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Beschrijving 
van de 
opdracht

• Werken meer lonend maken
• Volledige of gedeeltelijke verschuiving 

naar andere belastingen
• Aandacht voor economische en 

maatschappelijke trends
• Ongelijkheid tussen samenlevingsvormen 

verkleinen
• Fiscaliteit grondig vereenvoudigen
• Groene fiscaliteit, mobiliteit, nieuwe 

economie
• Goede Belgische score 

inkomensongelijkheid
• Effecten op verschillende overheden



Inhoudstafel advies

• Voorbeschouwingen: inzichten uit de economische literatuur over optimale belastingsystemen

• Deel 1: Inleiding

• Deel 2: Pijnpunten personenbelasting en sociale zekerheid 

• Deel 3: De hervorming

• Deel 4: Compenserende maatregelen

• Bijlage 1: Concept voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger personenbelasting met een 
bredere heffingsbasis

• Bijlage 2: Minderheidspositie met betrekking tot het ‘concept voor lagere heffingen op arbeid en een 
eenvoudiger personenbelasting met een bredere heffingsbasis’



Algemene
beschouwingen



België in 
internationaal 
perspectief



België wordt gekenmerkt door 
een groot overheidsbeslag

• Overheidsbeslag in het 
perspectief van de EU-
lidstaten

• In % BBP

• Situatie 2018



Het belasting- en 
uitkeringssysteem in 
België is sterk 
herverdelend



De belastingstructuur 
in internationaal 
perspectief

• In % van de totale
belastingdruk

• situatie 2017



Belasting op arbeid

• Heffingsdruk op arbeid is 
gedaald ingevolge de tax 
shift, maar blijft hoog



Belasting op 
consumptie



Milieu- en 
energiebelastingen

• In % BBP 2017



Belastingen op 
kapitaal



Toetsing van de 
Belgische 
heffingen aan de 
parameters van 
een “goede” 
belasting



Algemene kenmerken van een ‘goede’ 
belasting

• Efficiëntiedoelstelling
• Gedragsveranderingen vermijden, tenzij wenselijk
• Neutraliteitsprincipe (impliceert niet noodzakelijk dat arbeid en kapitaal 

op dezelfde wijze belast worden)

• Herverdelingsdoelstelling
• Sterk afhankelijk van de preferenties van de samenleving
• Optimaliseren van de sociale welvaartsfunctie

• Administratieve haalbaarheid



Algemene rangschikking ‘groeivriendelijkheid’

• Periodieke belastingen op (residentiële) onroerende activa

• Belastingen op consumptie

• Personenbelasting

• Vennootschapsbelasting 



Belasting op arbeid

• Personenbelasting + sociale zekerheid  integratie in 1 heffing (cf. 
Denemarken)?

• Efficiëntie, gemeten middels:
• Participatiebelastingvoeten (% brutoloon dat naar overheid terugvloeit bij 

intrede in de arbeidsmarkt)
• Marginale belastingvoeten (% brutoloon dat naar overheid terugvloeit bij 

loonsverhoging)
• Belastingwig (% van de loonkost dat naar de overheid terugvloeit)

• Herverdeling – in functie van de progressiviteit en gemiddeld tarief



Participatiebelastingvoeten 
in functie van het 
brutoloon

• Parameter voor werkloosheidsval

• voor alleenstaande zonder
kinderen ten laste

• Bron: FOD Financiën



  
Participation tax rate 

Toename van het 
beschikbaar inkomen  

werkhervatting 
Loonhoogte 50% 67% 50% 67% 

Werkloze in de aanvangsperiode (eerste 6 maanden) 
Vóór de hervorming 64,0% 68,9% 19,4% 20,0% 
Na de hervorming 51,7% 62,9% 26,0% 24,0% 
Verschil -12,2% -6,0% +6,6% +4,1% 

Werkloze in de intermediaire periode (1 à 2 jaar) 
Vóór de hervorming 49,7% 60,8% 41,1% 45,8% 
Na de hervorming 40,2% 57,4% 48,9% 50,0% 
Verschil -9,5% -3,4% +7,8% +4,0% 

