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VLAAMSE  
REGERING
De Vlaamse regering staat garant voor vertrouwen en 

vooruitgang. Ze hebben de ambitie om mensen te verbinden 

in onze samenleving. Dat doen ze door te werken aan 

beleidsdomeinen die elke dag opnieuw een verschil maken 

in het leven van de Vlamingen. Ze wogen sterk op belangrijke 

dossiers als onderwijs, welzijn, gezondheid, openbare werken 

en ruimtelijke ordening.
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Wonen 
Het nieuwe huurdecreet trad op 1 januari 2019 in werking. 

Huurders kunnen voortaan een renteloze lening afsluiten bij 

de overheid om hun huurwaarborg te financieren. Een be-

langrijke stap om de verhuurder de nodige financiële zeker-

heid te bieden én de toegang tot de huurmarkt voor huur-

ders te verbeteren. Kortom: een sterkere en toegankelijkere 

huurmarkt.

Sport 
Door het sportinfrastructuurplan en jaarlijks te investeren 

in tientallen sportaccommodaties, kreeg de sportbeoefening 

een boost. Daarnaast werd sportbeoefening sterker geïnte-

greerd in steden en gemeenten doordat verschillende scho-

len hun sporthallen buiten de schooluren openstelden 

voor lokale sportclubs.

Binnenlands bestuur en stedenbeleid
De regering zorgde voor een nieuw decreet lokaal bestuur 

met daarin o.a. de integratie van het OCMW in het gemeen-

tebestuur, een vereenvoudiging van de begrotingsregels die 

de transparantie versterkt. De verschillende subsidiekanalen 

aan lokale besturen werden samengebracht onder het ge-

meentefonds, waardoor de gemeenten zelf verantwoordelijk 

zijn voor de besteding ervan. Bovendien werd het aantal be-

zoldigde mandaten ingekrompen.

De Zesde Staatshervorming
De zesde staatshervorming voorzag bij de overdracht van de 

bevoegdheden een financiële inspanning van de deelstaten 

om bij te dragen aan de sanering van de Belgische begroting. 

We volgden het pad van de regeringsvorming nauwgezet 

en voorzagen pas extra uitgaven wanneer daarvoor ruimte 

kwam. Dat vergt discipline want de noden in o.a. onderwijs 

en welzijn zijn hoog, maar we hechten veel belang aan een 

begroting die in evenwicht is.

Begroting 
De Vlaamse regering legde opnieuw een begroting in even-

wicht voor. De extra middelen die ook nu weer worden voor-

zien voor onder andere welzijn, onderwijs, onderzoek en inno-

vatie, sociale economie, wonen, milieu en natuur maken duidelijk 

dat deze regering stap voor stap werk heeft gemaakt én blijft 

maken van een hogere levenskwaliteit voor iedere Vlaming.

WAT DEED  
DE VLAAMSE  
REGERING?

Hervorming van successierechten en 
erfenisrechten

Werk en sociale economie

Mobiliteit en openbare werken

Ruimtelijke ordening
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd goedge-

keurd waarmee kostbare open ruimte werd veiliggesteld. 

Milieu, natuur, dierenwelzijn, energie & 
klimaat
Eind 2018 diende de Vlaamse regering een nationaal ener-

gie- en klimaatplan 2021-2030 in bij de Europese Com-

missie met diverse en ambitieuze maatregelen om tot -35% 

broeikasgasreductie te komen. Verder kwam er met de wo-

ningpas een digitale kluis met alle officiële documenten voor 

een woning. Denk maar aan EPC-, EPB-, en bodemattes-

ten. Vanaf juli 2019 worden digitale meters mogelijk. Voor 

prosumenten blijft er het recht om tot 15 jaar na ingebruik-

name van het voordeel van de terugdraaiende teller gebruik 

te maken. 
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WAT DEED HILDE?
Nieuwe eindtermen
Hilde moderniseert het secundair onderwijs met nieuwe 

eindtermen. We gaan van 688 naar 382 eindtermen voor 

de eerste graad: minder, maar ambitieus en duidelijker.

Duaal leren
Ook de versterking van technisch- en beroepsonderwijs via 

duaal leren werd geactiveerd. Dit betekent dat jongeren 

vanaf 15 jaar meer dan nu leren op de werkvloer,  

Vernieuwde lerarenopleiding
De vernieuwde lerarenopleiding bereidt leerkrachten beter 

voor op de veranderende samenleving. Dankzij de verplichte 

niet-bindende toelatingsproef krijgen studenten een beter 

zicht op hun sterktes en werkpunten.

Ondersteuning van de leerkrachten
We versterken het beroep door de nieuwe cao met de soci-

ale partners. Dat akkoord omvat koopkrachtmaatregelen én 

maatregelen voor startende leerkrachten.

Hervorming leerlingenbegeleiding
Elke school moet een sterke leerlingenbegeleiding uitwer-

ken en een begeleider of zorgcoördinator aanstellen. Naast 

studiekeuze en leerproblemen krijgen ook uitdagingen zoals 

kansarmoede, spijbelen, vroegtijdig schoolverlaten en radica-

lisering nu extra aandacht. 

Investeren in scholenbouw
Er werd nog nooit zoveel geïnvesteerd in scholenbouw. In 9 

op 10 gemeenten worden nieuwe scholen gebouwd. 

Deeltijds Kunstonderwijs
Door het verlagen van de leeftijd om te starten in het deel-

tijds kunstonderwijs van 9 naar 6 jaar, kunnen ook deze kin-

deren al starten met een opleiding. De scholen zijn vanaf nu 

ook vrijer om hun eigen aanbod aan te bieden en het uitte-

kenen van een eigentijds lokaal project.

“De populairste politica van Vlaanderen”, niet onze woorden, 

wel die van die van VRT en De Standaard over onze minister 

van Onderwijs. Hilde heeft niet stilgezeten de voorbije 

legislatuur. Ze noemen haar dan ook niet voor niets 

minister van Scholenbouw. Ze introduceerde het Vlaams 

onderwijs in de 21e eeuw door de eindtermen te 

vernieuwen. Jongeren worden meer ondersteund 

en beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Ook 

leerkrachten worden vanaf nu beter begeleid bij 

de start van hun carrière door de hervormde 

lerarenopleiding. Dankzij Hilde is het Vlaams 

onderwijs vandaag ambitieuzer en duidelijker. 

HILDE CREVITS

Viceminister-president en  
Vlaams minister van Onderwijs
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“De stille hervormer”, zo werd Jo omschreven samen met de 

beste score van alle Vlaamse ministers door De Standaard. Als 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin wist Jo als 

geen ander hoe hij zijn portefeuille een tweede ambtstermijn 

wou verder zetten. Met een duidelijke visie: dat welzijn en 

zorg in de samenleving thuishoren, niet erbuiten. Mensen 

die kwetsbaar zijn, blijven erbij horen en hebben het recht 

om eigen keuzes te maken. Dat zijn sterke uitdagingen 

die Jo de voorbije 5 jaar aanging en hervormde naar 

een betere samenleving vandaag. Vlaanderen kreeg 

meer slaagkracht door zelf sociale bescherming te 

financieren. Door de kinderbijslag te moderniseren 

wordt élk kind nu beter ondersteund in een gezin. 

