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Inleiding  

De eerste relancemaatregelen: perspectief voor de burgers en de 

ondernemingen 

De regering start een relancestrategie op die tot doel heeft onze economie 

duurzaam te doen heropleven, de koopkracht van de burgers te 

ondersteunen, de competitiviteit van onze ondernemingen te versterken 

en meer kwaliteitsvolle jobs te creëren. 

Deze strategie sluit aan bij de institutionele, structurele en budgettaire 

hervormingen die in ons land worden uitgevoerd. 

De eerste relancemaatregelen geven de burgers en de ondernemingen het 

onmisbare perspectief.  

Ter herinnering: deze maatregelen zijn onder meer uitgewerkt op basis 

van de vaststellingen en analyses van het Federaal Planbureau, de 

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de sociale partners. 

Het uitgestippeld begrotingstraject respecteren  

Zoals eerder aangekondigd respecteert de relancestrategie de strikte 

begrotingsdiscipline en dit om de groeibevorderende 

begrotingsconsolidatie niet in het gedrang te brengen. 

Met de begrotingsaanpassing bevestigt de regering haar wil om het 

begrotingstekort in 2012 te beperken tot 2,8 % van het bbp en in 2015 

tot een begrotingsevenwicht te komen.  

Een relancestrategie die past in de Europese context 

De Belgische relancestrategie past binnen de Europese prioriteiten die zijn 

vooropgesteld in het Pact voor groei en werkgelegenheid dat tijdens de 

Europese Raad van 28 en 29 juni 2012 werd goedgekeurd en waarvan de 

concretisering tegen eind 2012 verwacht wordt. 

Een continu proces met de sociale partners en de deelstaten 

De regering heeft de bedoeling een dynamiek op gang te brengen die zich 

niet beperkt tot de hier aangehaalde beslissingen. Daartoe heeft de 

regering een open dialoog aangeknoopt met de sociale partners (Groep 

van 10) en de Gewesten en Gemeenschappen. 

Gevolg gevend aan de overlegvergadering van de Kern van 3 juli jl. 

hebben de sociale partners de volgende 8 werkthema’s geïdentificeerd 
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met het oog op een globaal akkoord : de loonnorm en de loonkost; de 

modernisering van de arbeidsmarkt; het interprofessioneel 

brutominimumloon, met inbegrip voor de werknemers onder de 21 jaar; 

het heroriënteren van bepaalde lastenverminderingen; de opleiding van de 

werknemers; innovatie en onderzoek & ontwikkeling; de 

welvaartsenveloppe; administratieve vereenvoudiging. 

Voorts heeft er een overlegvergadering met de Gewesten en 

Gemeenschappen plaatsgevonden op 4 juli 2012.  

De relancemaatregelen zullen dus nog worden aangevuld met de 

beslissingen van het interprofessioneel akkoord (IPA) op het 

einde van 2012 en met de initiatieven met de Gewesten en 

Gemeenschappen. 

Follow-up van de relancestrategie om de efficiëntie ervan te 

meten 

De regering voert een procedure in voor opvolging en monitoring: om de 

zes maanden wordt een verslag opgesteld over de evolutie van de 

relancestrategie.  

Deze monitoring wordt gebaseerd op een aantal referentie-indicatoren. 

Het Federaal Planbureau wordt ermee belast tegen eind september 2012 

voorstellen van indicatoren uit te werken die het mogelijk maken om de 

efficiëntie van de genomen maatregelen te meten, rekening houdend met 

de doelstellingen van de strategie. 
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1. De koopkracht van de burgers versterken 

De regering wil de koopkracht van de bevolking versterken en zo de 

binnenlandse consumptie stimuleren. 

Het nettoloon van de werknemers verhogen  

De regering wil dat werken aantrekkelijker en beter beloond wordt. Ze wil 

het verschil tussen het nettoloon en de werkloosheidsuitkeringen groter 

maken en werkloosheidsvallen beter bestrijden. 

