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Dit rapport is opgesteld vóór de uitbraak van de corona pandemie. De berekende modellen en 
voorstellen kunnen geen rekening houden met de budgettaire- en de fiscale gevolgen van 
deze crisis van de volksgezondheid. 

WOORD   VOORAF   

Dit advies van de afdeling fiscaliteit en parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën (HRF) 
is het meest omvangrijke rapport sinds zijn  ontstaan. In totaal zijn er 56 vergaderingen aan 
gewijd en meer dan 100  berekeningen uitgewerkt. De werkzaamheden betreffende dit advies 
zijn gestart in het najaar van 2017.  Die lange periode was meer dan nodig om de tientallen 
voorstellen te berekenen en te bespreken. 

Vooreerst, wens ik  de andere leden van deze afdeling HRF , alle ambtenaren van het 
secretariaat HRF alsook van de studiedienst Beleidsexpertise en -ondersteuning (BEO), de 
toegewezen personeelsleden van de studiedienst van de Nationale Bank van België (NBB) en 
de sociale zekerheid van harte te bedanken voor de zeer intensieve samenwerking.   

Dit advies begint met een uitgebreide wetenschappelijke bijdrage omtrent de economische 
aspecten van de fiscaliteit alsook de parafiscaliteit. Deze beschouwingen en inzichten zijn van 
de hand van de  studiedienst van de NBB. Deze bijdrage is een uitgebreide inleiding en behoort 
niet tot het eigenlijke advies. Het advies van deze afdeling telt vier delen. 

Het eerste deel gaat in op het ontstaan van dit rapport en de mogelijke pistes voor een grondige 
hervorming van de personenbelasting. 

In het tweede deel worden de pijnpunten van de Belgische personenbelasting en sociale 
zekerheid behandeld. 

Het derde deel gaat in op zes mogelijke scenario’s voor een hervorming van de 
personenbelasting, telkens met drie varianten die een andere begrotingsimpact geven. 

De compenserende maatregelen zijn het onderwerp van het vierde deel van dit advies. Daarin 
staan tientallen compenserende maatregelen, die berekend zijn  op vraag van deze afdeling 
en deels reeds gekend zijn uit de lijst van de “fiscale uitgaven” gerelateerd met de 
middelenbegroting. 

Deze afdeling van de HRF is een adviserend orgaan van de regeringen en is ook een 
weerspiegeling van het denken in de maatschappij. Daarom stellen wij diverse scenario’s voor 
inzake een verlaging van de personenbelasting en de parafiscaliteit op arbeid. Dat geldt ook 
voor de compenserende maatregelen. Het is aan de regering en het Parlement om, eventueel, 
de onderzochte pistes uit dit rapport uit te voeren. Want in een democratie geldt het beginsel 
van het primaat van de politiek.       

Ik hoop dan ook dat dit advies een bijdrage kan leveren aan het debat over de fiscale- en 
parafiscale druk op arbeid. Een thema dat reeds langs op de maatschappelijke agenda staat 
genotuleerd. 

Veel lees- en leergenot ! 

Prof. dr. Herman Matthijs 

Voorzitter dd. Afdeling fiscaliteit & parafiscaliteit HRF  
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VOORBESCHOUWINGEN: INZICHTEN UIT DE ECONOMISCHE 
LITERATUUR OVER OPTIMALE BELASTINGSYSTEMEN1 

De overheidsuitgaven in België behoren tot de hoogste in de eurozone. Alleen Frankrijk en 
Finland hebben een hogere uitgavenratio. Sinds het begin van het millennium zijn de primaire 
uitgaven, dit zijn de overheidsuitgaven exclusief rentelasten, in België immers fors 
toegenomen. Ze zijn gestegen van 42,4 % bbp in 2000, tot 52,5 % bbp in 2013, om daarna 
terug te vallen tot het huidige niveau van 50,0 % bbp in 2018. 

Het groot overheidsbeslag verklaart de hoge fiscale en parafiscale heffingsdruk in België2,3. 
Belastingontvangsten en uitgaven dienen in de eerste plaats namelijk om publieke goederen 
en diensten te financieren. Ze laten de overheid toe haar allocatieve doelstelling te realiseren, 
die er onder meer uit bestaat publieke goederen en diensten te produceren, die door 
marktfalen te weinig worden aangeboden.  De hoge fiscale en parafiscale heffingsdruk maakt 
ook de financiering van de sociale bescherming en de welvaartstaat mogelijk wat bijdraagt tot 
de herverdelingsdoelstelling van de overheid. Tegelijk kan de hoge belastingdruk en het 
ontwerp van het belastingsysteem zelf leiden tot inefficiënties met betrekking tot de allocatie 
van productiefactoren en aldus de economische bedrijvigheid onnodig verminderen. In de rest 
van dit en de volgende hoofdstukken wordt de omvang van de overheidsuitgaven als gegeven 
beschouwd en focussen we op hoe een bepaalde omvang van belastingen het best wordt 
gegenereerd met het oog op een minimaal welvaartsverlies.  Hierbij speelt de structuur van de 
belastingontvangsten een belangrijke rol.  

Figuur 2 geeft een beeld van de belastingstructuur in de lidstaten van de EU. Hierbij valt op 
dat in België de fiscale en parafiscale ontvangsten voornamelijk afkomstig zijn van de heffingen 
op arbeid en van de belastingen op kapitaal45. In vergelijking met de andere landen wordt 
relatief weinig beroep gedaan op belastingen op consumptie om de overheidsuitgaven te 
financieren. 