Ook de persoonsvolgende financiering is een 

grote mijlpaal waardoor mensen met een 

handicap nu zelf kunnen beslissen hoe ze hun 

zorg organiseren

JO VANDEURZEN 

Vlaams minister van Welzijn,  
Volksgezondheid & Gezin

WAT DEED JO?
Groeipakket
Jo voerde het groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag, in. 

Het is een pakket op maat van het kind en het gezin waar-

in het opgroeit. Vlaanderen grijpt hiermee de historische 

kans om elk kind een gelijkwaardige en sterke start aan 

het leven te geven. Vanaf nu wordt  elk kind financieel beter 

ondersteund. Voor mensen die hulp nodig hebben, biedt de 

verbetering van de Vlaamse sociale bescherming een goed 

vangnet. 

Vlaamse sociale bescherming

Jo gaf het groen licht aan een van de meest grootschalige 

en unieke werven van deze Vlaamse Regering. Vlaanderen 

financiert ook zelf een sociale bescherming, los van de fe-

derale bescherming voor wie nood heeft aan ouderenzorg, 

gezinszorg, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg of aan 

hulpmiddelen om zich te verplaatsen. Bovendien kan wie veel 

en lang zorg nodig heeft, rekenen op een zorgbudget.

Persoonsvolgende financiering
De persoonsvolgende financiering, wat ervoor zorgt dat je 

een budget krijgt om zelf je zorg in te vullen, laat bovendien 

toe dat personen met een handicap een budget krijgen van 

de Vlaamse overheid waarmee ze zelf hun zorg kunnen or-

ganiseren.

Zelfzorg jongeren versterken

De mentale gezondheid van kinderen en jongeren is een 

van de aandachtspunten van Jo. Met de campagne ‘Leef 

zonder Filter’ bereikte hij meer dan 100.000 jongeren. De 

boodschap? Praat over je gevoelens met je ouders, vrienden 

en klasgenoten. 
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JOKE SCHAUVLIEGE &  
KOEN VAN DEN HEUVEL 

Vlaams minister van Omgeving,  
Natuur & Landbouw

Als minister van zowel Landbouw als Omgeving en Natuur 

had Joke Schauvliege geen gemakkelijke opdracht. Twee 

sterk uiteenlopende dossiers met elkaar verzoenen zijn 

enkel voor de besten onder ons weggelegd. Dat zijn Joke 

en Koen. Zij hebben de voorbije legislatuur heel wat 

werk verricht om Vlaanderen groener te maken en 

onze landbouw te ondersteunen. Na het vertrek van 

Joke, nam Koen de estafettestok over en perste er 

nog een extra spurtje uit. Koen haalde nog alles 

uit de kast om haar visie tot een goed einde 

te brengen. Ze slaagden erin om Vlaanderen 

gezonder en groener te houden. 

WAT DEDEN JOKE & KOEN?
Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning kwam er als antwoord op de vraag 

naar vlottere procedures. Deze vergunningen helpen bedrij-

ven om eenvoudiger de nodige documenten te verkrijgen 

voor het vestigen of aanpassen van hun bedrijf. Het nieuwe 

instrument leidt ook tot meer rechtszekerheid en betere be-

sluitvorming. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de 

bescherming van mens en milieu gewaarborgd. 

Vlaams Klimaatbeleidsplan
Dit plan zet de lijnen uit voor energiebesparing, gebruik van 

properdere brandstoffen en reductie van CO2-uitstoot in 

de periode 2021-2030. De doelstelling is de broeikasgasuit-

stoot met 35% terug te dringen tegen 2030.

Ondersteuning Vlaamse landbouwers 
Joke heeft in haar beleid de Vlaamse landbouwers gesteund. 

Dit gebeurde o.a. door het in invoeren van het Gemeen-

schappelijk Landbouwbeleid (GLB), financiële ondersteu-

ning voor innovaties, subsidies voor bio-landbouw en er-

kenning van de landbouwrampen. 

Rookverbod in auto’s
Het rookverbod in auto’s met minderjarigen beschermt onze 

kinderen. Meeroken is ongezond voor iedereen, maar kin-

deren zijn extra gevoelig.

Vlaams klimaatfonds
Om woningen en gebouwen energiezuiniger te maken werd 

het Vlaams Klimaatfonds opgericht. Hiervoor werd er 440 

miljoen euro voorzien voor extra klimaatmaatregelen in 

rusthuizen, ziekenhuizen, sociale woningen, cultuurcentra en 

jeugdhuizen.

Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen werd opgesteld 

onder impuls van Joke en bepaalt welke woonreservegebie-

den mogen ontwikkeld worden en welke niet. De rode draad 

is doordacht en zuinig ruimtegebruik.

Verbod wegwerp-plastic
Joke en Koen gingen de strijd tegen zwerfvuil aan én namen 

actie om meer grondstoffen te recycleren. Een voorbeeld 

hiervan is het verbod op wegwerp-plastic.   
1312 | Vlaamse regering 



De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement bestaat uit  
Peter Van Rompuy, fractievoorzitter, Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Lode 
Ceyssens, An Christiaens, Sonja Claes, Griet Coppé, Sabine de Bethune, Dirk de Kort, Jos 
De Meyer, Bart Dochy, Michel Doomst, Jan Durnez, Martine Fournier, Cindy Franssen, 
Jamila Lachkar, Maurice Helsen, Vera Jans, Ward Kennes, Katrien Partyka, Joris 
Poschet, Tinne Rombouts, Joke Schauvliege, Katrien Schryvers, Valerie Taeldeman, Orry 
Van De Wauwer en Johan Verstreken. 

In de diverse beleidsdomeinen werd nauwlettend de concrete implementatie van de 

nieuwe, door de zesde staatshervorming overgehevelde, bevoegdheden opgevolgd. Het 

verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening was daarbij een hoofdbekommernis 

evenals het tot stand brengen van overleg met de sociale partners en de diverse 

stakeholders. Dit alles binnen een strikt budgettair kader. 

CD&V-FRACTIE  
VLAAMS PARLEMENT
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WAT DEED DE CD&V-FRACTIE  
IN HET VLAAMS PARLEMENT?
De 6de staatshervorming liet ons toe om zelf Vlaamse verant-

woordelijkheid te nemen in enkele belangrijke fiscale instrumen-

ten. Dit resulteerde in belangrijke fiscale hervormingen zoals een

Een vereenvoudiging van de schenkingsrechten voor onroeren-

de goederen en lagere en vereenvoudigde registratierechten. 

We stemden ook de erfbelasting af op het hervormde en mo-

dernere federale erfrecht. Tot slot werden de verkeersbelasting 

en de Belasting op Verkeersinstelling vergroend.  

Onder impuls van onze fractie werd een klimaatcommissie op-

gericht waaruit een klimaatresolutie tot stand is gekomen die 

kamerbrede steun genoot. 