 Verhoging vanaf 1 januari 2013 van de sociale werkbonus 

(vermindering van de persoonlijke bijdrage) en van de fiscale 
werkbonus (belastingkrediet) voor werknemers 

(loontrekkenden en ambtenaren). 
 

o Loontrekkenden en ambtenaren met een laag loon, 1.400 euro 
bruto per maand, houden per jaar netto 68 euro meer over. 

o Het huidige systeem van de werkbonus voor loontrekkenden 
wordt gecorrigeerd om de werkloosheidsval weg te werken. 

Personen met een brutosalaris van 1.800 euro per maand 
zullen zo tot 134 euro meer per jaar verdienen 

o Een loontrekkende met een salaris van 1.800 euro bruto per 
jaar zal daardoor per jaar in totaal 202 euro netto meer 

verdienen.  

 

 Verbetering van het sociaal zelfstandigenstatuut via een 

verhoging van het gezinspensioen. 
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2. Steun voor de werkgelegenheid 

Sinds 1996 evolueert de werkgelegenheid in België gunstiger dan in onze 

buurlanden. Dit gezegd zijnde, bedroeg de werkgelegenheidsgraad in ons 

land in 2011 67,3 %, tegenover 76,3 % in Duitsland, 77 % in Nederland 

en 69,1 % in Frankrijk. 

In het kader van de strategie EU2020 streeft België naar een 

werkgelegenheidsgraad van 73,2 % in 2020. 

De jongerenwerkloosheid in ons land bedraagt 18,7 %, met grote 

regionale verschillen. Bij de 55-plussers is er een te lage 

werkzaamheidsgraad (38,7 %). 

In deze context wil de regering in het bijzonder maatregelen nemen 

om meer jongeren en oudere werknemers aan werk te helpen. 

 Vanaf 2013 jaarlijks 10 000 stageplaatsen creëren voor 

schoolverlaters met hoogstens een diploma hoger secundair 

onderwijs. De jongere krijgt zo de kans een eerste werkervaring op 

te doen en ontvangt een inschakelingsuitkering van 898€ (waarvan 

200€ ten laste van het bedrijf). Bedrijven die beslissen een jongere 

aan te werven aan het einde van zijn of haar stage, krijgeneen 

vermindering van de patronale bijdragen voor een periode van 

maximaal vier jaar.  

 

 De ondernemingen verbinden zich er toe 1 % stageplaatsen 

voor jongeren te creëren. 

 

 Opdat de werkgevers de jongeren kwaliteitsvol zouden begeleiden, 

wordt de vermindering van de sociale bijdrage voor “tutoren” 

verdubbeld tot 800 euro per trimester. De opleidingen van de 

tutoren zullen bovendien terugbetaald kunnen worden in het kader 

van het betaald educatief verlof. 

 

 

 Om de instrumenten die de werkgelegenheid ondersteunen 

efficiënter te maken, komt er een 

o versterking van de verminderde patronale bijdragen voor de 

lage lonen. 

o versterking van de verminderde patronale bijdragen in 

het begin van de periode voor alle werknemers  
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o heroriëntering van de huidige verminderingen van de 

patronale bijdragen om de aanwerving te bevorderen 

van (zeer) laaggeschoolde en gemiddeld geschoolde 

werknemers en 54-plussers. Er is voor de (zeer) 

laaggeschoolde werknemers bijvoorbeeld 50 % meer 

vermindering in het begin. 

 

 Versterking van de verminderde sociale bijdrage op de eerste 

drie aanwervingen (zie verder) 

 

 Het optrekken van de loongrens waaronder werkgevers 

kunnen genieten van een verhoogde bijdragevermindering. 

De werkgevers genieten dus voor een groter aantal 

werknemers van deze vermindering. Vanaf 2014 wordt deze 

grens geïndexeerd omdat ze gelijk zou lopen met de evolutie 

van de levensduurte.  

