekomstgericht plan met 

meetbare doelstellingen, een tijdschema 

voor zijn uitvoering, en een concrete 

uitwerking van verantwoordelijkheden. 

Voor elke actie worden de nodige middelen 

gegarandeerd.   

 

80 Het diversiteitsbeleid van de geïntegreerde 

politie wordt verder versterkt. Naast de 

bevordering van de interne diversiteit via 

rekrutering en opleiding vertolkt de politie 

eveneens een voortrekkersrol in de strijd 

tegen discriminatie en haatmisdrijven. Er 

worden maatregelen genomen om tot een 

beleid van professioneel profileren te 

komen, en er wordt werk gemaakt van een 

uniform monitoringsysteem om de 

statistische gegevens over inbreuken tegen 

diverse wetten te analyseren. 

 

81 Le gouvernement soutiendra les travaux de 

la conférence interministérielle du droit des 

femmes, notamment concernant le respect 

strict par toutes les entités du pays de la 

Convention d’Istanbul (contre les violences 

domestiques et la violence à l’égard des 

femmes).  Une politique volontariste sera 

menée sur les questions de représentation 

équilibrée des genres et d’accessibilité 

(accès à la justice, accès à l’espace public, 

accès au droits humains) 

 

82 Het mensenrechteninstituut wordt 

geoperationaliseerd. Verder worden de 

nodige stappen genomen voor de 

interfederalisering van het instituut.  Daarbij 

zal bijzondere aandacht worden besteed 

aan de algemene architectuur, die moet 

voldoen aan de Principes van Parijs en die 

zal worden gekenmerkt door de co-

existentie van het instituut met de andere 

federale, interfederale en 

deelstaatinstanties voor de bescherming 

van de rechten van de mens, om te 

waarborgen dat alle fundamentele rechten, 

afzonderlijk en als geheel, optimaal worden 

beschermd. 
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 VI. Veiligheid, justitie en defensie  

 VI.1 Veiligheidscultuur verder 

uitbouwen 

 

83 De veiligheidsdomeinen (incl. politie 

kaders) en jusititie worden geherfinancierd 

in functie van de aard en plaats van de 

veiligheidsproblematiek. Er komt 1 Minister 

van Veiligheid.  

 

84 Verbaal of fysiek geweld tegen 

politiemensen of andere hulpverleners 

wordt strenger worden aangepakt, met alle 

mogelijke middelen. 

 

85 Naast deelstatelijlke inspanningen inzake 

preventie en curatie, focust de federale 

regering op de strijd tegen georganiseerde 

drugscriminaliteit. Het Stroomplan wordt 

geografisch uitgebreid om eventuele 

verschuivingen te kunnen counteren. Naar 

het voorbeeld van de Amerikaanse DEA 

wordt een specifieke dienst opgericht, 

binnen de FGP. De douane wordt versterkt. 

In de paars-groene plannen verschuift de 

focus naar preventie. 

86 Dankzij een wet op de bestuurlijke 

handhaving krijgen de burgemeesters en 

lokale besturen, naar Nederlands 

voorbeeld (BIBOP), alle administratieve 

wettelijke tools in handen om op te treden 

tegen georganiseerde en ondermijnende 

criminaliteit.   

In de paars-groene plannen is dit 

afgezwakt. 

87 Veiligheidsdiensten focussen op hun 

kerntaken.  

In het paars-groene akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

88 Er komt een wettelijk kader voor de 

noodtoestand voor uitzonderlijke situaties. 

 

In het paars-groene akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

 VI.2 Justitie de 21e eeuw binnen loodsen  

89 We actualiseren en vereenvoudigen zowel 

het Strafwetboek als het Wetboek van 

Strafvordering afin notamment de 

développer un arsenal de peines et 

mesures diversifiées. 

 

 

 

 

90 We zetten maximaal in op het uitvoeren van 

alle uitgesproken gevangenisstraffen, ook 

van korte duur.   

 

Le délai qui sépare l’infraction de la 

sanction sera réduit au maximum. 

L’exécution des mesures de confiscation 

sera rendue plus efficace. Afin de lutter 

contre la récidive et d’assurer la réinsertion 

des détenus, les services psycho-sociaux 

des prisons seront renforcés ». 

De uitvoering van de gevangenisstraffen 

van korte duur, verdwijnt in de paars-

groene plannen. 
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De minimumtermijnen om in aanmerking te 

komen voor voorwaardelijke 

invrijheidsstelling, worden verhoogd.  