We dienden voorstellen in voor meer fietsveiligheid, een bre-

dere uitrol van fietsdeelsystemen, een toegankelijk openbaar 

vervoer, meer investeringen in weg- en fietsinfrastructuur en 

voorstellen om de files tegen te gaan zoals het openen van stop-

plaatsen langs autosnelwegen voor kantoorbussen en treinen. 

We hervormden eveneens de rijopleiding, de taxiwetgeving en 

de organisatie van het openbaar vervoer.

De resolutie ter bestrijding van gewelddadige radicalisering 

pleitte op ons voorstel voor meer gemeenschapsopbouw, res-

pect voor de democratische rechtsstaat, ondersteuning van eer-

stelijnswerkers, het onderwijsveld en de betrokken familie, alsook 

het bevorderen van de interlevensbeschouwelijke dialoog en te-

gen polarisatie. 

Het Vlaams beleid beschouwt 30% van de Brusselaars als doel-

publiek en er vloeit minstens 5% van de gemeenschapsmiddelen 

naar Brussel (de Brusselnorm). Zo werden er recordbedragen 

uitgetrokken voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Dankzij ons voorstel rond Vlabzorginvest wordt jaarlijks 2,5 mil-

joen euro voorzien voor het voeren van een specifiek investe-

ringsbeleid in het welzijns- en gezondheidsbeleid in Vlaams-Bra-

bant. 

Personen die tot de doelgroep van inburgering behoren en die 

binnen de vijf jaar na vestiging in Brussel en Wallonië naar Vlaan-

deren verhuizen, moeten voortaan een inburgeringstraject 

volgen.

Gemeenten kregen de mogelijkheid tot het aanleggen van na-

tuurbegraafplaatsen. De as van de overledene wordt daarbij 

uitgestrooid of begraven in biologisch afbreekbare urnen op be-

paalde delen van het gemeentelijk openbaar domein. 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen voort-

aan meerdere doelstellingen behartigen, waardoor nu ook poli-

tiezones, hulpverleningszones en privaatrechtelijke rechtsperso-

nen actief in de sectoren van de energiedistributie en afval aan 

een intergemeentelijk samenwerkingsverband kunnen deelne-

men zonder dat daarvoor een aparte structuur dient opgezet te 

worden. Gemeenten die vrijwillig fusioneren krijgen op vraag 

van CD&V een financieel ondersteuningspakket aangeboden. 
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ping tot een airbnb. Een uniform sterrensysteem informeert de 

toeristen over de comfortclassificatie en de kwaliteit.

In het beleidsdomein Welzijn stonden onze initiatieven in het 

teken van een betere rechtsbescherming(ex tern toezicht op 

vrijheidsbeneming van jongeren, erkenning en subsidiëring van 

cliëntenorganisaties in de jeugdhulp en buitengerechtelijke re-

geling van geschillen tussen gebruikers en aanbieders van wel-

zijns- en gezondheidszorg). De regelgeving rond pleegzorg en 

interlandelijke adoptie werd aangepast en een decretaal kader 

voor de organisatie van buitenschoolse activiteiten werd in het 

leven geroepen.

We werkten een weersverzekering uit waarmee landbouwers 

zich kunnen verzekeren tegen schade aan gewassen ten gevolge 

van de weersomstandigheden. Gedurende drie jaar krijgen zij een 

overheidstussenkomst van 65 procent op hun betaalde premie. 

Bovendien is op 1 januari 2019 het verbod op onverdoofd 

slachten ingegaan voor alle kleine dieren en vanaf 1 januari 

2020 geldt dit verbod ook voor kalveren. Dit moet het dieren-

leed aanzienlijk verminderen. 

CD&V realiseerde in het nieuwe huurdecreet:
 › een aanpassing van de regelgeving aan moderne 

samenlevingsvormen door wettelijke en feitelijke 

samenwonenden meer bescherming te bieden in het 

huurcontract

 › een nieuwe renteloze huurwaarborglening voor mensen 

die moeite hebben om hun waarborg te betalen met 

een aanpassing van de modaliteiten zodat niet enkel de 

allerzwaksten hier een beroep op kunnen doen.

46% van de Vlaamse gezinnen kan een renteloze energielening 

van €15.000 afsluiten.

Inzake onderwijs zorgde de fractie voor:
 › een voorstel van decreet dat de basis legde voor de 

onderwijsdoelen vanaf 1 september 2019 met de nieuwe 

eindtermen voor de A- en B-stroom voor de eerste graad 

van het secundair onderwijs. 

 › een parlementaire motie met een ambitieuze visie op de 

schoolinfrastructuur. Die werd gecombineerd met het 

grootste budget ooit dat er voor is ingezet.  

We werkten een vernieuwde beleidsvisie uit op het sociaal toe-

rismebeleid met het nieuwe decreet ‘Iedereen Verdient Va-

kantie’ waarmee we alle drempels proberen wegwerken die  

vakantieparticipatie verhinderen,  met prioriteit voor mensen in 

armoede, zieken en mensen met een handicap. Via een nieuw 

logiesdecreet garanderen we dat elke toerist in Vlaanderen kan 

rekenen op kwaliteitsvolle, nette en veilige logies van een cam-
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FEDERALE 
REGERING

De Zweedse coalitie kende een zeer goede start, maar helaas kon een van de 

partijen haar werk niet voldragen tot de eindmeet. Ondanks deze crisis werkten 

de overgebleven partijen onverminderd voort. Dankzij de vorige legislatuur was 

de federale tanker terug gekeerd met koers op de open zee. Deze regering kon 

na lange tijd de focus opnieuw leggen op economische groei. En dat deed ze 

met verve. Met de slogan ‘Jobs, jobs, jobs’ was de toon gezet en het heeft ook 

zijn effect gehad. Er zijn 259.000 jobs bijgekomen en daarbij steeg de koopkracht 

door de uitvoering van de taxshift. De federale regering was niet enkel een 

economische regering, maar ook een sociale regering. Gezin en werk zijn niet 

langer twee uitersten, maar kunnen dankzij deze federale regering gemakkelijker 

gecombineerd worden.
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WAT DEED 
DE FEDERALE 
REGERING?

Jobs jobs jobs
Vandaag zijn er veel meer mensen aan het werk dan 5  jaar 

geleden. De afgelopen jaren zijn er maar liefst 259.000 jobs 

bijgekomen. Meer nog, voor het eerst zijn meer dan 70 pro-

cent van de Belgen tussen de 20 en 65 jaar aan de slag. En 

ook steeds meer 55-plussers werken. De helft van hen is 

aan het werk en dat gebeurde nooit eerder. De werkloosheid 

blijft dalen en ligt onder de 6 procent. Op vier jaar tijd daalden 

de uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen met maar liefst 

2,1 miljard euro.

Loonhandicap met buurlanden dichten
We zijn er de laatste jaren in geslaagd om de loonhandicap 

van België tegenover haar buurlanden weg te werken. In 

2014 steeg de loonkost in België met 3 procent meer dan 

in de buurlanden. Sindsdien hebben we die achterstand om-

gebogen in een voorsprong van 0,7 procent tegenover de 

buurlanden. Belgische bedrijven kunnen daardoor beter con-

curreren en meer werknemers aannemen!