 

 Verplichting voor de sociale partners om 0,05 % van hun 

sectorfondsen te gebruiken voor de opleiding van 4 categorieën 

van “risicowerknemers”, waarvan 50 procent zal toegewezen 

worden aan jongeren onder de 26 jaar. 

 

 

 Vermindering van de sociale bijdrage voor de aanwerving 

van werknemers met een handicap. 

 

 Creatie van 800 voltijdsequivalenten in de non-profitsector 

(bijstand voor personen), onder meer om de gevolgen van de 

vergrijzing op te vangen. 

De regering wil ook de horeca beter ondersteunen. In België werken 

meer dan 100.000 mensen in de horeca, vaak laaggeschoolden en 

jongeren. Bovendien zijn de banen in de horeca niet delokaliseerbaar. 

 Forfaitaire vermindering van de sociale bijdragen voor 

voltijdse banen.  

o Concreet wordt vanaf 1 juli 2013 een forfaitaire vermindering 

van de sociale bijdragen toegekend voor 5 voltijdse 

werknemers naar keuze, voor vaste contracten in 

ondernemingen met maximaal 20 werknemers. Deze 

vermindering loopt op tot 500 euro per trimester en wordt 
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verhoogd tot 800 euro per trimester indien de werknemer 

jonger is dan 26 jaar. 

o Om recht te hebben op deze bijdragevermindering moet de 

werkgever de aanwezigheid van al zijn werknemers 

registreren.  

o Doel van deze maatregel is stabiele en kwaliteitsvolle 

werkgelegenheid aan te moedigen en de fraude te bestrijden. 

 

 Forfaitaire vermindering van de sociale bijdragen voor 

gelegenheidswerknemers. 

o Gelegenheidswerknemers kunnen vanaf 1 januari 2013 

gedurende 50 dagen genieten van een voordelig sociaal 

statuut. Hun sociale bijdragen zullen worden berekend op een 

lagere forfaitaire basis van 7,5 euro per uur met een 

maximum van 45 euro per dag. De werkgevers kunnen dit 

systeem slechts maximaal 100 dagen per kalenderjaar 

gebruiken.  

o De inkomsten van deze gelegenheidswerknemers die in dit 

kader prestaties uitoefenen, zullen worden belast tegen een 

speciaal tarief van 33%. 
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3. De competitiviteit van de ondernemingen versterken en de 

kmo’s beter ondersteunen 

België telt bijna 1,5 miljoen ondernemers, vennootschappen en 

zelfstandigen inbegrepen. 

De kmo’s zijn een essentiële motor van de Belgische economie. In 2010 

vertegenwoordigden zij 98,9 % van de ondernemingen, 50 % van de 

tewerkstelling en 40 % van de Belgische toegevoegde waarde, of 66 

miljard euro. 

Ons land wordt geconfronteerd met belangrijke uitdagingen: 

- de ondernemerschapsgraad bedraagt 7 % in België, terwijl het 

Europese gemiddelde op 12 % ligt; 

- België heeft zich ertoe verbonden om in 2020 een 

tewerkstellingsgraad van 73,2 % te bereiken, of een verhoging met 

5 % van de tewerkstellingsgraad in 2011 (67,8 %). 

De regering wil daarom het starten van ondernemingen aanmoedigen, hen 

het leven makkelijker maken en de zelfstandigen beter ondersteunen.   

 Versterking van de verminderde sociale bijdragen voor de 

eerste 3 aanwervingen. Concreet zal deze vermindering van de 

sociale bijdrage gedurende maximaal 39 maanden gelden en kan ze 

oplopen tot 1.500 euro gedurende 15 maanden voor de eerste 

werknemer. Deze vermindering zal in werking treden op 1 oktober 

2012. 