 

1 Dit deel werd  geschreven door Ruben Schoonackers (NBB) en Stefan Van Parys (NBB). De 
auteurs zijn de leden van de Raad dankbaar voor de vele nuttige opmerkingen en discussies. 
Dit deel wordt niet noodzakelijk onderschreven door de leden van de Raad. 
2 Beide categorieën verschillen van aard, in de zin dat er bij de parafiscale heffingen een 
element van sociale verzekering speelt. Dit geldt niet bij de belastingen. 
3 Er dient hierbij opgemerkt te worden dat bij deze cijfers geen rekening gehouden wordt met 
de door werkgevers en/of werknemers gedane verplichte betalingen die niet als belastingen 
of sociale zekerheidsbijdragen worden gekwalificeerd. Het betreft voornamelijk betalingen aan 
private verzekeringsinstellingen. Indien deze betalingen zouden worden opgenomen in de 
cijfers zou België nog steeds gekenmerkt worden door een relatief hoge fiscale en parafiscale 
heffingsdruk. 
4  In België omvat de belasting op kapitaal onder meer de vennootschapsbelasting, de 
roerende voorheffing, de successierechten, de registratierechten en de schenkingsrechten, de 
belastingen op langetermijnsparen, de inkomsten ontvangen bij de fiscale regularisaties, de 
onroerende voorheffing, de verkeersbelastingen betaald door de ondernemingen en de 
nucleaire taks. 
5 In hoofdstuk 5 worden de belastingen op inkomen uit kapitaal ook in verband gebracht met 
het vermogen van particulieren. 
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Figuur 1: België wordt gekenmerkt door een groot overheidsbeslag 

 
Bron: EC. 

Figuur 2: De belastingstructuur in internationaal perspectief1( in % van de totale belastingdruk, 2017) 

 
Bron: EC. 
(1) Bij het vaststellen van de feitelijke belastingstructuur volgens belastingbasis is het wat de personenbelasting 
betreft moeilijk om de inkomsten bij één bepaalde categorie onder te brengen. Methodologisch worden de 
inkomsten daarom via een verdeelsleutel, aangeleverd door de nationale belastingadministraties, verdeeld over 
vier verschillende belastingbasissen, nl. de belastingen op arbeid, op kapitaal, op zelfstandigen en op uitkeringen. 
De belastingen op de inkomsten van zelfstandigen worden vervolgens volledig beschouwd als belastingen op 
kapitaal. Dit is een vereenvoudigde aanpak aangezien een deel van het inkomen van zelfstandigen ook aanzien 
moet worden als een vergoeding voor de geleverde arbeid. 
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Gegeven de hoge belastingdruk en ermee rekening houdend dat België zich sterk beroept op 
heffingen op arbeid, is het niet verwonderlijk dat in België de lasten op arbeid bijzonder hoog 
zijn. Volgens de EC lag het impliciete heffingstarief op arbeid6 in 2015 in België 8,8 procentpunt 
boven het gemiddelde van het eurogebied en 6,4 procentpunt boven het gemiddelde in de 
buurlanden7. Daarbij dient opgemerkt dat België meer dan de buurlanden een beroep doet op 
gerichte belasting- of sociale zekerheidsbijdrage-verminderingen die ESR-matig als 
loonsubsidie worden geboekt en dus niet in mindering worden gebracht van de ontvangsten8. 

Figuur 3: De heffingsdruk op arbeid is aanzienlijk gedaald, maar hij blijft hoog 

 
Bronnen: EC, OESO, NBB. 
(1) Gedefinieerd als het geheel van de door werknemers aan de overheid betaalde heffingen op arbeidsinkomens, 
gedeeld door de loonsom, berekend op basis van de nationale rekeningen. 
(2) Ongewogen gemiddelden. 
(3) Uitgedrukt in procenten van het gemiddelde loon. 
(4) De cijfers hangen in belangrijke mate af van de gezinssituatie. In deel 3 van het rapport wordt een overzicht 
gegeven van de door de OESO berekende heffingstarieven voor de diverse gezinssituaties. 
(5) Ongewogen gemiddelden; met uitzondering van Cyprus, Malta en Litouwen. 

 

Dit hoge impliciete tarief op arbeid kan nadelig zijn voor de economische bedrijvigheid in België 
- voor zover de groeivertragende effecten van de heffingen op arbeid groter zijn dan de 

 

6 Dit is het geheel van de heffingen op inkomens uit arbeid in loondienst, uitgedrukt in 
procenten van de loonsom zoals berekend op basis van de nationale rekeningen. 
7In Nederland zijn de door werkgevers – en/of werknemers gedane verplichte betalingen die 
niet als belastingen of sociale bijdragen worden gekwalificeerd relatief hoger dan in België en 
de andere buurlanden. Indien deze betalingen zouden worden opgenomen in de cijfers zou 
België nog steeds gekenmerkt worden door een hogere belastingdruk op arbeid dan 
Nederland;, het verschil zou echter licht dalen. 
8 Voor een recente analyse, zie https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2019-01-17-03-47-
53_doc190102nl.pdf  
 

https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2019-01-17-03-47-53_doc190102nl.pdf
https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2019-01-17-03-47-53_doc190102nl.pdf
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mogelijks groeibevorderende impact van de overheidsuitgaven die ermee gefinancierd 
worden -. Ze ontmoedigen immers de vraag naar en het aanbod van arbeid9. Aldus wordt de 
arbeidsmarktparticipatie van de bevolking en het concurrentievermogen van de 
ondernemingen negatief beïnvloed. Om dit tegen te gaan tracht de overheid reeds geruime 
tijd de heffingen op arbeid te verlagen en meer gebruik te maken van andere types van 
belastingen. 

Zo hebben de maatregelen die sinds 2016 in het kader van de tax shift werden genomen, de 
lasten op arbeid reeds sterk doen dalen. Tegen 2020, wanneer de tax shift zijn volledige 
uitwerking kent, wordt een daling van de heffingsdruk met 2,3 procentpunt van de loonkost 
verwacht. Ondanks deze sterke daling, blijft de heffingsdruk op arbeid echter uitermate hoog 
in België. Een verdere daling van de lasten op arbeid, en een mogelijke verschuiving naar 
andere - minder groeiverstorende - belastingen kan dus wenselijk zijn. 

 
Figuur 4: Het belasting- en uitkeringssysteem in België is sterk herverdelend 

 
Bron: SWIID. 

Het belastingsysteem draagt tegelijk ook bij aan de herverdelingsdoelstelling van de overheid. 
Het herverdelend karakter van het belasting- en uitkeringssysteem, onder meer door toedoen 
van de progressieve belasting op het arbeidsinkomen, wordt geïllustreerd door het verschil in 
Gini-coëfficiënt vóór en na belastingen en overdrachten (zie Figuur 4). De primaire 
inkomensverdeling van gezinnen in België, dit is vóór belastingheffing en overdrachten, leunt 
dicht aan bij het gemiddelde in de Europese Unie. Na belastingen en overdrachten behoort de 
inkomensongelijkheid in België echter tot de laagste in de EU. Het Belgische belasting- en 
uitkeringssysteem is bijgevolg relatief meer herverdelend dan elders in de Europese Unie. 