Langdurig werkloze (forfait) 
Vóór de hervorming 46,5% 53,6% 49,5% 73,4% 
Na de hervorming 37,7% 50,6% 57,7% 78,1% 
Verschil -8,9% -3,0% +8,2% +4,7% 
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Marginale belastingvoet in 
functie van het brutoloon 
voor voltijdse werkenden

• Parameter voor promotieval

• Brutoloon uitgedrukt in 
veelvouden van het gemiddeld 
brutoloon

• Gemiddeld brutoon in 2018: 
48.645 € 



Componenten van 
de belastingwig

• In % van de loonkost, voor een
individu zonder kinderen met 
een gemiddeld inkomen



Gemiddelde 
effectieve 
belastingvoet

• In functie van het brutoon voor
voltijds werkenden



Belastingen op kapitaal

• Gevaar op conversie van inkomsten uit arbeid naar 
inkomsten uit kapitaal

• Gebrek aan neutraliteit tussen de diverse 
beleggingsvormen



Gemiddelde en marginale 
belastingdruk voor 
verschillende 
ondernemingsvormen

• Heffingsdruk volgens
belastbaar inkomen in euro



Marginale effectieve 
tarieven voor verschillende 
beleggingsvormen

• In % 2016



Wenselijkheid 
van 
neveneffecten

Sparen op lange termijn

Milieu- en congestiekosten

Opbrengsten van innovatie 
voor samenleving



Grote categorieën van in België ingevoerde 
neveneffecten

• Inkomensbegrip: specifieke elementen van het loonbegrip of andere inkomens die niet of minder worden 
belast.

• Kosten: afwijkingen met als mogelijke verantwoording de aftrek van kosten voor het verwerven van inkomsten.

• Werk: afwijkingen met als mogelijke verantwoording het stimuleren van werk bij groepen met een hogere 
arbeidsaanbod- of vraagelasticiteit. 

• Langetermijnsparen: afwijkingen met als mogelijke verantwoording het aanmoedigen van langetermijnsparen. 

• Milieu: afwijkingen met als mogelijke verantwoording het internaliseren van maatschappelijke milieu- en 
congestiekosten. 

• R&D: afwijkingen met als mogelijke verantwoording het internaliseren van maatschappelijke R&D-opbrengsten. 
- Uitkeringen: afwijkingen die als onderdeel van het uitkeringsstelsel kunnen beschouwd worden.



Fiscale uitgave1 Uitgave1 Kwalificatie2 
Werkgelegenheid, waarvan: 3355  

Maaltijdcheques, de sport/cultuurcheques of de ecocheques n.b. Inkomensbegrip 
Loonbonus 234 Inkomensbegrip 
Woon-werkverkeer (inclusief fietsvergoeding) 412 Kosten 
Dienstencheques en PWA 217 Kosten 
Belastingvermindering voor overuren 236 Werk 
Belastingkrediet voor werknemers met lage lonen (fiscale werkbonus) 429 Werk 
Structurele vermindering bedrijfsvoorheffing* 171 Werk 
Premies voor ploegenarbeid of nachtarbeid* 1438 Werk 
Overwerk* 156 Werk 

Gezin, waarvan: 156  
Uitgaven voor opvang van kinderen 156 Kosten 

Onroerende goederen, waarvan: 2186  
Verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen 436 LT-sparen 
Vermindering voor enige eigen woning (woonbonus) 1748 LT-sparen 

Spaarwezen en krediet, waarvan: 1078  
Niet als roerende inkomsten belastbare inkomsten n.b. Inkomensbegrip 
Levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen (langetermijnsparen) 307 LT-sparen 
Pensioensparen 532 LT-sparen 
Persoonlijke bijdragen voor groepsverzekering of pensioenfonds 105 LT-sparen 
Vrijstelling spaarboekjes 105  

Leefmilieu, waarvan: 50  
Energiebesparende uitgaven 47 Milieu 

Onderzoek en ontwikkeling, waarvan: 913  
Bezoldigingen van wetenschappelijke onderzoekers* 911 R&D 

Maatregelen van sociale aard, waarvan: 4546  
Verminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomens 4546 Uitkeringen 

Overheid, waarvan: 85  
Giften 80  

Bijzondere sectorale bepalingen, waarvan: 169  
Sportbeoefenaars* 84  
koopvaardij-, bagger- en sleepvaartsector* 76  