Méér koopkracht
Dankzij de taxshift stegen de nettolonen tussen de 128 en 

168 euro op vier jaar tijd. De lage lonen stegen meer dan de 

hoge. Ook talrijke uitkeringen zoals pensioenen of uitkerin-

gen voor mensen met een beperking werden verhoogd.

Wendbaar en werkbaar werk 
Deze wet geeft mensen mogelijkheden om zowel hun werk 

als hun loopbaan beter te organiseren. Er is bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om de arbeidstijd te annualiseren,  vrijwillige 

overuren te presteren of vakantiedagen op te sparen. De 

nieuwe wetgeving laat toe om afspraken te maken op maat 

van zowel werkgevers als werknemers. Verder werden in-

spanningen tegen burn-out gemaakt en werd onbereikbaar-

heid na de werktijd terug een werkelijkheid.

Wind in de zeilen voor ondernemingen
De taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting 

geven ondernemingen wind in de zeilen. Vooral kleine onder-

nemingen genieten van de maatregelen. Voor kmo’s daalde 

de vennootschapsbelasting van gemiddeld 29%, naar 20% nu. 

Kmo’s krijgen bovendien ook een korting op de eerste zes 

werknemers die ze aanwerven. Voor de allereerste werkne-

mer vallen de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 

zelfs volledig weg.

Meer tijd voor mantelzorg
Het engagement van mantelzorgers is onmisbaar en we 

hebben hen extra ondersteuning gegeven. We hebben het 

tijdskrediet voor mantelzorg uitgebreid van 36 maanden tot 

48 maanden. Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat ook 

werklozen 48 maand aan mantelzorg kunnen doen. Zowel 

werklozen als deeltijdse werknemers kunnen de zorgtijd tot 

slot laten meetellen bij de opbouw van het pensioen.
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Aanpakken van discriminatie 
Via ‘mystery calls’ kunnen sociale inspecteurs discriminaties 

op de arbeidsmarkt onderzoeken, zonder dat ze hun identiteit 

bekend moeten maken. Die techniek helpt om discriminatie 

op basis van geslacht, leeftijd of afkomst aan te pakken.

Vlotter en groener naar het werk met het 
mobiliteitsbudget
In plaats van de klassieke bedrijfswagen, moedigen we werk-

nemers met het mobiliteitsbudget aan om voor dát trans-

portmiddel of voor die combinatie te kiezen, die hen het 

vlotst en op de meest milieuvriendelijke manier naar het werk 

brengen. Met het mobiliteitsbudget kan je een milieuvriende-

lijke bedrijfswagen nemen, een elektrische fiets aanschaffen, 

een treinabonnement, enzovoort. De vrije keuze ligt bij de 

gebruiker.

Betaalbare verzekeringen, ook voor wie 
genezen is van kanker
Wie genezen is van een ernstige medische aandoening zo-

als kanker, krijgt in de praktijk toch vaak een hoge bijpremie 

aangerekend bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering, 

of wordt in bepaalde gevallen zelfs geweigerd. Daarom werd 

de regel ingevoerd dat bij het afsluiten van een schuldsal-

doverzekering, bepaalde medische voorgeschiedenis moet 

vergeten worden.

Tweedehandswagen kopen zonder zorgen
Nadat kilometerfraude bij ingevoerde tweedehandswagens 

sterk teruggedrongen was dankzij de verplichte car-pass, 

bonden we de strijd aan tegen kilometerfraude bij ingevoer-

de tweedehandswagens. Bovendien bevat de nieuwe car-

pass nog andere nuttige informatie, zoals de uitstoot en of 

het voertuig na een ongeval eerst nog een technische keu-

ring moet ondergaan.
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WAT DEED KRIS?
Tax shift
De tax shift van Kris zorgt voor meer koopkracht voor wie 

werkt. Dat is goed nieuws voor elke werknemer, maar voor-

al de laagste lonen gaan erop vooruit. Deze maatregel zorgt 

niet alleen voor extra jobs; ze is bovendien sociaal.

,

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Met deze wet moderniseerde Kris onze arbeidswetgeving 

die al dateerde van 1996. Met deze beslissingen wordt onze 

arbeidsmarkt eindelijk definitief de 21ste eeuw binnenge-

loodst. Het is goed nieuws voor mensen die werk en gezin 

beter op elkaar willen afstemmen en het laat bedrijven flexi-

beler worden. Ook is het zeer goed voor de bedrijven om 

internationaal beter te kunnen concurreren en te investeren.

Vicepremier en minister van Werk, 
Economie en Consumenten

Als minister van Werk, Economie en Consumenten 

leidt Kris zijn portefeuilles als de sportman die hij 

is: gedreven, passioneel en professioneel. Als 

verzoenende stem tussen werkgevers en 

vakbonden heeft Kris meer dan een brandje 

doen uitdoven. Hij heeft meer dan eens 

belangrijke maatregelen genomen om de 

werknemers in België financieel te doen 

ademen en maakte de combinatie van 

werk en gezin dragelijker.  

KRIS PEETERS 
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WAT DEED KOEN?
Nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht
Zelfstandigen zijn belangrijke werkgevers. Koen zorgt voor 

een goed ondernemersklimaat dankzij een duidelijke regel-

geving met het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht. 

Hervorming Pro Deo en 
rechtsbijstandsverzekering
Koen wil justitie toegankelijk maken voor iedereen. De her-

vorming van de Pro Deo en het fiscaal voordelig maken van 

de rechtsbijstandsverzekering verlaagt de drempel naar justitie.

Veiligheid
Drie terrorismewetten werden goedgekeurd, de aanhou-

dingstermijn werd verlengd tot 48 uur waardoor speurders 

meer tijd krijgen om een onderzoek grondig te voeren. Po-

litie- en veiligheidsdiensten kregen meer slagkracht in bij-

zondere onderzoeks- en opsporingsmethoden. Er werd een 

regeling voor spijtoptanten en burgerinfiltranten uitge-

werkt om onderzoeken vooruit te helpen en de rechten van 

slachtoffers werd uitgebreid. Ook verhoogde de straffen voor 

zware verkeersmisdrijven zoals vluchtmisdrijf, rijden zonder 

rijbewijs of rijden onder invloed. 

Nieuwe erfrecht en 
huwelijksvermogensrecht
Koen heeft de wetboeken aangepast aan de moderne sa-

menleving. Het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogens-

recht is aangepast aan de huidige samenlevingsvormen en 

focust op de familiale solidariteit.

Minister van Justitie

Als we denken aan de minister van Justitie die het 

meeste heeft hervormd in de loop der jaren, dan 

is het Koen Geens. Zowel naar veiligheid als 

naar de ondersteuning van wie het financieel 

moeilijk heeft in onze samenleving, heeft 

Koen heel wat werk verricht. Overtreders 

worden strenger gestraft, maar mensen 

krijgen opnieuw een tweede kans om 

zich te bewijzen in onze samenleving.