 

Afin de lutter contre l’encombrement 

judiciaire, les modes alternatifs de 

règlement des conflits seront développés 

(médiation…)  

91 Bepaalde inbreuken worden verstrengd, 

zoals deelname aan terreur of seksuele 

misdrijven. Terzake wordt ook de 

terbeschikkingstelling aan de 

strafuitvoeringsrechtbank uitgebreid. 

 

92 We voeren de aanbevelingen van de 

onderzoekscommissie « aanslagen » 

onververkort uit. 

 

93 De doorlooptijd van procedures korten we 

in.  Voor kleinere misdrijven die een snel 

lik-op-stuk-beleid vereisen zoals 

straatcriminaliteit, winkeldiefstallen en 

rellen wordt de snelrechtprocedure hersteld 

met inachtneming van het het 

vernietigingsarrest van het grondwettelijk 

hof  nr. 56/2002 van 28 maart 2002 

 

94 We investeren in bijkomende kwaliteitsvolle 

en moderne infrastructuur. Het Masterplan 

III dat een totaalvisie op de toekomst van 

het Belgische gevangeniswezen behelst 

(de bouw van nieuwe 

gevangenissen, de uitbreiding en renovatie 

van bestaande gevangenissen, een 

gedifferentieerd detentiebeleid met 

transitiehuizen en een masterplan 

internering) wordt onverkort uitgevoerd.  

 

95 Er komen eigen Nederlandstalige 

rechtbanken en een Nederlandstalig parket 

in het gerechtelijk arrondissement Halle-

Vilvoorde 

 

Les cadres de ces nouvelles juridictions 

pouvont constitués par le transfert d’une 

partie des cadres des tribunaux 

néerlandophones de Bruxelles. 

 

Les droits dont disposent actuellement les 

francophones en ce qui concerne l’emploi 

des langues en matière judiciaire dans 

cette partie de l’actuel arrondissement de 

BHV seront préservés. 

 

 

 

In het paars-groene akkoord sneuvelen 

deze plannen. 
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96 [Er komt een veralgemeende externe 

werklastmeting van de rechterlijke orde, 

waarop het aantal benodigde magistraten 

wordt afgestemd. ] 

In het paars-groene akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

97 We verstrengen de straffen op seksuele 

misdrijven en bouwen een integrale aanpak 

uit van seksuele delinquenten.  

 

98 Ontwikkeling gevalideerd risicotaxatie 

instrument voor gewelds- en seksuele 

misdrijven.  

 

99 We zorgen voor een snelle, efficiënte en 

effectieve beslechting van 

bestuursgeschillen bij de Raad van State.  

 

100 L’accessibilité de la justice sera renforcée 

via une informatisation permettant aux 

justiciables de consulter leur dossier, la 

simplification des procédures et du 

vocabulaire judiciaire, et la révision des 

droits de greffe et des plafonds d’accès à 

l’aide juridique. 

 

101 La coopération entre les parquets et 

l’administration fiscale sera renforcée afin 

d’intensifier la lutte contre la criminalité 

économique et financière, et un parquet 

financier sera mis en place. 

 

 

 VI.3 Defensie: internationale rol 

volwaardig opnemen  

 

102 We voeren het Strategisch Plan uit. Extra-

uitgaven voor defensie-investeringen (met 

name in infrastructuur) kunnen worden 

opgenomen in het interfederaal 

investeringsplan. 

 

103 De regering zal werk maken van een 

modernisering van het personeelsbeleid 

binnen Defensie, inclusief versterking van 

de militaire reserve, met een grotere 

mobiliteit binnen en buiten de overheid.   

 

104 De regering zal maatregelen nemen om de 

regionale spreiding van de kwartieren te 

optimaliseren (o.a. projecten ‘quartier du 

futur’ in Vlaanderen en in Wallonië maken 

en versnellen). 
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 VII. Een rechtvaardig en een humaan 

asiel- en migratiebeleid 

 

105 Europese samenwerking is cruciaal. De 

federale overheid zal proactief meewerken 

aan het “New Pact on Migration and 

Asylum”, met een evenwichtiger en eerlijker 

Dublin-regime. Om slachtoffers te 

vermijden bij het oversteken van grenzen 

(via water en land) en irreguliere/ 

secondaire migratie-stromen te vermijden, 

bestrijden we het businessmodel van de 

mensensmokkelaars en versterken we de 

Frontex middelen. We investeren in meer 

kwalitatieve opvang en bescherming in de 

eigen regio, door onder andere efficiënte en 

humane reddingsacties. 