Investeringen-ondernemerschap, waarvan: 40  
Investeringsaftrek 20  

p.m. aandelenopties, bedrijfswagens3, waarvan: n.b. Inkomensbegrip 
Bedrijfswagens 13754 Inkomensbegrip 

p.m. tariefverlagingen en vrijstellingen roerende voorheffing3 n.b.  
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Afwijking1 Uitgave1 Kwalificatie2 
Verminderde werknemersbijdragen federaal, waarvan: 1030  

Sociale werkbonus 1029 Werk 
Verminderde werkgeversbijdragen federaal, waarvan: 1936  

Structurele bijdragevermindering lage lonen 1235 Werk 
Structurele bijdragevermindering hoge lonen 33 Werk 
Structurele bijdragevermindering forfait 87 Werk 
Plus-plannen (vermindering voor eerste aanwervingen)* 426 Werk 
Specifieke bijdragevermindering universiteiten en wetenschappelijk 
onderzoek* 

121 R&D 

Verminderde werkgeversbijdragen regionaal, waarvan: 1114  

Gesubsidieerde contractuelen* 259 Werk 
Jonge werknemers* 164 Werk 
Langdurig werkzoekenden* 91 Werk 
Oude werknemers* 509 Werk 

p.m. verminderde sociale bijdragen met betrekking tot alternatieve 
verloningsvormen zoals bedrijfswagens, maaltijdcheques, ecocheques, 
aandelen en warrants, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, dubbel 
vakantiegeld, groepsverzekering (2de pijler pensioen), enz.3 

n.b. Inkomensbegrip 
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Aanslagjaar Aantal codes 
1982 224 
1989 266 
1992 256 
1999 307 
2000 331 
2001 345 
2002 346 
2003 352 
2004 392 
2005 507 
2006 540 
2007 578 
2008 628 
2009 689 
2010 709 
2011 741 
2012 750 
2013 770 
2014 729 
2015 772 
2016 810 
2017 885 

 VL WAL BHG 
2018 823 826 807 
2019 829 833 814 
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Enkele 
vaststellingen



Enkele 
vaststellingen

a. Fiscale en parafiscale druk op arbeid is zeer hoog, 
hoewel gezinsvriendelijk

b. Marginale fiscale en parafiscale druk op lage lonen is 
extreem hoog

c. Fiscaliteit en parafiscaliteit zorgen voor aanzienlijk 
gelijkere inkomensverdeling

d. Beleid van afgelopen decennia, incl. taks shift Michel I, 
werkloosheidsval gevoelig verminderd, maar 
verhoogde promotieval

e. Overstappen van werknemersstatuut naar 
zelfstandigenstatuut, en van zelfstandigenstatuut naar 
vennootschap, zijn fiscaal en parafiscaal aantrekkelijk



Enkele 
vaststellingen

f. De kapitaalbelastingen zijn in ons land hoger dan 
gemiddeld, voornamelijk door hoge opbrengst 
transactiebelastingen (verzekeringstaks, 
registratierechten, successierechten).

g. Druk van milieu- en energiebelastingen is laag
h. De stelsels van personenbelasting en sociale 

bijdragen zijn extreem ingewikkeld en daardoor niet 
transparant en ondemocratisch.



Principiële
aanbevelingen
van de HRF

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC

http://awesomelyblankinthemiddle.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Principiële aanbevelingen van de HRF

1) Zorg ervoor dat inkomens beneden het leefloon niet worden belast.

2) Vermijd regelgeving waardoor een al te hoge marginale belastingdruk ontstaat 
door overlappende afbouwmechanismes. 

3) Harmoniseer het fiscale en sociale loonbegrip, ongeacht of na analyse zou blijken 
dat dit perspectieven biedt op een efficiëntere gezamenlijke inning van fiscale en 
sociale heffingen. 



Principiële aanbevelingen van de HRF

4) Verlaag het tarief en/of verbreed de belastingschalen zodat de 
belastingdruk op inkomsten uit arbeid daalt. 

5) Zorg voor een transparanter en eenvoudiger fiscaal systeem met minder 
uitzonderingen, vrijstellingen, aftrekken en belastingverminderingen. 