 

 Versoepeling van de voorwaarden voor de fiscale 

octrooiaftrek. O&O wordt sterk aangemoedigd door een vrijstelling 

van 80 % vennootschapsbelasting voor de inkomsten uit octrooien.  

o Een van de huidige voorwaarden voor de aftrek, met name het 

bestaan van een onderzoekscentrum dat een 

activiteitsbranche vormt, wordt afgeschaft. De toegang tot de 

vermindering voor octrooi-inkomsten zal worden 

vereenvoudigd voor de meeste kmo’s en nog meer voor 

starters, voor wie deze voorwaarde een rem vormde.  

 

 Afschaffing van de voorfinanciering van de btw bij import, om 

de haven- en luchthavencentra in ons land nog aantrekkelijker te 

maken. 

 



9 
 

 Verbetering van de werking van de douane door middel van 

een douane-actieplan. Een performante douane is namelijk 

essentieel voor de competitiviteit van een land. 

 

 Hervorming van het faillissementsrecht, om gefailleerden die te 

goeder trouw zijn gemakkelijker een tweede kans te geven. 

 

 Vereenvoudiging van de fiscaliteit. De fiscaliteit is een 

belangrijke hefboom om de competitiviteit van de ondernemingen te 

versterken en het creëren van nieuwe jobs te bevorderen. Ze is 

ingewikkeld geworden door specifieke maatregelen, 

uitzonderingsmaatregelen en maatregelen voor fiscale uitgaven. De 

regering wil deze tendens keren door de wetgeving en de 

administratieve procedures inzake fiscaliteit te vereenvoudigen.  

o Daartoe belast de regering de bevoegde minister ermee 

projecten in te dienen en uit te voeren om de procedureregels 

inzake fiscaliteit te vereenvoudigen, te blijven werken aan de 

ontwikkeling van de e-fiscaliteit en de wetgeving 

transparanter te maken. 

 

 Gunning van overheidsopdrachten. De regering wil aan de 

verwachtingen van de ondernemingen en de aanbestedende 

diensten beantwoorden. 

o Versterking van het gebruik van elektronische communicatie 

voor de gunning van overheidsopdrachten om de 

administratieve kost van de procedures te verlichten en de 

procedures te vereenvoudigen. 

o Versterking van de invoering van sociale clausules en van 

clausules inzake duurzame ontwikkeling en versterking van de 

controle m.b.t. de onderaanneming. 

 

 Verbetering van de toegang tot financiering van de 

ondernemingen en in het bijzonder van de kmo’s 

 

o De regering zal ervoor zorgen dat spaargeld makkelijker kan 

ingezet worden om onze bedrijven te steunen. Dat zal 

gebeuren via  onder meer een belastingkrediet om de uitgifte 

van bedrijfsobligaties te ondersteunen, via project bonds 

(volkslening), het B-spaarboekje of andere voorstellen. De 

precieze modaliteiten daarvoor zullen bij een volgend 

begrotingsconclaaf worden uitgewerkt.  
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o De export zal worden gestimuleerd via een 

financieringsmechanisme uitgewerkt door de Delcredere 

dienst. 

o Wat de financiering van de kmo’s betreft, zullen er 

maatregelen worden genomen om de meeneembaarheid van 

de waarborgen te verzekeren, de regels inzake 

wederbeleggingsvergoeding te verduidelijken, de kmo’s beter 

te informeren over de redenen voor kredietweigering en om 

de hoofdverblijfplaats van de ondernemers te beschermen. 

o Deze maatregelen, waarover overleg zal moeten worden 

gepleegd met de bankensector en de middenklasse-

organisaties, zullen in oktober 2012 worden voorgelegd en 

vóór eind 2012 worden afgewerkt.  