KOEN GEENS 
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Nadat N-VA de handdoek in de ring gooide, nam 

Pieter het roer opnieuw over om Binnenlandse 

Zaken, Buitenlandse Handel en Veiligheid terug 

op orde te stellen. Het beleid van Pieter was 

innovatief, out of the box en gefocust op onze 

veiligheid in heel België. 

PIETER DE CREM

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel 
& minister van Binnenlandse Zaken en 
Veiligheid 

WAT DEED PIETER?
Garanderen van veiligheid
Voor Pieter is het garanderen van de veiligheid van de bur-

ger één van de kerntaken van de overheid. De veiligheid van 

onze burgers is geen lopende, maar doorlopende zaak. Als 

minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid is het zijn ab-

solute prioriteit om ervoor te zorgen dat onze veiligheids- en 

hulpdiensten in de best mogelijke omstandigheden zo goed 

mogelijk werk kunnen afleveren.

Jongeren overtuigen
Pieter besteedt grote aandacht aan het overtuigen van jon-

geren voor het kiezen van een job bij onze veiligheids- en 

hulpdiensten. Hierbij legt hij niet enkel de focus op de rekru-

tering zelf, maar ook op het aanbod van voldoende carriè-

remogelijkheden, interne mobiliteit en permanente scholing.

Integratie van nieuwe technologieën
In een snel veranderende samenleving, die steeds complexer 

wordt, zijn interne en externe veiligheid nauw verweven met 

elkaar. We moeten ‘out of the box’ durven denken en streven 

naar een hechtere samenwerking tussen de overheid, bur-

gers, academische wereld en de private sector. Een belangrijk 

onderdeel hiervan is de integratie van nieuwe technologieën 

in het werk van veiligheids- en hulpdienst. Mooie voorbeel-

den hiervan zijn de drones die gebruikt worden tijdens weg-

controles.

Cyberveiligheid
Die complexere samenleving bestaat ook op het internet. 

Daarom versterkt Pieter de cyberveiligheid en vindt hij het 

één van onze prioriteiten in het strijden voor een veilige en 

inclusieve samenleving.
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De CD&V-Kamerfractie bestaat uit fractieleider Servais Verherstraeten, Wouter 
Beke, Sonja Becq, Hendrik Bogaert, Franky Demon, Roel Deseyn, Leen Dierick, 
Veerle Heeren, Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Griet Smaers,  
Raf Terwingen, Els Van Hoof, Vincent Van Peteghem, Eric Van Rompuy,  
Jef Van den Bergh en Stefaan Vercamer.

Tijdens de voorbije legislatuur spande de CD&V-Kamerfractie zich in op vele domeinen. 

Ze werkte mee aan de realisaties van onze federale ministers en aan die van de federale 

regering. 

CD&V-KAMERFRACTIE
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WAT DEED DE CD&V-KAMERFRACTIE?

Oplossing pensioenval
De pensioenval houdt in dat gepensioneerden riskeerden om 

netto minder over te houden, na een bruto verhoging van 

hun pensioen of bij een kleine bijverdienste naast het pensi-

oen. Deze fiscale afwijking werd weggewerkt, zodat een ver-

hoging van het brutopensioen, daadwerkelijk ook een hoger 

nettobedrag oplevert. 

Kosten adoptie voor 20 % fiscaal aftrekbaar
De adoptieprocedure duurt lang en is bijzonder kostelijk. Om 

deze toekomstige ouders een hart onder de riem te steken, 

zal tot 20 % van de gemaakte kosten voor adoptie in aanmer-

king komen voor een belastingvermindering, met een maxi-

mum van € 6.150.

Gezinsondersteuner eindelijk een feit 
De diensten die deze gezinsondersteuner zal mogen uit-

voeren, omvatten bijvoorbeeld oppas thuis van kinderen, het 

brengen van kinderen van en naar school of vrijetijdsactivi-

teiten en ondersteuning bij kleine huishoudelijke taken. Dat 

moet de combinatie arbeid en gezin vergemakkelijken én dus 

ook de levenskwaliteit. 

Verdere stappen richting afschaffing ‘prijs 
van de liefde’
Momenteel verliezen personen met een handicap een groot 

gedeelte van hun uitkering wanneer zij huwen of samenwo-

nen, dat noemt men de ‘prijs van de liefde’. Om de waardig-

heid van personen met een handicap te ondersteunen, zal 

huwen of wettelijk samenwonen voor personen met een 

handicap binnenkort niet langer leiden tot een grote vermin-

dering van die tegemoetkomingen. 

 
 
Geboorteverlof voor zelfstandige vaders en 
meeouders 
In tegenstelling tot werknemers hadden zelfstandige vaders 

en meeouders nog geen recht op vaderschaps- of geboor-

teverlof van 10 dagen na de geboorte van hun kind. De Ka-

merfractie voerde een facultatief geboorteverlof van 10 da-

gen of desgewenst geboortehulp mee in. 

Mystery calls om discriminatie weg te 
werken op de arbeidsmarkt
Er werd een wettelijke basis voorzien om sociale inspecteurs 

de mogelijkheid te geven mystery calls uit te voeren zonder 

hun identiteit bekend te maken. Zij dienen steeds een ak-

koord te ontvangen van de arbeidsauditeur of de Procureur 

des Konings. Bovendien moeten ze telkens bij hen verslag 

uitbrengen.

 
 
 
 
 
Mobiliteitsbudget werd ingevoerd
Het volwaardige mobiliteitsbudget, een uitdrukkelijke vraag 

van CD&V, is een budget dat een werknemer kan aanwenden 

voor verschillende vervoersmogelijkheden zoals tram, bus en 

fiets. Ze ruilen hun salariswagen in en helpen zo mee de vele 

files verminderen. 

In het kader van genitale verminking werd 
het spreekrecht uitgebreid 
Zorgverstrekkers en medici kunnen hun beroepsgeheim 

doorbreken. Verder komt er ook een verplichte registratie in 

het medisch dossier van de patiënt. Dit is een enorme sprong 

voorwaarts om potentiële slachtoffers beter te beschermen.
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Tax shelter gaming
De bestaande tax shelter voor de film en voor de podium-

kunsten werd uitgebreid naar de productie van videogames. 

De sector kon immers niet optornen tegen de buitenlandse 

concurrentie.

Landbouw 
Er komt een carry back-systeem voor landbouwbedrijven. 

Het systeem  geeft landbouwers de mogelijkheid om fiscale 

verliezen te verrekenen met winsten van vorige jaren. Ook 

waarborgde de Kamerfractie de toekomst van landbouw-

bedrijven. Erfgenamen in de rechte lijn zullen zowel roeren-

de als onroerende goederen, die behoren tot het landbouw-

bedrijf, al bij leven kunnen overnemen. Tevens werd door de 

Kamerfractie de BTW voor de levering van bloemen en 

planten verlaagd naar 6%. 

Gokken op jeugdwedstrijden volledig aan 
banden gelegd
Jongeren en gokken horen niet in elkaars buurt te zijn. Daar-

om legde de Kamerfractie het online gokken op jeugdwed-

strijden aan banden. 