 

9 Gemiddeld genomen doen heffingen op arbeidsinkomen het arbeidsaanbod verlagen. In 
individuele gevallen kan bij een belastingverhoging het inkomenseffect (dat aangeeft in welke 
mate individuen meer willen werken om de daling van het netto-inkomen te compenseren), 
echter primeren op het substitutie-effect (dat aangeeft in welke mate individuen minder willen 
werken omdat werken relatief gezien minder aantrekkelijk wordt ten opzicht van vrije tijd), 
waardoor het arbeidsaanbod verhoogt. 
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In de volgende hoofdstukken worden inzichten uit de economische literatuur aangereikt voor 
het ontwerp van een optimaal belastingsysteem. Deze inzichten zijn niet enkel van toepassing 
op België maar op alle ontwikkelde economieën. Waar mogelijk wordt wel gerefereerd naar de 
huidige Belgische situatie. In Hoofdstuk 1 wordt een helikopterzicht gegeven over de 
belangrijkste algemene economische inzichten uit micro- en macro-economische literatuur die 
als leidraad kunnen dienen voor het belastingsysteem als geheel. In de daaropvolgende 
hoofdstukken wordt ingezoomd op verschillende aspecten van de belastingen op personen. 
Hoofdstuk 2 focust daarbij op de belasting op arbeid en op de inzichten uit de optimale 
belastingtheorie over de afweging tussen de efficiëntie- en herverdelingsdoelstelling. 
Hoofdstuk 3 beschouwt de lessen uit de economische literatuur met betrekking tot de belasting 
van inkomen uit kapitaal en hoe die belasting zich best verhoudt tot de belasting op inkomen 
uit arbeid. Hoofdstuk 4 zet vervolgens een aantal principes uiteen voor de analyse en evaluatie 
van belastinguitgaven. In hoofdstuk 5, tot slot, wordt opnieuw uitgezoomd en worden een 
aantal mogelijkheden voor een welvaartsverhogende verschuiving van de belasting op arbeid 
naar andere grondslagen toegelicht. 
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Hoofdstuk 1: Algemene lessen uit de economische literatuur voor het 
ontwerp van een belastingsysteem 

Het ontwerp van het belastingsysteem en de mix van diverse heffingen zijn belangrijk 
aangezien zij een grote impact hebben op de sociale welvaart van een land. De economische 
literatuur gaat hier uitvoerig op in. Zo focust de micro-economische literatuur voornamelijk op 
de impact van het belastingsysteem op beslissingen van economische agenten en op de 
herverdelingsaspecten van belastingen. De macro-economische literatuur analyseert dan 
weer  in hoofdzaak de impact van de omvang en de structuur of samenstelling van het systeem 
op de economische groei van een land. In onderstaand hoofdstuk worden de belangrijkste 
bevindingen uit de micro- en macroliteratuur samengevat, waaruit interessante 
beleidsimplicaties kunnen afgeleid worden met betrekking tot de ontwikkeling van een efficiënt 
belastingsysteem. 

1. Micro-economische benadering10 

De micro-economische literatuur bestudeert niet de gewenste overheidsomvang, maar 
ontleedt hoe een belastingsysteem het best ontworpen wordt, voor een gegeven niveau van 
overheidsuitgaven. Daarbij staan twee doelstellingen centraal. Ten eerste wordt in een 
optimaal belastingsysteem een zo hoog mogelijke economische efficiëntie of omvang van de 
economische welvaart nagestreefd. Ten tweede dient een optimaal systeem de door de 
samenleving gewenste welvaartsverdeling te bereiken. Hieronder worden de implicaties van 
deze doelstellingen op het belastingsysteem eerst afzonderlijk besproken en wordt vervolgens 
ingegaan op de afweging tussen beiden.  

1.1 Efficiëntiedoelstelling 

De efficiëntiedoelstelling vertrekt vanuit de economische wetmatigheid dat een belasting het 
prijssignaal in de markt verstoort waardoor individuen hun gedrag mogelijks aanpassen. Zo 
kan een lager nettoloon, ten gevolge van een hogere belasting van het arbeidsinkomen, ervoor 
zorgen dat een individu minder bereid is om te werken.  Een hogere prijs voor een bepaald 
goed, ten gevolge van een hoger btw-tarief, kan aanleiding geven tot een lagere vraag voor 
dat goed. Die gedragsaanpassingen kunnen leiden tot welvaartsverliezen, zoals een lager dan 
optimaal aanbod van arbeid, of een lagere dan optimale vraag voor een bepaald goed. Hoe 
sterker de gedragsaanpassingen, hoe groter het welvaartsverlies. Vanuit efficiëntie-oogpunt 
beperkt een belastingsysteem deze welvaartsverliezen best tot een minimum. Algemeen 
beschouwd kan dit door hogere tarieven te hanteren daar waar ze minder impact hebben op 
het gedrag van de economische agenten. De mate waarin vraag en aanbod reageren op 
prijswijzigingen - of de gevoeligheid van het gedrag voor belastingen - wordt weergegeven in 
de prijselasticiteit van vraag en aanbod. Het komt er bijgevolg op aan om hogere tarieven te 
hanteren daar waar de prijselasticiteit minder hoog is.  

Belastingheffingen die niet leiden tot gedragsveranderingen zijn, vanuit efficiëntie-oogpunt, 
dus interessant. Onderstaande heffingen beantwoorden hier aan: 

 

 

10 De bespreking van de micro-economische benadering voor een optimaal belastingsysteem 
is hoofdzakelijk gebaseerd op Mirrlees et al. (2011, 2012) en Jacobs (2012). 
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• Lump sum belastingen zijn belastingen waarbij niet aan de verplichting tot betaling kan 
worden ontsnapt door een aanpassing van het gedrag. Een theoretisch voorbeeld is 
een gelijke belasting voor iedereen vanaf een bepaalde leeftijd. In de praktijk komen 
lump sum belastingen nauwelijks voor, aangezien ze meestal als onrechtvaardig 
worden beschouwd en ingaan tegen de doelstelling van herverdeling (zie onder).  
 

