Stellingen Lab 19
Orange Lab Klimaat - Lokaal klimaatbeleid uitwerken
Achtergrond:
Het klimaatbeleid is een hot topic. Niet enkel op Europees, Federaal en Vlaams niveau, ook lokale
besturen willen hun steentje bijdragen. Zo engageren verschillende steden en gemeenten zich in het
burgemeesters-convenant om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% te doen dalen
tegen 2020 of zelfs met 40% tegen 2030. Een enorme uitdaging maar essentieel om te evolueren
naar een klimaatneutrale maatschappij. Daarom eist JONG CD&V dat elk lokaal besturen werk maakt
van lokaal klimaatbeleid en inzet op een klimaatneutrale stad of gemeente.
Stelling 1: JONG CD&V eist daarom dat elk lokaal bestuur
a. 20% van het eigen gebouwpark klimaatneutraal maakt tegen het einde van de
volgende legislatuur
b. de burger betrekt als derde partij financiering om mee te investeren en financieel te
profiteren van hernieuwbare energie en renovatieprojecten
c. kiest voor duurzame mobiliteit: elke nieuwe gemeentewagen moet elektrisch zijn,
inwoners moeten het wagenpark van de gemeente kunnen gebruiken in het
weekend en een milieuvriendelijke ‘last mile delivery’ wordt uitgerold
Stelling 2: JONG CD&V eist bovendien dat Vlaanderen
a. jaarlijks rapporteert over de uitstoot en energiebesparing per gemeente
b. open en groene ruimte in dorpen en steden beloont via het gemeentefonds

Orange Lab Jeugdwelzijn – Armoede bij jongeren tegengaan
Achtergrond:
Het armoederisico van kinderen (0-15j) en jongeren (16-24j) is groter dan dat van de bevolking in het
algemeen. Het gaat respectievelijk om 17,9% en 20,4% ten opzichte van 15,5%. Leeftijd is dus sterk
bepalend voor het monetaire armoederisico. Daarnaast speelt kinderlast een grote rol in het
armoederisico van gezinnen onder andere in deze met een lage werkintensiteit. Kinderarmoede gaat
in de eerste plaats over kinderen die opgroeien in gezinnen in armoede.
Stelling 1: JONG CD&V wilt dat middelen voor gezinsondersteuning altijd integraal ten voordele van
de jongeren zijn door
a. de middelen voor gezinsondersteuning uit te betalen via vouchers
b. vanaf 18 jaar de kinderbijslag uit te betalen aan het kind zelf
Stelling 2: JONG CD&V wilt een verder doorgedreven gezinsmodulering bij uitkeringen en
vervangingsinkomens

Orange Lab Economie en Tewerkstelling - Ondernemerschap ondersteunen
Achtergrond:
Het nemen van initiatief en het opnemen van engagement vergt moed. Creativiteit en durf moeten
worden aangemoedigd in het onderwijs. Ondernemers moeten goed voorbereid worden op het
opstarten van een eigen zaak en nadien bijgestaan worden in het goede beheer van hun zaak.
De jonge ondernemers zijn cruciaal voor de toekomst van ons land. In Nederland zien we dat 500
minderjarigen een zelfstandige activiteit uitoefenen, in Duitsland loopt dit aantal op tot 1200. Er is
echter geen juridisch kader in België aanwezig voor jeugdondernemers, zij oefenen hun activiteiten
dus op onofficiële wijze uit.
Heel wat ondernemingen hebben bijvoorbeeld vanwege seizoen behoeften of piekuren nog een
bijkomende nood aan extra personeel. Ook vele kleine (startende) ondernemingen hebben
onvoldoende financiële slagkracht om voltijdse medewerkers aan te werven. Men is ook
onvoldoende op de hoogte van potentiële uitwisselingsmogelijkheden met naburige ondernemingen,
die met een gelijkaardige problematiek kampen.
Stelling 1: JONG CD&V wenst een kader uit te werken om vanaf 15 jaar een onderneming te starten
Stelling 2: JONG CD&V wenst een platform op te richten waarmee tekorten en overschotten inzake
personeelsbezetting kunnen opgevangen worden