BTW valt weg bij schenking van 
levensnoodzakelijke middelen
Jaarlijks blijft er om en bij de 100 miljoen euro aan niet-voe-

dingsmiddelen, zoals kledij en speelgoed, in de winkelrekken 

liggen. Omdat de meest behoevenden deze zaken absoluut 

kunnen gebruiken, is het daarom logisch dat er geen BTW 

moet betaald worden wanneer bedrijven deze goederen kos-

teloos aanbieden aan sociale organisaties.

Naar een rookvrije samenleving voor 
kinderen en jongeren
De Kamerfractie speelde een belangrijke rol in het optrekken 

van de leeftijd naar 18 jaar om tabaksproducten te kopen. Ze 

voerde tevens een verbod in om te roken in de wagen wan-

neer een minderjarige meerijdt. 
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CD&V-SENAATSFRACTIE 

De CD&V-Senaatsfractie bestaat uit Sabine De Bethune 
(voorzitster), Karin Brouwers, Orry Van de Wauwer, Brigitte 
Grouwels, Benjamin Dalle, Joris Poschet, Peter Van Rompuy en 
Johan Verstreken.

De ontmoetingen met de andere gemeenschapen en gewesten 

is hier altijd zeer belangrijk geweest en daarin heeft de CD&V-

Senaatsfractie het volgende gerealiseerd. 
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WAT DEED DE CD&V-SENAATSFRACTIE?

In de Commissie Institutionele Aangelegenheden werd belang-

rijk (grond)wetgevend werk geleverd, vooral wat betreft grondrech-

ten en initiatieven om de rechtszekerheid te bevorderen. Onder 

meer volgende zaken werden gerealiseerd dankzij onze CD&V-se-

natoren:

een herziening van artikel 12 van de Grondwet met betrekking tot 

vrijheidsberoving waardoor de termijn van 24 uren naar 48 uren 

werd gebracht. 

er vonden hoorzittingen en een grondig debat plaats over de plaats 

van dieren in de Grondwet, met name om dieren te erkennen als 

een wezen met gevoel. 

een herziening van artikel 149 van de Grondwet om de integra-

le voorlezing van de vonnissen en arresten te vervangen door een 

meer efficiënte openbare bekendmaking.

Illegale kunsthandel is het ideale middel om geld wit te wassen of 

illegale opbrengsten te genereren. Kunstroof bedreigt ons erfgoed 

maar ook onze veiligheid door de link met georganiseerde misdaad 

en terrorisme. Op initiatief van Sabine de Bethune werd een rap-

port opgesteld met aanbevelingen om deze handel krachtdadig aan 

te pakken.

Een vereenvoudiging van het belastingsysteem, een leesbaardere 

belastingaangifte en de toevoeging van een educatief luik aan de 

aangifte. Het zijn drie aanbevelingen uit de resolutietekst voor de 

invoering van een eenvoudigere en informatievere belastin-

gaangifte van Brigitte Grouwels die met een grote meerderheid 

werd goedgekeurd.

Ondanks belangrijke successen blijft luchtverontreiniging de voor-

naamste milieufactor voor vermijdbare ziekten en voortijdige sterf-

te, vooral bij kwetsbare groepen. Joris Poschet werkte mee aan een 

informatieverslag rond luchtkwaliteit waarin aanbevelingen gefor-

muleerd werden voor alle betrokken overheden. In de strijd voor 

een betere luchtkwaliteit nemen immers velen de handschoen op 

en een goede samenwerking is dan ook cruciaal om voor propere 

lucht in ons land te zorgen.

De voltallige Senaat, op Vlaams Belang en N-VA na, keurde een 

CD&V-resolutie goed die alle overheden in dit land oproept werk te 

maken van een meer evenredige arbeidsparticipatie van men-

sen met een handicap. 

Ter verbetering van het openbaar vervoer, werd een informa-

tieverslag opgesteld waaraan Karin Brouwers actief meewerkte. 

Het verslag formuleert 25 concrete aanbevelingen om een betere 

samenwerking tussen de verschillende operatoren en overheden 

te verzekeren en om zo tot een sterker geïntegreerd openbaar ver-

voersplan en -aanbod te komen.

Op initiatief van Cindy Franssen werkte de Senaat een informa-

tieverslag uit rond hormoonverstorende stoffen. Het verslag 

richt zich op sensibilisering, preventie en de eliminatie van hor-

moon-ontregelaars in producten waarmee extra kwetsbare groe-

pen in contact komen (zwangere vrouwen, kinderen tot 3 jaar en 

adolescenten). Daarnaast beveelt het aan om meer in te zetten 

op wetenschappelijk onderzoek en samenwerking. In het Vlaams 

Parlement stelde Cindy Franssen een conceptnota op over deze 

thematiek dat uiteindelijk resulteerde in een decreet om meer te 

sensibiliseren over hormoonverstorende stoffen.

Met medewerking van Steven Vanackere, werd een informatiever-

slag goedgekeurd over de omzetting van het recht van de Euro-

pese Unie in Belgisch recht. Het verslag mondt uit in aanbevelin-

gen om de interne omzetting te verbeteren, bijvoorbeeld door de 

procedures beter op elkaar af te stemmen of uit elkaars ervaringen 

lessen te trekken. Dit moet ertoe leiden dat België de Europese 

verplichtingen beter naleeft.

40 41



BRUSSELSE  
REGERING

De Brusselse regering zorgde ervoor dat alle Brusselaars en 

Vlamingen er op vooruitgingen. Geen enkel thema werd uit 

de weg gegaan: van verkeersveiligheid, over mobiliteit, tot 

leefmilieu & gezinnen. 
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WAT DEED  
DE BRUSSELSE 
REGERING?

EHBO-opleiding verplicht in Brussel voor 
wie er zijn rijbewijs wil halen
Wie in Brussel zijn rijbewijs wil halen, moet ook verplicht een 

EHBO-opleiding volgen. De bedoeling is om toekomstige 

automobilisten een basisvorming te geven over hoe om te 

gaan met gekwetsten in het verkeer, nog voor de hulpdien-

sten aangekomen zijn. Het eerste uur na een aanrijding is im-

mers van cruciaal belang voor de overlevingskansen van een 

slachtoffer.

App tegen seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie op straat is een probleem waar bijzonder 

veel vrouwen zich aan storen. Scheldwoorden, achtervolgen, 

aanrakingen: het geeft vrouwen een onveilig gevoel in de 

openbare ruimte. Met een applicatie kunnen vrouwen voort-

aan melding maken van seksuele intimidatie en omstaanders 

mobiliseren.
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Bianca Debaets, de Brusselse CD&V-parlementsleden 

en CD&V Brussel werkten de voorbije regeerperiode 

hard om een oranje stempel op Brussel te drukken. 

CD&V wil een Brussel van en voor mensen, een stad 

met bruisende wijken, een stad op mensenmaat. 