 

 Administratieve vereenvoudiging. De regering heeft zich tot doel 

gesteld de administratieve lasten van de ondernemingen tegen 2014 

met 30 % te verminderen. In dat kader heeft ze recent een 

Federaal Actieplan voor Administratieve Vereenvoudiging 

2012-2015 goedgekeurd. Van de 284 projecten die in dit plan zijn 

opgenomen, beogen er 198 de vermindering van de lasten voor 

ondernemingen. Zonder exhaustief te zijn, kunnen we hieronder de 

volgende projecten vermelden: 

o ondersteuning van de elektronische facturen, eenvoudiger en 

goedkoper voor de ondernemingen; 

o de e-griffie en het e-depot. De oprichting van ondernemingen 

en vzw’s is voortaan eenvoudiger dankzij het elektronisch 

beheer van de dossiers voor de oprichting en de wijziging van 

statuten; 

o De versterking van het eenheidsloket voor KMO’s en 

zelfstandigen. 

o het toenemende gebruik van de eBox van de werkgevers, aan 

de hand waarvan documenten elektronisch kunnen worden 

uitgewisseld met de RSZ; 

o de progressieve generalisering van de elektronische aangiften 

van sociale risico’s. 
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4. Betere beheersing van de energieprijzen en betere werking van 

de markten 

Energieprijzen 

De energieprijzen in België zijn in 2011 met 11,8 % gestegen, tegenover 

met 6,7 % in de buurlanden. De gasprijzen zijn in ons land met 19,1 % 

gestegen, tegenover met 6,7 % in de buurlanden. 

In deze context zijn heeft de regering twee prioriteiten:  

- een betere beheersing van de energieprijsevolutie, die essentieel is 

om de koopkracht van de huishoudens te vrijwaren en de 

competitiviteit van de ondernemingen te verbeteren; 

- een duidelijke definitie van het nieuwe Belgische energiemodel, dat 

onontbeerlijk is om een gunstig klimaat te creëren voor de 

industriële investeringen in ons land. 

Ter herinnering: de regering heeft op dit vlak al een aantal maatregelen 

en hervormingen goedgekeurd. 

 Bevriezing van de gas- en elektriciteitsprijzen vanaf 1 april 2012 

voor maximaal 9 maanden. 

 Ondersteuning van de concurrentie en verandering van leverancier 

makkelijker maken door de opzegvergoedingen op te heffen. 

 Verbetering van de informatie aan de consument (leesbare en 

duidelijkere facturen). 

 Vermindering van de federale bijdrage op de gas- en 

elektriciteitstarieven. 

De regering heeft ook beslist om de kerncentrales Doel 1 en 2 te sluiten 

en Tihange 1 nog 10 jaar open te houden. 

Er werd beslist om de volgende bijkomende hervormingen door te voeren. 

 Structurele hervorming van het mechanisme voor de 

indexering van de gas- en elektriciteitstarieven. Concreet zal 

de regering de lijst met toegestane parameters vastleggen op basis 

waarvan de elektriciteits- en gasleveranciers hun tarieven kunnen 

indexeren. 

Hervorming van het mechanisme voor de ondersteuning van 

offshore-windenergie om de impact ervan op de factuur van de 

consument te verminderen (burgers en ondernemingen). Concreet 

zal de regering dit mechanisme flexibeler maken, bv. in functie van 

de evolutie van de verkoopprijzen van elektriciteit.  



12 
 

Andere prijzen 

De regering wil een ambitieus concurrentiebeleid voeren, in het bijzonder 

in de energiesector (zie supra) en de telecomsector. Dit beleid wordt ook 

gerealiseerd via een beter prijsbeheer. 

Ter herinnering: de regering heeft al de volgende maatregelen genomen. 

 Hervorming van de wetgeving over telecommunicatie om de 

consument beter te beschermen: mogelijkheid om gratis van 

operator te veranderen indien de tarieven worden aangepast; 

mogelijkheid om gratis gegevens te verkrijgen of op de hoogte te 

worden gebracht indien een financieel plafond wordt overschreden; 

opheffing van de opzegvergoeding; verbod om een contract per 

telefoon af te sluiten of te verlengen enz. 