• Het belasten van pure economische rente, dit is wat een productiefactor meer verdient 
dan de vergoeding die nodig is om hem aan te trekken, geeft ook geen aanleiding tot 
gedragsverstoring. Pure economische rente is de overwinst, die overblijft nadat ook de 
opportuniteitskosten in rekening werden gebracht. Aangezien er geen andere 
opportuniteit is die meer opbrengt, heeft het geen zin om het gedrag aan te passen als 
de overwinst wordt belast. Een goed voorbeeld van pure economische rente is de 
waarde van of vergoeding voor grond, een niet geproduceerde productiefactor. De 
waarde van een stuk grond (het genot van er te wonen of het voordeel van er zaken te 
doen) is eigen aan zijn ligging, die niet verandert door ze te belasten. Dit maakt een 
grondbelasting aantrekkelijk vanuit efficiëntie-oogpunt. Hetzelfde geldt voor rechten op 
ontginning van natuurlijke grondstoffen. 
 

Om een maximale efficiëntie van een belastingsysteem in de praktijk te brengen, kan het 
principe van neutraliteit houvast bieden. Een neutraal belastingsysteem is er één waarbij 
gelijkaardige activiteiten gelijkaardig worden belast. Dit moet ervoor zorgen dat de verstoring 
van de keuzes en het gedrag van individuen tot een minimum wordt beperkt. Hieronder vind 
je enkele voorbeelden: 

• Gelijke consumptiebelasting op verschillende goederen en diensten zorgt voor 
neutraliteit ten aanzien van de beslissing wat te consumeren. 

• Gelijke fiscale behandeling op inkomen uit verschillende vormen van sparen of 
beleggen, zorgen voor neutraliteit ten aanzien van de spaar- of beleggingsbeslissing. 

• Gelijke belasting van consumptie nu en in de toekomst, intertemporele neutraliteit 
genoemd, zorgt voor neutraliteit ten aanzien van het tijdstip van consumptie.  

• Enz… 
 

Belangrijk om op te merken is dat het neutraliteitsprincipe niet per se impliceert dat inkomen 
uit arbeid en inkomen uit kapitaal even hoog worden belast. Het betreft doorgaans immers 
geen inkomen uit gelijkaardige activiteiten. Inkomen uit kapitaal kan namelijk gezien worden 
als inkomen dat voortspruit uit het uitstellen van consumptie van eerder verworven inkomen of 
vermogen. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de verhouding tussen belasting op inkomen uit arbeid 
versus kapitaal. 

Een belangrijke reden om af te wijken van het neutraliteitsprincipe, en dus van de doelstelling 
om gedragsverandering te minimaliseren, is wanneer gedragsverandering wenselijk is om de 
welvaart te verhogen. Dit is het geval wanneer zich belangrijke externaliteiten voordoen, i.e. 
wanneer handelingen van individuele economische agenten kosten (of baten) veroorzaken ten 
aanzien van andere zonder dat ze daarmee rekening houden wanneer ze tot de handeling 
beslissen. In dat geval kan een belasting (of subsidie) ervoor zorgen dat de kost (of baat) bij 
de individuele beslissing wordt ‘geïnternaliseerd’, wat wil zeggen dat de belasting voor het 
prijssignaal zorgt dat rekening houdt met de externaliteit. Zonder de belasting (of subsidie) zou 
er te veel (of te weinig) tot die handeling worden beslist. Om een dergelijke gewenst gedrag-
verstorende belasting te rechtvaardigen moet de externaliteit duidelijk zijn. Dit is zeker het 
geval bij: 
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• Milieuvervuiling en congestie (negatieve externaliteit): een belasting op vervuiling of 
congestie moet ervoor zorgen dat de veroorzaker ervan een correcte prijs betaalt voor 
de negatieve gevolgen voor de samenleving.  

• Spillovers van onderzoek en ontwikkeling (positieve externaliteit): een belastingkorting 
of subsidie moet ervoor zorgen dat de voortbrenger ervan een correcte vergoeding 
krijgt voor de positieve gevolgen voor de samenleving.  

 

Afwijkingen van het neutraliteitsbeginsel worden best beperkt tot gevallen die duidelijk te 
rechtvaardigen zijn. Enerzijds verhogen afwijkingen immers de administratieve kosten en de 
mogelijkheden tot belastingontwijking; anderzijds bestaat het gevaar dat lobby-groepen 
verwijzen naar vermeende externaliteiten om aan te dringen op belastingkortingen zonder 
maatschappelijke meerwaarde. 

1.2 Herverdelingsdoelstelling 

Naast een zo hoog mogelijke economische efficiëntie, heeft een optimaal belastingsysteem 
een zekere herverdeling van de welvaart tussen individuen als doel. Sociale rechtvaardigheid 
vereist dat de meest welvarende individuen een stuk welvaart overdragen aan de minst 
welvarende. Dit gebeurt doorgaans door inkomensherverdeling.  

Idealiter gebeurt de inkomensherverdeling op basis van het levenslang of permanent inkomen, 
aangezien het jaarlijks inkomen van een individu sterk kan schommelen. Het permanent 
inkomen van individuen is echter niet waarneembaar. De jaarlijkse bestedingen van een 
individu schommelen doorgaans minder sterk dan het jaarlijks inkomen, aangezien mensen 
kunnen sparen en ontlenen om hun consumptiepatroon te stabiliseren. Het jaarlijks inkomen 
en de jaarlijkse bestedingen vullen elkaar dus aan als maatstaven voor het levenslang 
inkomen. Mirrlees et al (2011 p26) stellen dat, om de herverdelende impact in te schatten van 
belastingen op het permanent inkomen, het gepast is om inkomensbelastingen uit te drukken 
als percentage van het huidige inkomen en belastingen op bestedingen als percentage van de 
huidige bestedingen. 

De mate waarin inkomen en bestedingen leiden tot hogere welvaart voor een individu hangt 
ook af van de samenstelling en het inkomen van het huishouden waartoe het individu behoort. 
Door schaalvoordelen in consumptie hoeft het inkomen van een huishouden niet evenredig te 
stijgen met het aantal individuen die ertoe behoren om eenzelfde welvaartsniveau te bereiken. 
Equivalentieschalen kennen een gewicht toe aan de noden van een huishouden in functie van 
de omvang en de samenstelling ervan11. Om de impact van het belastingsysteem op de 
inkomensverdeling te analyseren is het dus zinvol om te kijken naar het equivalent inkomen 
per individu, voor en na belastingen. Het equivalent inkomen wordt berekend door het totale 
inkomen van een huishouden te delen door het totale gewicht van dit huishouden op basis van 
een equivalentieschaal.  