 

106 Er worden informatie- en ontrading-

campagnes opgezet. Dit gebeurt in 

coördinatie met het ontwikkelingsbeleid en 

het stimuleren van bilaterale akkoorden 

In het paars-groene akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

107 Onder andere de asieldiensten worden 

maximaal versterkt met het oog op het 

sneller behandelen van asielaanvragen, 

strikt in overeenstemming met de 

beginselen van het Verdrag van Genève. 

We werken het misbruik van de procedures 

weg. 

 

Als een aanvraag voor internationale 

bescherming positief is, zijn de deelstaten 

ervoor verantwoordelijk dat begunstigden 

worden ondersteund bij hun integratie, met 

name door het verplicht leren van een van 

de drie nationale talen en de fundamentele 

principes van onze democratische 

samenleving en door actieve 

ondersteuning van beroepsopleiding. 

 

Als een aanvraag voor international 

bescherming negatief is, zal vanuit het 

(open) centrum ook de terugkeer 

voorbereid en georganiseerd worden, strikt 

in overeenstemming met artikel 3 van het 

Verdrag van Genève. Het negeren van een 

BGV (bevel tot verlaten grondgebied) zal 

beter opgevolgd worden, met nieuwe 

maatregelen. [De feitelijke repatriëring 

wordt wettelijk gefaciliteerd, na een 

rechterlijke controle. Er is geen 

strafbepaling voor het voorzien van de 

opvang.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was een akkoord om de wet op de 

woonstbetreding, onder een andere 

naam, opnieuw door te voeren. In het 

paars-groene akkoord sneuvelen deze 

plannen. 
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108 Er wordt een beperkt, dynamisch en 

kwaliteitsvol netwerk van collectieve 

opvangcentra uitgebouwd in een logica van 

eerlijke territoriale distributie. Masterplan 

gesloten centra wordt geëvalueerd en 

uitgevoerd na evaluatie. 

 

Les nouvelles places créées sont affectées 

en priorité aux personnes en séjour illégal 

ayant commis des actes criminels (trafic de 

stupéfiants, traite d’êtres humains, abus 

sexuel …)1. Les alternatives permettant 

l’exécution effective des BGV tout en 

évitant la détention des mineurs (contrôles 

administratifs et/ou policiers réguliers, 

assignation à résidence, libération 

moyennant caution, surveillance 

électronique...) seront développées. 

 

 

In het paars-groen akkoord verschuift de 

focus naar lokale en flexibele opvang. Een 

fout signaal. 

 

 

 

 

 

109 Afin d’apporter une réponse adéquate à la 

problématique des migrants en transit, la 

Belgique établira avec le Royaume-Uni une 

coopération structurée, inspirée de l’accord 

bilatéral entre la France et le Royaume-Uni, 

visant à coordonner et cofinancer les 

mécanismes de contrôle aux frontières 

d’une part, et de définir des procédures 

d’accueil au Royaume-Uni de demandeurs 

d’asile (en particulier les MENA) résidant 

sur le territoire belge. 

 

110 Het hoger belang van het kind staat 

centraal bij minderjarige slachtoffers van 

mensenhandel en -smokkel, en de regering 

zal maatregelen nemen om de netwerken 

van mensenhandel en -smokkel snel en 

doelgericht op te rollen.  

 

Minderjarigen worden niet vastgehouden in 

een gesloten centrum. Alternatieven 

worden in het kader van een potentiële 

repatriëring maximaal uitgewerkt 

(regelmatige controles, huisarrest, 

elektronische bewaking, …). 

 

111 Les régularisations continueront à se faire 

sur une base individuelle à la lumière de 

critères objectifs et transparents.  

 

OF/EN 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Le centre fermé de Charleroi sera revu pour supprimer les places réservées aux familles et se concentrer sur 
les places pour les individus seuls, avec une priorité pour les personnes ayant commis des actes illégaux.  
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[De regering zal geen collectieve 

regularisatie doorvoeren.] 

In het paars-groene akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

112 We evalueren en aligneren de wetgeving 

inzake gezinshereniging op onze 

buurlanden, door eventuele uitzonderingen 

terug te schroeven.  

 

Le contrôle permanent du respect des 

conditions du regroupement familial sera 

également rendu plus efficace, et le rôle 

des communes dans la procédure sera 

allégé. Une évaluation sera menée afin 

d’identifier l’existence d’éventuelles 

pratiques inadéquates en matière de 

demande de regroupement familial, et d’y 

porter remède le cas échéant. 

 

In het paars-groene akkoord worden deze 

plannen fel afgezwakt. Een verstrenging 

van de wetgeving zal er niet komen. 