De regering neemt de volgende beslissingen. 

 Versterking van het Prijzenobservatorium en van de 

mededingingsautoriteit. De bevoegdheden van het 

Prijzenobservatorium om vast te stellen of er een probleem is met 

prijzen of marges, een abnormale prijsevolutie of een structureel 

marktprobleem zullen worden uitgebreid. Op basis van haar verslag 

zal de mededingingsautoriteit maatregelen kunnen nemen om de 

door het Observatorium vastgestelde problemen aan te pakken. De 

bevoegde minister zal ook een plan aan de Ministerraad kunnen 

voorleggen om structurele maatregelen goed te keuren om de 

marktwerking te verbeteren. 

 

 

 Hervorming van de mededingingsautoriteit om haar 

doeltreffendheid en haar beslissingsbevoegdheid te 

versterken. Concreet zal er een onafhankelijke autoriteit met 

rechtspersoonlijkheid worden opgericht. Daarbinnen zal een 

afzonderlijke onderzoeksdienst worden opgericht. Er zal ook worden 

voorzien in een efficiëntere procedure voor de voorlopige 

maatregelen en voor het administratief besluitvormingsproces, net 

als voor de mogelijkheid om tot een minnelijke schikking te komen. 
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5. Onderzoek en ontwikkeling (O&O) en innovatie 

Innovatie en technologische vooruitgang hebben een belangrijke macro-

economische impact. Beide aspecten creëren economische groei en zorgen 

voor een beter levens- en welzijnsniveau. 

Ons land investeert momenteel 1,99 % van zijn bbp in onderzoek en 

ontwikkeling (OESO, cijfers 2010). België wil tegen 2020 3 % van zijn bbp 

in onderzoek en ontwikkeling investeren. 

Om die doelstelling te verwezenlijken, beslist de regering de volgende 

maatregelen. 

 Toename van het percentage gedeeltelijke vrijstelling van 

bedrijfsvoorheffing op de lonen van de kenniswerkers. 

Concreet zal de regering de vrijstelling van de voorheffing van 75 % 

tot 80 % optrekken, ongeacht de categorie (universiteiten, 

ondernemingen).  

 

 Versoepeling van de voorwaarden m.b.t. de fiscale aftrek 

voor octrooi-inkomsten (zie supra). 

 

 

 Invoering van een transversaal platform voor 

technologiebewaking, om de expertise die op verschillende 

niveaus beschikbaar is, te verzamelen en alle entiteiten van het 

land, de academische wereld en de ondernemingen een beter zicht 

te geven op de sterke en zwakke punten van onze kennis en ze 

beter in staat te stellen te voorzien in welke sectoren investeren 

rendabel is. 

 

 Versterking van de wetenschappelijke 

samenwerkingsverbanden met de BRIC-landen (Brazilië, 

Rusland, India, China, Zuid-Afrika), partners waarmee er nog zelden 

dergelijke uitwisselingen plaatsvinden, terwijl die uitwisselingen wel 

tot nauwere economische betrekkingen kunnen leiden. 

 

 Relance van het platform “(bio)farmaceutisch onderzoek en 

ontwikkeling” en van de “High level group chemie”, waarin 
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vertegenwoordigers van de regering en van de betrokken sectoren 

zetelen.  

Een aantal van de maatregelen betreffen meer bepaald de verbetering van 

de informatie over het wetenschappelijk visum, een sterkere injectering 

van het nationaal wetenschapspotentieel in het European Strategy Forum 

on Research Infrastructures (ESFRI); de oprichting van een “intermediaire 

organisatie” (onafhankelijke derde, waardoor onderzoekers toegang 

hebben tot de privégegevens uit verschillende bestanden); steun aan de 

universiteiten voor de organisatie, in samenwerking met de federale 

wetenschappelijke instellingen, van de pool “ruimte”, van een post-master 

in de lucht- en ruimtevaart enz. 

 