Brussel evolueert snel: een sterk stijgend divers 

bevolkingsaantal, een digitaliserend Brussel, 

nieuwe mobiliteitsuitdagingen. Bianca heeft 

deze evoluties ondersteund en richting 

gegeven. 

BIANCA DEBAETS

Brussels staatssecretaris voor 
Verkeersveiligheid, Informatica en 
Digitalisering, Gelijkekansenbeleid, 
Ontwikkelingssamenwerking en 
Dierenwelzijn

WAT DEED BIANCA?
Lokale dienstencentra
In Brussel investeerde Bianca in lokale dienstencentra voor 

senioren. In de dienstencentra wordt ‘zorgen voor elkaar’ 

concreet gemaakt. Ze investeerde in vernieuwing en verbe-

tering van de gebouwen, dienstencentrum na dienstencen-

trum. Senioren hebben recht op een aangename plek om 

samen de dag door te brengen.

Investeringen in crèches
Dankzij doorgedreven investeringen en een goede samen-

werking met de organisatoren van crèches zijn er door Bian-

ca de afgelopen jaren 1.000 nieuwe plaatsen bijgekomen in 

de Nederlandstalige kinderdagverblijven. Dat is een record! 

Gezinnen hebben kinderopvang broodnodig om een job te 

kunnen combineren met een professionele carrière. 

Lage-emissiezone
Door het invoeren van de lage-emissiezone en te investeren 

in controles op roetfilterfraude, maakt Bianca de Brusselse 

lucht gezonder. Iedereen heeft het fundamentele recht om 

gezonde lucht in te ademen. Daarom werden doortasten-

de maatregelen ingevoerd in Brussel om de luchtkwaliteit te 

verbeteren. Kinderen, senioren en mensen met een kwets-

bare gezondheid zullen het eerst profiteren van de verbeter-

de kwaliteit.
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Echte Brusselaars met een mening en een visie op hun 
kosmopolitische stad. Dat zijn Brigitte Grouwels en Paul Delva. 
In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement vertegenwoordigen 
zij de Brusselse CD&V-fractie en laten zij een luide en duidelijke 
christendemocratische en Vlaamse stem weerklinken

CD&V-FRACTIE BRUSSEL
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WAT DEED DE BRUSSELSE CD&V-FRACTIE?

Betere toepassing van de taalwetgeving  
en het delen van best practices 

Een echt gewestelijk veiligheidsbeleid  
voor Brussel
Het zwaartepunt van het Brussels veiligheidsbeleid moet nog 

meer bij het Gewest liggen, en niet langer bij de gemeenten.  

Globale multimodale en intergewestelijke 
aanpak van het mobiliteitsvraagstuk
Onze fractie diende onder andere mee een resolutie in over 

de inschakeling van de Hoofdstedelijke Gemeenschap van 

Brussel voor de ontwikkeling van een globale multimoda-

le en intergewestelijke aanpak van de mobiliteit in Brussel. 

Daarnaast dienden ze mee een resolutie in om de MTB-zone 

(metro, tram, bus) uit te breiden tot de stations van de rand 

zodat de Brusselaars en de inwoners van de rand de voorkeur 

kunnen geven aan het openbaar vervoer.

Gezonde lucht
Met structurele maatregelen komen minder pieken voor van 

fijnstof die bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid. Te-

gelijkertijd wilden hiermee ook de achtergrondvervuiling per-

manent omlaag brengen.

EU-stemrecht en studentenstemrecht  
bij gewestverkiezingen
De Brussels CD&V-fractie diende een resolutie in waarin ze 

vroeg het stemrecht toe te kennen aan EU-onderdanen; en 

aan de Belgische studenten die in Brussel op kot zitten de 

keuzemogelijkheid te geven om voor de gewestverkiezingen 

te gaan stemmen in hun studentenstad.

Erfenissprong en uitbreiding 
successierechten
De Brusselse fractie heeft een resolutie ingediend om het 

mogelijk te maken dat zorg- en stiefkleinkinderen ook zou-

den gelijk geschakeld worden met kleinkinderen bij het beta-

len van successierechten. Daarnaast vroeg ze via een resolu-

tie om de invoering van een flexibele erfsprong.

Een personalistische visie op de stad
Paul en Brigitte deelden ook hun visie mee over hoe Brussel 

er kan uitzien als verbindende stad.  Een stad waar de men-

selijke persoon als uitgangspunt én maatstaf genomen wordt 

voor elke beleidsdaad:  

Extra tewerkstellingskansen voor mensen 
met een arbeidshandicap bij de overheid en 
privébedrijven
Vanuit de Brusselse fractie zijn er tal van parlementaire initia-

tieven genomen om mensen met een arbeidshandicap meer 

kansen te geven op tewerkstelling.

Toekomst van de Nederlandstalige Brusselse 
bibliotheken
Een toekomstvisie waarbij digitalisering en toegankelijkheid 

centraal moeten staan werd vooropgesteld.  

Het Brussels zorgaanbod ook afstemmen op 
de noden van Brusselse senioren met een 
migratie-achtergrond
Met haar nota neemt Brigitte Grouwels een eerste stap voor 

de maatschappelijke uitdaging van de vergrijzing van de al-

lochtone gemeenschappen in Brussel
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EUROPA
In de strijd voor vrijheid en democratie, is het de 

taak van onze generatie om een sterker, verenigder 

en democratischer Europa na te laten aan onze kinderen. 

Dit vormde de afgelopen jaren de drijfveer van de Europese 

Commissie, die werk is blijven maken van wat echt belangrijk is. 

De resultaten spreken voor zich. De Europese economie staat 

weer op de rails en blijft groeien. Er wordt opnieuw geïnvesteerd, 

De Europese eengemaakte markt bestaat inmiddels 25 jaar 

en boekt almaar meer succes. We hebben het dagelijks leven 

voor Europese burgers gemakkelijker gemaakt, van film- en 

muziekstreamingdiensten die je tegenwoordig overal in de EU kunt 

gebruiken, tot betere bescherming van vakantiegangers en het 

opheffen van discriminatie bij online winkelen. Onder leiding van 

Marianne Thyssen heeft deze Commissie de sociale dimensie van 

Europa versterkt.
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WAT DEED 
EUROPA?

Nieuwe impuls voor banen, groei en 
investeringen
De Europese economie presteert goed. Na bijna zes jaar van 

onafgebroken groei vertonen de lidstaten ook een stijgende 

mate van economische convergentie, 

Een sterke sociale dimensie
Onder impuls van Marianne Thyssen, stond het sociale bo-

venaan de agenda. De Europese Pijler van Sociale Rechten 

zal een positief verschil maken voor alle Europeanen. 

Een eerlijke interne markt 
Dankzij de eengemaakte markt kunnen Europeanen kopen 

wat ze willen en waar ze willen, en profiteren ze van een rui-

mer aanbod en lagere prijzen. Met het arbeidsmobiliteitspakket 

hebben we een mijlpaal bereikt voor een faire interne markt. 

