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Belgisch herstel- en veerkrachtplan
De Europese Commissie heeft het Belgische herstel- en veerkrachtplan, dat zal worden gefinancierd met
subsidies ten belope van 5,9 miljard EUR, positief beoordeeld.
De financiering door de herstel- en veerkrachtfaciliteit - die de kern vormt van NextGenerationEU - zal de uitvoering
tegen 2026 ondersteunen van cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die België heeft voorgesteld om
sterker uit de COVID-19-pandemie te komen.
Het Belgische plan maakt deel uit van een nooit geziene gecoördineerde reactie van de EU op de COVID19-crisis om gemeenschappelijke Europese problemen aan te pakken door de groene en de digitale transitie te
omarmen en de economische en sociale veerkracht en de cohesie van de eengemaakte markt te versterken. Meer
specifiek zal het plan van België het klimaat beschermen met grootschalige renovaties voor meer energie-efficiëntie
en de vergroening van het wegvervoer. Het plan zal ook de overheidsdiensten digitaliseren, de cyberbeveiliging
versterken, overheidsuitgaven efficiënter en duurzamer maken, en onderwijs en opleiding in het hele land verbeteren.

BELANGRIJKSTE MAATREGELEN OM DE GROENE TRANSITIE VAN BELGIË
VEILIG TE STELLEN

50 %

van de totale toewijzing van het plan voor hervormingen
en investeringen ondersteunt klimaatdoelstellingen
▶

 nergie-efficiënte renovatie van residentiële en openbare
E
gebouwen: financieren van renovatiegolven in de regio’s om de energieefficiëntie van openbare gebouwen, sociale huisvesting en residentiële
gebouwen te vergroten. 1 miljard EUR

▶

 ieuwe koolstofarme energietechnologieën: financieren van
N
innovatieve projecten op het gebied van waterstof en de bouw van een
multifunctioneel energieplatform in de Noordzee voor 2,1 GW offshore
windenergie voor België. 540 miljoen EUR

▶

 uurzaam vervoer: Duurzaam vervoer: financieren van 356 groene
D
bussen voor het openbaar vervoer, bevordering van de uitrol van
ruim 78 000 laadpunten voor elektrische voertuigen, verbetering van
spoorweginfrastructuur en intermodale platforms in havens in het hele
land, aanleg of renovatie van 1 500 km fietspaden. 920 miljoen EUR

▶ Vergroenen van de belastingregeling voor bedrijfswagens:

vanaf 2026 het belastingvoordeel beperken tot emissievrije nieuwe
bedrijfswagens.

BELANGRIJKSTE MAATREGELEN OM DE DIGITALE TRANSITIE VAN BELGIË TE
ONDERSTEUNEN

27 %

van de totale toewijzing van het plan voor hervormingen en
investeringen ondersteunt digitale doelstellingen
▶

 terkere cyberweerbaarheid en cyberbeveiliging: kmo’s bewuster
S
maken van cyberrisico’s en hun beheerscapaciteiten ter zake versterken
en het reactievermogen van België op cyberaanvallen een boost geven.
80 miljoen EUR

▶

 nderwijs 2.0: financieren van een inclusiever en toekomstbestendiger
O
onderwijssysteem in de gemeenschappen met betere digitale en STEMvaardigheden (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) van
leerlingen en studenten, en betere toegang tot digitale instrumenten en
technologie. 480 miljoen EUR

▶

 nlinedienstverlening: investeren in de digitale transformatie van
O
openbaar bestuur, justitie en gezondheidszorg, om die voor burgers en
ondernemingen toegankelijker te maken. 585 miljoen EUR

BELANGRIJKSTE MAATREGELEN OM DE ECONOMISCHE EN SOCIALE
VEERKRACHT VAN BELGIË TE VERSTERKENN
▶ Efficiënte en duurzame overheidsuitgaven: evalueren van de

kwaliteit en de doelmatigheid van de Belgische overheidsuitgaven,
zodat de prioriteit kan worden verlegd naar meer groei- en
milieuvriendelijke uitgaven, en verbeteren van de houdbaarheid en
toereikendheid van de pensioenen.

▶

 mscholing en bijscholing: zorgen voor meer en betere opleidingen
O
om de integratie van kwetsbare groepen, zoals mensen met een
migratieachtergrond, laaggeschoolden en mensen met een handicap,
te vergemakkelijken en om de toegang van werkzoekenden tot de
arbeidsmarkt te verbeteren. 450 miljoen EUR

▶

 timuleren van onderzoeks- en innovatiecapaciteit: financieren
S
van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur en stimuleren van
O&O-programma’s, met focus op de groene en de digitale transitie.
400 miljoen EUR

UITVOERING
Geen van de maatregelen van het plan zal ernstige afbreuk doen aan het milieu.
Belanghebbenden moeten betrokken blijven bij de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan om draagvlak voor de
hervormingen te garanderen.
De middelen zullen op basis van prestaties worden uitbetaald, volgens de in het plan vooropgestelde vooruitgang met
hervormingen en investeringen.
Controlesystemen bieden bescherming tegen ernstige onregelmatigheden zoals fraude, corruptie en dubbele financiering.
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