De gewenste mate van inkomensherverdeling hangt af van de preferenties van de 
samenleving hieromtrent. Om de gewenste herverdeling te bereiken is het noodzakelijk om (i) 
de verdeling van alle inkomens vóór herverdeling te kennen en (ii) het belasting- en 
uitkeringssysteem zo te ontwerpen dat de gewenste mate van herverdeling wordt bereikt. De 
herverdelende impact van het belastingsysteem wordt gemeten aan de hand van zijn 
progressiviteit. Een belasting is progressief wanneer de gemiddelde belastingvoet verhoogt 

 

11 Een equivalentieschaal van de OESO, ook gebruikt door Eurostat, kent een gewicht toe van 
1 aan het eerste volwassen lid van het huishouden, 0,5 aan elke bijkomend volwassen lid, en 
0,3 per kind. 
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met het inkomen. Dit is het geval wanneer de marginale belastingvoet (de extra belasting door 
een extra euro inkomen) hoger is dan de gemiddelde belastingvoet (de totale belasting op het 
totale inkomen). Een progressieve belasting vereist dus niet per se dat de marginale 
belastingvoet verhoogt met het inkomen bij elk niveau van het inkomen. 

1.3 De afweging tussen efficiëntie en herverdeling en het belang van het 
belastingsysteem als geheel 

Een optimaal belastingsysteem moet, gegeven een bepaald niveau van de overheidsuitgaven, 
de economische welvaart zo weinig mogelijk uithollen (efficiëntiedoelstelling) en tegelijk de 
door de samenleving gewenste welvaartsverdeling bereiken. Bovendien moet het systeem 
administratief haalbaar en transparant zijn. In de praktijk bestaan er nauwelijks instrumenten 
die de verschillende doelstellingen tegelijk dienen. Het hierboven aangehaalde voorbeeld van 
een lump sum belasting is optimaal vanuit efficiëntie-oogpunt maar is moeilijk te 
rechtvaardigen vanuit herverdelingsoogpunt. Een herverdelende lump sum taks, bijvoorbeeld 
een belasting op verdientalent, is in de praktijk niet haalbaar omdat verdientalent niet 
waarneembaar is. Een progressieve belasting op inkomen, dat wel waarneembaar is, zorgt 
voor herverdeling, maar verstoort de beslissing om te werken (en dus de efficiëntie). Er moet 
dus een administratief haalbaar compromis gevonden worden waarin beide doelstellingen 
zoveel mogelijk worden bereikt. 

De optimale belastingtheorie lost het dilemma tussen efficiëntie en herverdeling op door 
gebruik te maken van een sociale welvaartsfunctie. Sociale welvaart is de gewogen som van 
het nut van alle individuen in de samenleving. De voorkeur van de samenleving voor 
herverdeling komt tot uiting door een hoger gewicht toe te kennen aan individuen met een 
lager nut12. Door de sociale welvaartsfunctie te maximaliseren wordt het gewenste compromis 
tussen efficiëntie en herverdeling bereikt. Het verschuiven van welvaart van een individu dat 
zich bovenaan de inkomensverdeling bevindt, en dus met een lager gewicht in de 
welvaartsfunctie, naar een individu onderaan de verdeling, met een hoger gewicht, verhoogt 
enerzijds de sociale welvaart, maar verstoort tegelijk het gedrag van de individuen waardoor 
de totale te verdelen welvaart daalt.  

Hoewel het concept van de sociale welvaartsfunctie niet zomaar toepasbaar is in de praktijk, 
biedt de optimale belastingtheorie met haar afweging van de efficiëntie en 
herverdelingsdoelstellingen en de ontleding van factoren die deze beïnvloeden, een 
interessante houvast bij het maken van beleidskeuzes met betrekking tot individuele 
belastingen en het belastingsysteem als geheel. In hoofdstuk 2 wordt dit geïllustreerd voor de 
belasting op inkomen uit arbeid. 

Het belang van het belastingsysteem als geheel wordt echter in de praktijk vaak over het hoofd 
gezien. Mirrlees et al. (2012) wijzen nochtans op drie belangrijke elementen waarvoor een 
analyse van het belastingsysteem als geheel belangrijk is: 

• Ten eerste moet niet elke individuele belasting elke doelstelling nastreven. Zo is het 
niet nodig dat elke individuele belasting progressief is zolang het totale belasting- (en 
uitkering-) systeem de gewenste graad van progressiviteit bereikt. De meest geschikte 
instrumenten om herverdeling te realiseren zijn de personenbelasting en de 
uitkeringen. Aangezien deze in staat zijn om het gewenste niveau van herverdeling te 
realiseren, kunnen andere aspecten van het belastingsysteem zich concentreren op 

 

12 De voorkeur voor herverdeling kan ook tot uiting komen zonder het gewicht per individu aan 
te passen, namelijk indien het marginaal nut van individuen daalt met het inkomen.  
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de efficiëntiedoelstelling. Wat de efficiëntie-doelstelling betreft, moet ook niet elke 
individuele belasting gewenste gedragsveranderingen, zoals met betrekking tot milieu, 
nastreven, zolang het systeem als geheel de externaliteiten voldoende internaliseert.  
 

• Ten tweede dient de samenhang van verschillende belastingen in de gaten te worden 
gehouden. Zo moeten bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting, personenbelasting en 
belasting op kapitaalinkomen op elkaar worden afgestemd. 

 
• Ten derde is het van belang dat het belastingsysteem het geheel van de uitgaven 

financiert. Het oormerken van bepaalde belastingontvangsten, waarbij ze op voorhand 
aan een bepaalde uitgavenpost worden toegewezen, wordt best vermeden. Dergelijke 
oormerking bemoeilijkt immers het centrale beheer en de controle over toewijzing van 
alle overheidsmiddelen over de uitgaven in functie van het algemeen belang en maakt 
dit proces onderhevig aan druk van belangengroepen. 