Orange Lab Fiscaliteit – Werken belonen
Achtergrond:
België heeft een zeer zware belastingdruk op werknemers (bv. met 54 procent de hoogste
gemiddelde belastingdruk voor alleenstaande werknemers zonder kinderen). Deze hoge belasting op
arbeid ondermijnt ons concurrentievermogen en zorgt ervoor dat mensen meer gaan werken of net
minder op zoek gaan naar belastingaftrekken.
Tegelijk blijkt België te kampen met een werkloosheidsval die een goede werking van de
arbeidsmarkt verstoort. Dat is zowel een probleem van vraag als van aanbod. De beperkte vraag naar
arbeid krijgt steevast het meest aandacht: er worden geen werknemers aangeworven omdat de
Belgische loonkosten te hoog zijn. Maar er is ook een probleem aan de aanbodkant. Een
laaggeschoolde werkzoekende die overstapt naar een job ziet zijn netto-inkomen met slechts 15
procent stijgen en verliest tal van voordelen zoals goedkope kinderopvang, pro-deo advocaten en
goedkopere toegang tot tal van overheidsdiensten. Daarbij komen dan nog extra kosten zoals het
vervoer van en naar het werk, kledij en kinderopvang.
Stelling 1: JONG CD&V wilt het hoogste tarief in de personenbelasting verlaagd worden tot 48%
Stelling 2: JONG CD&V wilt de werkloosheidsval wegwerken door tijdelijke sociale tarieven mogelijk
te maken voor mensen die een vervangingsinkomen ontvangen

Orange Lab Defensie – Investeringen en economie
Achtergrond:
Vlaanderen telt veel hoogtechnologische bedrijven die deels actief zijn op de defensiemarkten. Voor
deze KMO’s is de defensie- en veiligheidsmarkt uiterst geschikt om te innoveren en commerciële
referenties op te bouwen. Technologie voor cybersecurity bijvoorbeeld is zowel voor de civiele markt
als voor defensie cruciaal. Vlaamse en Europese regels belemmeren momenteel investeringen in de
defensie-industrie en de kansen die onze KMO’s daarvan kunnen plukken.
Daarnaast spelen militaire contracten een belangrijke rol in de totstandkoming van een Europese
defensiesamenwerking. Een verregaande defensiesamenwerking kan jaarlijks zo’n 26 miljard euro
besparen en behouden we zelf controle over de standaarden waaraan producten moeten voldoen.
Ten slotte kiezen we op die manier zelf aan welke mogendheden we militair materiaal en
toepassingen afleveren. Wat dit laatste omtrent wapenexportbeleid betreft, zorgt de
bevoegdheidsverdeling bovendien ook voor problemen. Wapenexport is immers een substantieel
onderdeel in internationale relaties en conflicten, en behoort dus thuis in een coherent buitenlandsen defensiebeleid.
Stelling 1: Het regelgevend kader moet investeringen in defensie-gerelateerde technologieën
faciliteren, niet beperken. Daarom eist JONG CD&V:
a. dat de Vlaamse Richtlijn Van den Brande wordt aangepast in die zin dat
overheidssteun voor de ontwikkeling van defensie-gerelateerde technologie terug
mogelijk wordt
b. dat de Europese 40%-regel voor staatssteun in de defensiesector wordt afgeschaft
Stelling 2: De bijdrage aan de uitbouw van de Europese defensiesamenwerking moet steeds de
eerste en belangrijkste toetssteen zijn bij de aankoop van militair materiaaldoor de overheid.
Stelling 3: JONG CD&V pleit voor een herfederalisering van de in-, uit- en doorvoer van strategische
goederen. Daarbij worden de best practices uit de Gewesten best gebundeld.