 

 

 

113 Dans le cadre belge, la procédure de 

protection temporaire sera encouragée, en 

vue de permettre un accès sûr et 

temporaire au territoire belge à des 

personnes fuyant la guerre ou subissant 

des violences endémiques et d’assurer leur 

retour dans leur pays d’origine lorsque les 

motifs qui ont causé leur départ auront pris 

fin.  

 

Hiertoe wordt de Vreemdeldingwet 

duidelijker gemaakt en misbruik van 

procedures ingeperkt. 

 

[We evolueren zoals andere landen naar 

een getrapt systeem van 

verblijfsvergunningen].  Elk statuut van 

internationale bescherming wordt op 

regelmatige basis getoetst aan de 

voorwaarden. 

 

De sociale bescherming van dit statuut  kan 

door de deelstaten gekoppeld worden aan 

activering- en integratievoorwaarden. 

 

De mogelijkheden om een einde te maken 

aan het verblijf worden verruimd. De 

gronden van straffen en de strafmaat 

(drugsdelicten, gewelddaden, 

zedendelicten, …) die leiden tot einde van 

verblijfsrecht worden verruimd, i.e. het 

gevaar dat uitgaat van de persoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het paars-groene akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

 

 

In het paars-groene akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

 

 

 

 

 

In het paars-groene akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

 

 

In het paars-groene akkoord sneuvelen 

deze plannen. 

 

 

114. De regering faciliteert arbeidsmarkmigratie 

voor knelpuntsectoren, in overleg met de 

deelstaten en de sociale partners. 
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 Les procédures d’immigration pour raisons 

professionnelles seront modernisées et 

fluidifiées. La nouvelle règlementation en 

termes de permis unique sera adaptée en 

ce sens. 

 

   

 X. Internationale en Europa  

115 We willen de Europese Unie versterken. Ze 

heeft een essentiële rol, in het bijzonder in 

het sociaal-economisch herstel.  

 

De EU moet het beleid inzake strategische 

sectoren en waardenketens dichterbij huis 

ontwikkelen, met voldoende aandacht voor 

het economisch weefsel van de deelstaten. 

Solidariteit, verantwoordelijkheid, 

subsidiariteit en respect voor de rechtsstaat 

zijn cruciale uitgangspunten van het 

Europees beleid dat wij voorstaan. 

 

116 We willen uiterlijk in 2030 0,7% van het BNI 

besteden aan ontwikkelingssamenwerking, 

ter uitvoering van de SDG-agenda.  

 

 

   

 XI. Politieke vernieuwing  

117 We schaffen de Senaat af en evalueren 

mogelijkheden om het Senaat 

infrastructuur te gebruiken voor 

participatieve democratie oefeningen. We 

vragen de Kamer het debat te openen over 

de kieswet, het aantal parlementsleden, het 

ontslag van de Kamer en het initiatiefrecht 

tot het vormen van een federale regering. 

 

118 De regering voert enkele rationaliseringen 

door in de wet van 27 november 2013 met 

betrekking tot de dotaties en de 

vergoedingen die worden toegekend aan 

leden van de Koninklijke Familie alsook de 

transparantie van de financiering van de 

monarchie. 

 

119 We realiseren stemrecht voor de 

deelstaatparlementen in het buitenland en 

stemrecht voor EU-burgers bij de 

organisatie van de volgende 

deelstaatverkiezingen. 

 

120 Un statut et une protection sera garantie 

aux lanceurs d’alerte dénonçant les 

dysfonctionnements au sein des 

administrations. 

 

   



32 
 

 XII. Budget  

121 Na de crisis en de relance wordt een 

begrotingstraject van meerdere jaren 

ingezet, binnen het kader van het nieuw 

Europees stabiliteits- en groeipact en de 

verplichtingen voor België die daaruit 

voortvloeien.  

We benadrukken dat het paars-geel 

akkoord een akkoord was voor twee jaar. 

De focus zou dan ook liggen op het 

voorbereiden van de relance, het beheren 

van de crisis en het voorbereiden van een 

institutionele omwenteling. Zonder 

confederale omslag is een goed 

budgettair beheer onmogelijk. 

 

De paars-groene nota wil besturen tot 

2024. De linkse partijen hebben bekomen 

dat er niets bespaard zal worden in de 

gezondheidszorg en sociale zekerheid. 

Dat staat letterlijk in het akkoord. Dat wil 

zeggen dat alle begrotingsinspanningen 

zullen focussen op de inkomsten. Een 

gigantische belastingtsunami dreigt voor 

de Vlaamse burger en ondernemer. 

 