6) Bevorder de fiscale neutraliteit tussen de samenlevingsvormen.



Diverse 
scenario’s voor
een
hervorming



 Basisscenario (S0)

1) Optrekken belastingvrij minimum tot op niveau leefloon voor alleenstaande
Werken aantrekkelijker maken => belastingvermindering voor 

vervangingsinkomsten wordt beperkt

2) Afschaffing Bijzondere bijdrage sociale zekerheid, omdat:
- ze leidt tot een verhoging van de marginale druk bij lage inkomens
- cumulregeling problematisch is t.o.v. verschillende 
samenlevingsvormen
- complex systeem door hybride vorm

! Budgettaire impact: 3.930 Miljoen Euro



Effect op het 
marginale 
effectieve 
belastingtarief

 
 

Figuur 28 
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Effect bij 
werkhervatting

Participation tax rate Groei van het beschikbaar 
inkomen

Loonniveau 50% 67% 50% 67%
Werkloosheid op middellange termijn (7 maand tot 2 jaar)

Referentiesituatie, post tax shift 40,74% 57,43% 48,49% 50,19%
Scenario S0 34,87% 52,34% 53,29% 56,20%

Langdurige werkloosheid (forfaitair)
Referentiesituatie, post tax shift 37,96% 50,60% 57,94% 78,61%
Scenario S0 32,49% 46,12% 63,04% 85,75%



Herverdelingseffect

basisscenario belastingvrij
minimum = 

leefloon
Idem, + 

afschaffing 
BBSZ

Ongelijkheid voor 
belastingen

0,465 0,465 0,465

Ongelijkheid na 
belastingen

0,391 0,393 0,395

Herverdelingseffect 0,074 0,072 0,070

Gemiddelde tarief 20,3% 19,0% 18,4%

Progressiviteit 0,228 0,244 0,246



 6 scenario’s bovenop basisscenario, met telkens 3 
begrotingsvarianten: 

- Begrotingskost van respectievelijk 1, 2 en 2,5% bbp.
- Telkens berekening van effecten op o.m. decielenverdeling aangiften, 

participation taks rate, marginaal tarief



Scenario A
Verlaging van de tarieven binnen de bestaande

progressieve schaal

Tarieven RS Schijf tot A1 A2 A3

25% 13.260 EUR 25% 25% 25%

40% 23.390 EUR 38,5% 30% 30%

45% 40.480 EUR 44,5% 42% 36%

50% 49,5% 47% 47%



Scenario B
Belastingbarema met 2 tariefschijven

Inkomensschijven (euro) Referentie B1 B2 B3

0 13.260 25% 25% 25% 25%

13.260 15.460 40% 25% 25% 25%

15.460 20.830 40% 45% 25% 25%

20.830 23.390 40% 45% 45% 25%

23.390 24.440 45% 45% 45% 25%

24.440 40.480 45% 45% 45% 45%

40.480 50% 45% 45% 45%



Scenario C
Uitvlakken van de hoge marginale tarieven

C.1. Door werkbonus niet meer af te bouwen maar forfaitair te maken

C.2. Door het afschaffen van de werkbonus

C.3. Gebaseerd op C.1. maar vergelijkbaar voordeel voor zelfstandigen en statutaire ambtenaren



Scenario D
Dual Income Tax

• Arbeidsinkomens belast volgens huidig regime

• Vermogensinkomens (zonder meerwaarden) forfaitair belast tegen 30%, inbegrepen de 
werkelijke huurinkomsten forfaitair verminderd met 40% kosten

• 30% inkomen zelfstandigen wordt beschouwd als vermogensinkomen



Scenario E
Vlaktaks

• Scenario E: Een enkel tarief voor inkomsten die momenteel globaal worden belast
• Scenario Ebis: Een enkel tarief voor alle inkomsten (dus ook diegenen die momenteel 

afzonderlijk worden belast)



Scenario F
Verruimde globalisering van de inkomsten

Globalisering van de roerende inkomsten



Impact van de diverse scenario’ op de tax wedge –
alleenstaande met gemiddeld loon