 

Tot slot is het van belang dat het belastingsysteem administratief haalbaar is. Overmatige 
kosten voor de belastingbetaler en -ontvanger dragen niet bij tot de efficiëntie. Soms moet de 
economische efficiëntie afgewogen worden tegenover de eenvoud van het belastingsysteem. 
Een doorgedreven toepassing van de efficiëntiedoelstelling zou bijvoorbeeld betekenen dat de 
belasting op consumptie varieert naargelang de prijselasticiteit van de vraag van een bepaald 
individu naar een bepaald goed. Een verschillende belasting per individu en per goed is 
uiteraard administratief niet haalbaar. Een verschillende belasting per goed naargelang de 
gemiddelde prijselasticiteit van de vraag, maar gelijk voor alle individuen, is nog steeds 
administratief complex en zelfs onbillijk indien de voorkeur voor dat goed verschilt per individu. 
De toepassing van het neutraliteitsprincipe, dat uitgaat van een uniform tarief voor alle 
goederen, houdt dan een verdedigbare balans in tussen administratieve eenvoud en beperkte 
verstoring van de keuze van de consument.  

 

2. Macro-economische benadering 

Vertrekkende van de macro-economische literatuur kan een omgekeerde U-relatie verwacht 
worden tussen de belastingsomvang of grootte van de overheid enerzijds en de algemene 
economische groei anderzijds. Het optimale niveau van belastingen wordt bereikt, althans 
volgens de endogene groeitheorie en uitgaand van een begroting in evenwicht, wanneer de 
marginale impact van een extra belastingheffing overeen stemt met de extra productiviteitgroei 
van de (productieve) overheidsuitgaven die er mee  gefinancierd worden. Voorbij dit 
belastingniveau zijn extra heffingen hinderend voor de economische groei. De vraag of de 
belastingomvang in een land groeibevorderend is, vereist dan ook een empirische analyse. 

 

2.1 Empirische studies 

Studies die de link analyseren tussen de omvang van de overheid en economische groei 
bekomen zeer uiteenlopende resultaten, omwille van verschillen in methodologische 
benadering en steekproefselectie (o.a. Agell et al. 1997, 1999; Folster and Henrekson 1999, 
2001). Als er echter gefocust wordt op zeer welvarende landen en gebruik gemaakt wordt van 
recente panel-data technieken, dan blijken de resultaten vrij consistent te zijn, zoals 
aangetoond door Bergh en Henrekson (2011) in een overzichtsstudie. Voor welvarende landen 
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blijkt de impact van de overheidsomvang op economische groei eerder negatief te zijn13. Om 
deze negatieve relatie te verklaren wordt hoofdzakelijk verwezen naar de markt- en 
gedragsverstorende effecten van belastingen/ en of overheidsuitgaven. Veel meer dan de 
exacte hoogte van de belastingomvang is dan ook de precieze samenstelling of structuur van 
de fiscale ontvangsten van belang om de werkelijke impact op de economische groei te 
bepalen14. 

Kneller et al. (1999) zijn, voor zover we weten, de eersten die dit op een rigoureuze manier 
onderzocht hebben door de budgetbeperking van de overheid in rekening te brengen. Zij 
maken in hun onderzoek een onderscheid tussen verstorende en niet-verstorende 
belastingen. De eersten bevatten voornamelijk de inkomensbelastingen terwijl de laatsten de 
consumptiebelasting omvat. Hun analyse toont aan dat een shift van verstorende belastingen 
naar niet of minder verstorende belastingen groeibevorderend werkt. Meer recente 
onderzoeken van Arnold (2008) en Arnold et al. (2011) bekomen een gelijkaardige conclusie. 
Bovendien laten hun resultaten toe om een rangschikking van belastingen op te stellen op 
basis van hun respectievelijke impact op de economische groei. Zo blijken 
eigendomsbelastingen, en dan voornamelijk periodieke belastingen op onroerende activa het 
meest groeivriendelijk te zijn, gevolgd door belastingen op consumptie. Inkomstenbelastingen 
zijn het minst groeivriendelijk. Binnen de inkomstenbelastingen blijkt wel dat de 
personenbelasting groeivriendelijker is dan de vennootschapsbelasting. 

Een verschuiving naar periodieke belastingen op onroerende activa, in het bijzonder 
residentiële,  blijkt relatief gunstig te zijn voor economische groei. Het immobiel karakter van 
deze belastingbasis maakt ze aantrekkelijk, des te meer naarmate andere belastingbasissen 
internationaal mobieler worden (Arnold et al. 2011). In de meeste van de onderzochte OESO-
landen worden belastingvoordelen toegekend voor de eigen woning, wat het rendement na 
belastingen voor dergelijke investering ten opzichte van andere investeringen opdrijft. In een 
dergelijke context zal een toename van de belastingen op onroerende activa deze 
scheeftrekking verhelpen en leiden tot een verschuiving naar andere investeringen met een 
hogere marginale productiviteit, wat de economische groei ten goede komt. 
Transactiebelastingen op eigendom zijn dan weer minder gunstig voor economische groei, 
aangezien ze naast bovenstaand positief effect, huizentransacties ontmoedigen en bijgevolg 
de optimale (her)allocatie van huiseigendom verstoren en een negatieve impact hebben op 
arbeidsmobiliteit.   

Consumptiebelastingen, op hun beurt, verhogen de prijs van goederen en diensten waardoor 
de reële inkomsten uit tewerkstelling dalen. Als gevolg hiervan kan het arbeidsaanbod in de 
economie negatief beïnvloed worden, wat nadelig is voor de economische groei. In vergelijking 

 

13 Er dient hierbij opgemerkt te worden dat dit resultaat wordt tegengesproken door Colombier 
(2014) die verwijst naar de resultaten in Colombier (2009). De analyse in Bergh en Henrekson 
(2016) maakt echter duidelijk dat de resultaten in Colombier (2009) gedreven worden door een 
zeer atypische keuze bij de empirische analyse. Zo worden o.a. verschillende 
controlevariabelen niet opgenomen en wijkt de constructie van de andere variabelen ook af 
van de standaard empirische benadering. Meer recente empirische analyses, zoals Gemmel 
en Au (2013) en Everaert et al (2015) bevestigen de negatieve impact van de 
overheidsomvang op economische groei. 