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplaats wordt rea-

liteit voor gedetacheerde werknemers. Met de oprichting van 

een Europese arbeidsautoriteit zullen we er op toezien dat Eu-

ropese regels rond arbeidsmobiliteit beter gehandhaafd wor-

den. En we zetten een stap vooruit om de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels in de lidstaten te moderniseren.

Een digitale eengemaakte markt
De Commissie heeft nieuwe initiatieven op het gebied van 

supercomputers, e-gezondheid,  desinformatie, overheidsin-

formatie, de transparantie van onlineplatforms, kunstmatige 

intelligentie en blockchains voorgesteld.  

Een veerkrachtig klimaat en energiebeleid
De EU heeft laten zien dat de wereld kan rekenen op Europa 

als voortrekker op het gebied van klimaat. We hebben am-

bitieuze nieuwe streefcijfers voor onze klimaat- en energie-

doelstellingen tegen 2030.   

Een vooruitstrevend handelsbeleid 
De EU heeft een ambitieuze agenda op vlak van handel-

sakkoorden, waar we streven naar een gelijk speelveld voor 

EU-ondernemingen in de hele wereld zodat globalisering alle 

Europeanen ten goede komt. 

Veiligheid en bescherming
De EU heeft de strijd tegen terrorisme en terroristische on-

line-inhoud opgevoerd. Nieuwe voorstellen onthouden ter-

roristen en criminelen de middelen voor het plegen van hun 

misdrijven. 

Een nieuw beleid op vlak van migratie
De brede aanpak van de Europese Unie op migratiegebied 

heeft op alle niveaus resultaten opgeleverd: diepgaandere 

samenwerking met partnerlanden, beter beheer van de bui-

tengrenzen en doeltreffendere en meer werkzame instru-

menten om de grenzen te beschermen en migratie binnen 

de Europese Unie in een geest van solidariteit en verant-

woordelijkheid te beheren.

Krachtig optreden op het wereldtoneel
De EU heeft haar leiderschap, creativiteit en betrouwbaar-

heid op het wereldtoneel getoond met de steun voor het 

kernakkoord met Iran, de Klimaatovereenkomst van Parijs, de 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde 

Naties, nieuwe handelsovereenkomsten met sterke sociale 

waarborgen en samenwerking met de Afrikaanse Unie en de 

Verenigde Naties. 
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MARIANNE THYSSEN 

Europees Commissaris voor 
Werkgelegenheid, Sociale Zaken, 
Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit

Marianne Thyssen, onze leading lady in Europa. De 

grande dame van de christendemocratie, zowel 

in België als op Europees vlak. Onze voormalige 

CD&V-voorzitster was als Europees Commissaris 

zeer actief en heeft een aantal belangrijke 

realisaties van de grond gekregen. Vriend 

en vijand appreciëren Marianne om haar 

intelligentie, dossierkennis en klasse. Haar 

jarenlange inzet heeft onze partij mede 

gemaakt tot wat ze vandaag is. 

WAT DEED MARIANNE?
Strijd tegen sociale dumping
In het Europees parlement zorgde Marianne Thyssen voor 

eerlijke arbeidsomstandigheden en sociale bescherming. 

Daarom lanceerde ze de Europese pijler van Sociale rech-

ten. Marianne strijdt tegen sociale dumping. Ze ijverde de 

voorbije jaren voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 

plaats om zo oneerlijke concurrentie aan te pakken en dus 

arbeidsplaatsen te beschermen. Zeker in onze regio is dit zeer 

belangrijk.

Een veilige werkplek
Marianne Thyssen werkte aan maatregelen om werknemers 

te beschermen tegen kankerverwekkende stoffen op hun 

werkplek. Er was al een lijst van 21 kankerverwekkende en 

dus te vermijden stoffen en daar zijn nu, door Marianne, 5 

belangrijke stoffen aan toegevoegd. Dit verbetert de werk-

omgeving van meer dan 1 miljoen Europese werknemers. Dit 

is ook zeer belangrijk voor onze arbeiders in de chemische 

sector.
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De christendemocratische EVP-fractie is met zijn 
217 parlementsleden de grootste fractie in het 
Europees Parlement. Het is de drijvende kracht 
voor een sterkere en daadkrachtigere Europese 
Unie. De EVP heeft vooral ingezet op een Europa 
dat zijn burgers beschermt. Onder haar impuls is er 
een ingrijpend arsenaal van maatregelen gekomen 
om de buitengrenzen van Europa doeltreffend te 
bewaken. Maar de EVP zet ook resoluut in op 
sociale bescherming en heeft van de aanpak van 
sociale dumping een succes gemaakt. Een veiliger 
en welvarender Europa, dat is en blijft ons motto.

CD&V-FRACTIE EUROPEES 
PARLEMENT
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WAT DEED TOM?
Europese pijler van sociale rechten
Tom onderhandelde de Europese Pijler van Sociale Rechten 

voor het parlement en zat dus mee in de cockpit van deze 

revolutionair tekst.

Landbouwbeleid
Vanaf 2020 komt er een nieuw Gemeenschappelijk Land-

bouwbeleid.  

Btw op e-books en vereenvoudigde btw-
regels voor kmo’s
Een heel tastbare verwezenlijking is het invoeren van de mo-

gelijkheid om de btw te verlagen op online publicaties zoals 

e-books. Als we serieus werk willen maken van de eenge-

maakte digitale markt, moeten we alle barrières voor toegang 

tot online content slopen. 

Van EGF naar Europees Transitiefonds
Dit fonds heeft vier grote aanpassingen. Ten eerste werd het 

toepassingsgebied uitgebreid. Ten tweede werd de drempel 

van 500 ontslagen werknemers verlaagd naar 200,  Vervol-

gens zorgen we ervoor dat de Europese Unie een groter stuk 

van de financiering op zich neemt. En ten slotte werd ook de 

portefeuille een stuk dikker:

TAX-Commissies
De TAX-Commissies werden opgericht om belastingsontdui-

king en -fraude ana te pakken. 

WAT DEED IVO?
Terreurbestrijding
Met één druk op de knop kunnen politie en justitie voort-

aan alle Europese databanken doorzoeken om terreurver-

dachten op te sporen en te veroordelen. 

Aanpak chronische ziektes en zeldzame 
kankers
Dankzij Ivo staan de rechten van patiënten voor medische 

zorg in een ander land bovenaan de agenda. De administra-

tieve drempels voor patiënten worden weggewerkt en er ko-

men sterkere netwerken die zich specialiseren in de aanpak 

van chronische ziektes en zeldzame kankers.

Europese uitstoot industrie
Ivo Belet legde als hoofdrapporteur van het parlement mee 

de basis voor de versterking van het Europese emissie-

handelssysteem ETS, dat de uitstoot van CO2 van de Eu-

ropese industrie en de elektriciteitssector aanpakt.

Fair voetbal
Fairness en integriteit worden weer topprioriteit in het voet-

bal. Misbruik bij transfers wordt aangepakt

Ondersteuning kwetsbare jongeren
Ivo heeft ook met succes middelen vrijgemaakt in de EU-be-

groting voor sportprojecten die inzetten op de veerkracht 

van kwetsbare jongeren,  
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