Scenario 1% BBP 2% BBP 3% BBP

A (tariefverlaging van de barema’s) 1 2 5

B (barema’s met twee tarieven) 1 2 2

C (veralgemening werkbonus) 5 5

D (Dual income tax) 5 6 8

E (Vlaktaks) 1 2 5

Ebis (Vlaktaks) 3 5 5

F (Globalisering kapitaalinkomsten) 2 5 5



Impact van de diverse scenario’ op de tax wedge –
alleenstaande met 67% gemiddeld loon

Scenario 1% BBP 2% BBP 3% BBP

A 4 8 8

B 3 8 9

C 11 11

D 12 17 19

E 1 3 4

Ebis 3 5 5

F 5 9 10



Compenserende
maatregelen



INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING
Maatregel Opbrengst (miljoen euro)
Drie korven 2.175
Afschaffing federale woonfiscaliteit (In zijn geheel) 527
Afschaffing federale woonfiscaliteit (Met behoud voordelen m.b.t. levensverzekeringen en langetermijnsparen) 360
Afschaffing federale woonfiscaliteit (Met behoud voordelen m.b.t. erfpacht en recht van opstal) 526
Afschaffing federale woonfiscaliteit (Met behoud voordelen m.b.t. interesten) 298
Afschaffing belastingvoordelen eigen woning 2.400
Belasten van reële huurinkomsten na aftrek van kosten 464
Huwelijksquotiënt afschaffen (voor iedereen) 584
Huwelijksquotiënt afschaffen (voor niet-gepensioneerden) 253
Kindergeld belasten als divers inkomen 1.860
Afschaffing verhoging belastingvrije som voor personen ten laste 1.749
Afschaffing belastingvoordeel uitgaven kinderoppas 163
Afschaffing aftrek werkelijke beroepskosten voor werknemers 67
Beperking vrijstelling terugbetaling kosten woon-werkverkeer tot 50%. 183
Afschaffing dienstencheques 224
Afschaffing PWA-cheques 2
Afschaffen maaltijdcheques 773
Afschaffen eco-cheques 78



Auteursrechten belasten aan marginaal tarief 60
Gunstregime pensioensparen afschaffen 569
Gunstregime pensioensparen voorbehouden aan actieven zonder tweede pijler 115
Afschaffen belastingvoordeel m.b.t. het verwerven van werkgeversaandelen 0,9
Afschaffen belastingvoordeel verwerven van aandelen startende ondernemingen 15
Afschaffen belastingvoordeel verwerven van aandelen erkende ontwikkelingsfondsen 0,4
Afschaffen belastingvoordeel win-win-leningen 5,7
Afschaffen belastingvoordeel coup-de-pouce leningen 0,1
Afschaffen belastingvoordeel aankoop elektrisch voertuig 0,8
Afschaffen belastingvoordeel giften 89
Afschaffen belastingvoordeel bezoldigingen huisbediende 0,3
Afschaffen belastingvoordeel uitgaven beschermde onroerende goederen 0,6
Afschaffen belastingvoordeel uitgaven geregistreerde renovatieovereenkomsten 0,03
Afschaffen belastingvoordeel uitgaven vernieuwing van een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor 1,7
Bedrijfswagen belasten aan werkelijke voordeel 1.375
FU: Verhoogde federale vermindering bouwsparen 39
FU: verhoogde gewestelijke vermindering bouwsparen 397
FU: Federale vermindering langetermijnsparen 227
FU: Gewestelijke vermindering langetermijnsparen 79
FU: Federale woonbonus 24
FU: Vrijstelling kraamgelden en kinderbijslagen 2.025
FU: Verhoging belastingvrije som kinderen met een handicap 102.5
FU: Belastingkrediet kinderen ten laste 224