14  De empirische resultaten laten niet altijd toe om een onderscheid te maken tussen enerzijds 
transitionele of tijdeljke groei-effecten, die ook over een aanzienlijke periode kunnen 
doorwerken en, anderzijds, permanente  groeieffecten. Transitionele groei-effecten hebben 
enkel een permanente impact op het langetermijn outputniveau, en niet op de groei. 
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met heffingen op inkomen uit kapitaal, is de consumptiebelasting echter wel neutraal ten 
aanzien van de periode waarin wordt geconsumeerd (intertemporele neutraliteit). Ze 
beïnvloedt met andere woorden de spaar- en investeringsbeslissing niet, tenminste als de 
hoogte van de tarieven relatief stabiel blijft over de tijd. Bovendien hebben 
consumptiebelastingen naar bestemming, geen impact op de prijs van geëxporteerde 
goederen en diensten. Daardoor is de negatieve impact van deze belastingen op de 
economische groei relatief beperkt. Ze worden beschouwd als minder groeiverstorend dan de 
inkomstensbelastingen, die zowel geheven worden op inkomen uit arbeid als uit kapitaal. Een 
verschuiving van personenbelasting naar consumptiebelasting zou dus in een positief effect 
op de economische groei moeten resulteren (zie onder). 

Een mogelijke theoretische reden waarom empirische studies vinden dat de 
personenbelasting minder gunstig is voor de economische groei dan de consumptiebelasting 
is dat het inkomen uit arbeid meestal progressief belast wordt, terwijl de consumptiebelasting 
hoofdzakelijk één vlak tarief hanteert. De progressiviteit kan immers voor meer verstorende 
effecten op de reële economie zorgen, en aldus tot inefficiënties leiden15. Onder andere 
Widmalm (2001) en Arnold (2008) vinden een duidelijk significante negatieve impact op 
economische groei van de hoogte van de progressiviteit in de personenbelasting. Dit wil echter 
niet zeggen dat dit automatisch ook nefast is voor de sociale welvaart; daarvoor speelt immers 
de afweging met de herverdelingsdoelstelling een rol. Gerber et al. (2018) vindt voor 
verschillende progressiviteitsmaatstaven echter geen significante impact op economische 
groei.   

Een andere reden waarom de personenbelasting minder gunstig blijkt voor de economische 
groei, is dat ze, naast de heffingen op de inkomens uit arbeid, ook de heffingen op interesten 
en dividenden omvat.  Daardoor daalt het rendement na belastingen van sparen en wordt 
spaargedrag ontmoedigd. Verder kunnen hoge belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op 
arbeidsinkomen ervoor zorgen dat economische agenten liever werkloos blijven en een 
uitkering ontvangen dan te werken en belastingen te betalen, de zogenaamde 
werkloosheidsval. 

Het meest nadelig voor economische groei zijn de belastingen op de 
vennootschapsinkomsten. Investeringen in kapitaal en innovatie worden immers ontmoedigd 
omwille van het lagere rendement na belastingen. Verder is de vennootschapsbelasting een 
belangrijke determinant voor het aantrekken van buitenlandse directe investeringen, en dus 
ook voor de absorptie van wereldwijd beschikbare technologie, zoals empirisch aangetoond 
door o.a. Hajkova et al. (2006) en Everaert et al. (2015). Een te hoog tarief in de 
vennootschapsbelasting ten opzichte van andere landen kan dus resulteren in een lagere groei 
van de totale factorproductiviteit met een negatieve impact op de economische groei tot 
gevolg.   

 

15 Zo loopt één mechanisme via investeringen in menselijk kapitaal. Relatief hogere 
belastingen voor hogere inkomens zorgt er immers voor dat vanaf een bepaald niveau 
investeringen in scholing ontmoedigd worden, aangezien de return na belastingen afneemt. 
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2.2 Theoretische fundering voor een tax shift van heffingen op arbeid naar 
consumptie 

Een budgetneutrale verschuiving van heffingen op arbeidsinkomen naar 
consumptiebelastingen kan volgens de empirische literatuur dus een effectieve manier zijn om 
de economische groei aan te wakkeren. De vraag is echter of, vanuit theoretisch perspectief, 
consumptiebelastingen de economische bedrijvigheid minder verstoren dan heffingen op 
arbeid. 

Eenvoudige micro-economische modellen tonen immers aan dat, met betrekking tot het 
arbeidsaanbod van individuen, een consumptiebelasting met een uniform tarief equivalent is 
aan een proportionele belasting op arbeidsinkomen. Voor een individu die zijn  arbeidsinkomen 
gebruikt om consumptie te financieren, heeft een proportionele toename van de 
consumptiebelasting immers eenzelfde impact op zijn reëel inkomen of koopkracht als een 
proportionele toename van de inkomensbelasting. De equivalentie geldt voor iedere periode 
als arbeid de enige bron van inkomen is, of over de levensduur, als er geen 
vermogensaccumulatie is over de levensduur. 

Twee mechanismen zorgen er echter voor dat een verschuiving van heffingen op arbeid naar 
consumptiebelastingen kan resulteren in positieve effecten op de economische activiteit. Het 
eerste mechanisme volgt uit het feit dat consumptie niet louter wordt gefinancierd door 
inkomen uit arbeid maar ook door andere inkomensbronnen zoals overheidsuitkeringen en 
voorheen opgebouwd vermogen. De verschuiving van heffingen op arbeid naar 
consumptiebelastingen zorgt er dus voor dat de belastingdruk ook op andere bronnen van 
inkomsten terecht komt. Een grotere belastingbasis laat een lagere belastingvoet toe, 
waardoor de verstorende impact op het aanbod van arbeid verkleint. 

Aangezien de belastingdruk na de verschuiving op andere inkomensbronnen terecht komt, is 
het van belang om de herverdelingsaspecten van dergelijk budgettair beleid onder de loep te 
nemen. Individuen die een uitkering ontvangen van de overheid (pensioen, werkloosheid, 
ziekte, enz.) zullen na een verschuiving onderworpen zijn aan een hogere 
consumptiebelasting, terwijl ze geen voordeel halen uit de lagere belasting op arbeidsinkomen. 
De belastingverschuiving impliceert dan ook een reële inkomensherverdeling van niet-
werkenden naar werkenden, wat doorgaans leidt tot een ongelijkere inkomensverdeling. In de 
mate dat de uitkeringen (automatisch) worden verhoogd om de koopkrachtdaling te 
compenseren verdwijnt dit herverdelend effect, maar uiteraard ook de budgettaire ruimte om 
het belastingtarief op arbeid te laten dalen. Er dient hier dus een afweging gemaakt te worden 
tussen efficiëntie en herverdeling. De verlaging van de lasten op arbeid ten gevolge van een 
verschuiving naar belasting op consumptie gaat ook ten koste van zij die hun consumptie na 
de verschuiving financieren met in het verleden geaccumuleerd vermogen. Een verhoging van 
de consumptiebelasting is equivalent met een éénmalige belasting op het bestaand vermogen, 
die het gedrag niet verstoort. De daling van de belastingdruk op arbeid komt de huidige en 
toekomstige werkende generatie ten goede. Er is dus een herverdeling van zij die in het 
verleden vermogen hebben opgebouwd naar huidige en toekomstige werkenden. 