FU: Forfaitaire beroepskosten meewerkende echtgenoot 5
FU: Gedeelte beroepsinkomsten toegekend aan meewerkende echtgenoot 1
FU: Belastbaarheid en aftrekbaarheid onderhoudsuitkeringen 187
FU: forfaitaire beroepskosten werknemers 5.929
FU: forfaitaire beroepskosten baten 19
FU: forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders 130
FU: forfait verre verplaatsingen 0,6
FU: Terugbetaling kosten woon-werk (totaal) 374
FU: Terugbetaling kosten woon-werk (enkel openbaar vervoer) 240
FU: fietsvergoeding 38
FU: verhoogd forfait burgemeesters etc. 2
FU: Werknemersparticipatie 17
FU: Persoonlijke bijdragen voor een groepsverzekering of pensioenfonds 105
FU: Bonificatie wegens voorafbetaling 3
FU: Innovatiepremies 2
FU: Investeringsaftrek winst 18
FU: Investeringsaftrek baten 3
FU: Belastingkrediet nieuwe eigen middelen 6
FU: Groene leningen 6
FU: Passiefhuizen 0,4
FU: Lage energiewoningen en nul-energiewoningen 1
FU: Vrijstelling pensioenen oorlogsslachtoffers 17
FU: Vrijstelling tegemoetkoming mindervaliden 363
FU: Loonbonus 234
ONROERENDE VOORHEFFING
Afschaffing vermindering onroerende voorheffing voor personen ten laste 244



BELASTING OP MEERWAARDEN OP BELEGGINGEN
10% belasting op meerwaarden 1.226
INDIRECTE BELASTINGEN
BTW
Verhoging btw op brandstoffen van 12% naar 21% 3
Uniform verlaagd tarief 8% 901
Uniform verlaagd tarief 9% 1.566
Verhoging van alle btw tarieven met 1 procentpunt 1.929
Afschaffing vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen 18 à 24
ACCIJNZEN
Verhoging accijns huisbrandolie (v 17,26 nr 21euro/Kl) 3
Verhoging accijns huisbrandolie (+20 euro/Kl) 16
Verhoging accijns op aardgas (Energie-equivalent: + 1,9267 euro/MWh)

15
Verhoging accijns op aardgas (CO2-equivalent: + 1,4820 euro /MWh) 11
Accijns op vliegtuigkerosine (21 euro / 1000 liter 40
Accijns op vliegtuigkerosine (221,77 euro / 1000 liter) 425
Accijns op vliegtuigkerosine (330 euro / 1000 liter) 632
Accijns op vliegtuigkerosine (352,54 euro / 1000 liter) 675
Accijns op vliegtuigkerosine (600,16 euro / 1000 liter) 1.150
MILIEUHEFFINGEN
Inscheeptaks vliegtuigreizen 142
Btw op vliegtuigtickets (6%) 202



Aandachtspunten bij het 
doorvoeren van compensaties

• Verhoging indirecte belastingen, waaronder milieubelastingen, is een mogelijke financieringsbron 
voor verlaging lasten op arbeid:
 Vele becijferingen in het hoofdstuk compensaties.

• Stelsel BTW sterk Europees gereglementeerd

• Indirecte belastingen zijn duidelijk regressief i.f.v. het totaal inkomen



Aandachtspunten bij het 
doorvoeren van compensaties

• Effect van verhoging indirecte belastingen op inkomensverdeling is erg afhankelijk van aard 
producten:

 aandeel huisbrandolie in gezinsbudget is dalend bij stijgend inkomen

 aandeel vliegtuigtickets in gezinsbudget is stijgend bij stijgend inkomen



Aandachtspunten bij het 
doorvoeren van compensaties

• Deze inkomenseffecten moeten samen bekeken worden met inkomenseffecten verlaging lasten 
op arbeid.

• Door indexering van lonen, huren, … wordt koopkrachtverlies verhoging indirecte belastingen 
geneutraliseerd voor de modale werknemer, huisbaas, ….
Maar dit verhoogt huurprijzen en loonkosten met negatief effect op werkgelegenheid of op 
marge binnen de loonnorm.



Aandachtspunten bij het 
doorvoeren van compensaties

• Opbrengst verhoging indirecte belastingen kan deels gebruikt worden om werkgeversbijdragen 
sociale zekerheid te verlagen en zo stijging arbeidskost ongedaan te maken.

• Opbrengst invoering accijns op huisbrandolie en huishoudelijk verbruik van gas, kan deels 
gebruikt worden voor welvaartsenveloppe sociale uitkeringen.



Concreet concept?



Concept voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger 
personenbelasting met een bredere heffingsbasis

• Uitgangspunten:

 Concept, dus nader uit te werken en eventueel bij te sturen (zie ook 
opmerkingen in ‘Minderheidsnota’)

 Houdt geen uitspraak in over aanvaardbare impact op begrotingsresultaat 
en niveau arbeidskosten

 Sommige maatregelen (bv. inzake bedrijfswagens) te spreiden in de tijd 
om schokken te vermijden



Concept voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger 
personenbelasting met een bredere heffingsbasis

• Uitgangspunten:

 De begrotingsopbrengst van schrapping fiscale voordeelregimes is afhankelijk van 
tariefwijzigingen

 Tarieven: basisscenario (belastingvrij minimum optrekken afschaffen bijzondere 
bijdrage sociale zekerheid), verbreding tariefschijven, beperking hoge marginale 
tarieven net boven minimumloon



Concept voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger 
personenbelasting met een bredere heffingsbasis

• Tientallen voorstellen tot afschaffing bijzondere regimes en tot vereenvoudiging:

 Stelsel van de baten

 Bedrijfswagens (gespreid in de tijd)

 Auteursrechten, deeleconomie, occasionele diensten, verenigingswerk, flexijobs, overuren

 Deelname in kapitaal, winstpremies, pc-aankoop, niet recurrente resultaatgebonden voordelen



Concept voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger 
personenbelasting met een bredere heffingsbasis

• Tientallen voorstellen tot afschaffing bijzondere regimes en tot 
vereenvoudiging:

 Eco-, sport-, cultuur- en maaltijdcheques (die laatste afschaffing gespreid in de tijd)

 Onderhoudsuitkeringen niet aftrekbaar, noch belastbaar



Concept voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger 
personenbelasting met een bredere heffingsbasis

• Tientallen voorstellen tot afschaffing bijzondere regimes en tot 
vereenvoudiging:

 Harmonisering loonbegrip voor berekening personenbelasting en sociale bijdragen, 
met onderwerping aan sociale bijdragen van alle elementen uit cafetariaplannen  zoals 
extralegale sociale tegemoetkomingen ( kinderbijslag, tussenkomst in ziektekosten, 
terugbetaling premie pensioensparen)

 Aanpassen stelsel opties en warranten

 Sportbeoefenaars



Concept voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger 
personenbelasting met een bredere heffingsbasis

• Roerende inkomsten:

 Belast tegen 30%, behalve

 Dividenden, liquidatieboni en meerwaarden tegen 15%

 Dividendbelasting op meerwaarden gerealiseerd door particulieren op 
beleggingsfondsen



Concept voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger 
personenbelasting met een bredere heffingsbasis

• Onroerende inkomsten:

 Werkelijke huurinkomsten, verminderd met specifieke kosten (zoals 
energiebesparende) en intresten op leningen, belast tegen 30%

 Meerwaarden belast tegen 15%



Concept voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger 
personenbelasting met een bredere heffingsbasis

• Aftrekken en belastingverminderingen:

 Verhoging belastingvrije som voor kinderen ten laste, onafhankelijk van de rang 
van het kind

 Onderhoudsuitkeringen niet aftrekbaar, noch belastbaar



Concept voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger 
personenbelasting met een bredere heffingsbasis

• Aftrekken en belastingverminderingen:

 Schrapping reeks belastingverminderingen
o PWA- en dienstencheques
o Investeringen in ontwikkelingsfondsen
o Bezoldiging huisbediende
o Uitgaven adoptieprocedure
o Premie rechtsbijstandsverzekering

invoering spaarkorf voor premie levensverzekeringen, werkgeversaandelen, 
pensioensparen, nieuwe aandelen starters en groeibedrijven



Concept voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger 
personenbelasting met een bredere heffingsbasis

• Aftrekken en belastingverminderingen:

 Schrapping reeks belastingverminderingen
o Geen spaarkorf voor wie pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of vervroegd pensioen krijgt
o Kapitalen tweede pensioenpijler belast tegen gemiddeld tarief van bedrag samengesteld uit 

wettelijk pensioen en in jaarlijkse rente uitgedrukt kapitaal
o Aanpassing 80%-regel ter beperking van fiscaal begunstigde stortingen voor tweede 

pensioenpijler



Concept voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger 
personenbelasting met een bredere heffingsbasis

 Maatregelen om fiscaal voordeel vervennootschappelijking te neutraliseren
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