Een tweede mechanisme geldt enkel in een open economie, onderhevig aan internationale 
concurrentie. Via hun indirecte impact op de prijs van goederen en diensten hebben de 
heffingen op arbeid immers een impact op de competitiviteit van een land. Door de belasting 
op arbeid en bijgevolg de productiekost te verlagen en tegelijk de belastingen op binnenlandse 
consumptie te verhogen bereikt men hetzelfde effect als bij een nominale devaluatie van de 
munt. Vandaar dat een verschuiving van belasting op arbeidsinkomen naar consumptie ook 
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een fiscale devaluatie wordt genoemd16. Merk op dat hier wordt verondersteld dat de lonen 
niet automatisch naar boven worden bijgesteld om het koopkrachtverlies ten gevolge van de 
hogere btw te compenseren. Indien dit wel het geval is, wordt de impact van de 
belastingverschuiving op de loonkost uitgehold. In een internationaal competitieve markt, 
wordt de verlaging van de loonkost verondersteld te worden doorgerekend in lagere prijzen 
van goederen bestemd voor de thuis- en exportmarkt. De verhoogde consumptiebelasting is 
van toepassing op binnenlandse en geïmporteerde goederen, maar niet op de export, waarvan 
de prijs dus daalt. Net zoals bij een devaluatie krijgen we dus een verbetering van de ruilvoet. 
Het competitiviteitsvoordeel is echter niet noodzakelijk permanent, aangezien op termijn de 
loonkost opnieuw kan toenemen. Enerzijds zet de hogere vraag naar arbeid ten gevolge van 
de lagere loonkost druk op de lonen. Anderzijds, leidt de verhoogde prijs van geïmporteerde 
goederen tot een daling van de koopkracht, wat de aanbieders van arbeid zal aanzetten om 
een loonsverhoging te eisen. Tot slot dient ook opgemerkt te worden dat een fiscale devaluatie 
de competitiviteit slechts versterkt als de handelspartners niet dezelfde strategie volgen. 
Daarnaast kan ook grensconsumptie tussen landen de mogelijkheden van een verhoging van 
de consumptiebelasting beperken.  

Er bestaan heel wat macro-economische evenwichtsmodellen waarin bovenstaande 
mechanismen ingebouwd zijn en die aan de hand van simulaties de relatie tussen 
belastingbeleid en macro-economische variabelen empirisch onderzoeken. Een selectie 
daarvan wordt toegelicht in Kader 1. 

 

Kader 1: De economische impact van een verschuiving van lasten op arbeid naar 
consumptiebelastingen volgens macro-economische evenwichtsmodellen  

In dit kaderstuk lichten we de voornaamste resultaten toe van een aantal studies die de 
impact van een verschuiving van lasten op arbeid naar consumptiebelastingen op de 
belangrijkste macro-economische variabelen simuleren aan de hand van macro-
economische evenwichtsmodellen. We focussen daarbij op relevant onderzoek van 
Dhont en Heylen (2009), Heylen en Vandekerckhove (2019) en FPB en NBB (2011). 

In de endogene groeimodellen van Dhont en Heylen (2009) en Heylen en 
Vandekerckhove (2019) wordt economische groei bepaald door de accumulatie van 
fysiek en menselijk kapitaal. Verder wordt ook aandacht besteed aan 
werkgelegenheidseffecten waarbij zowel het arbeidsaanbod als de vraag naar arbeid 
endogeen in het model worden verklaard. De evenwichtsmodellen worden numeriek 
opgelost door kalibratie van de gedragsparameters. Daarna worden ze gebruikt voor de 
simulatie van beleidsschokken. 

De resultaten in Dhondt en Heylen (2009) tonen aan dat de heffingen op arbeid nadeliger 
zijn voor economische groei dan consumptiebelastingen, wat in lijn ligt met de hierboven 
besproken bevindingen uit de empirische literatuur en met de aangehaalde theoretische 
argumenten. Belastingen op inkomen uit kapitaal, waar ook de vennootschapsbelasting 
onder valt, blijken het meest nadelig voor economische groei te zijn. Ook de positieve 
groei-effecten van een verlaging van de heffingen op arbeid - het gaat hier om een daling 
van de belastingvoeten voor werkenden - gecompenseerd door een stijging van de 

 

16 In de klassieke definitie van fiscale devaluatie worden de werkgeversbijdragen verlaagd, wat 
een directe impact heeft op de loonkost (Farhi, Gopinath and Itskhoki 2014). Een verlaging 
van de tarieven voor werknemers leidt indirect, na toename van het arbeidsaanbod, tot een 
lager evenwichtsloon en bijgevolg lagere loonkosten (zie bijvoorbeeld Attinasi et al. 2019). 
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consumptiebelasting, worden in de analyse bevestigd. Het, door de daling van de lasten 
op arbeid gecreëerde, positieve effect op de werkgelegenheid is sterker dan de negatieve 
impact op de werkgelegenheid van de toename van de consumptiebelasting. De 
verhoging van de consumptiebelastingen wordt immers deels gedragen door de niet-
actieve bevolking, waardoor voor de actieve bevolking het rendement van werken 
toeneemt en het arbeidsaanbod stijgt. In het model loopt de impact van de 
belastingverschuiving in eerste instantie via het arbeidsaanbod. De werkgelegenheid 
stijgt omdat een netto-toename van het arbeidsaanbod op termijn tot lagere loonkosten 
leidt, en aldus ook tot een gunstig effect op de arbeidsvraag.  

Algemene evenwichtseffecten in het model zorgen voor een stijging van de economische 
groei. Een toename van de werkgelegenheid zorgt immers voor een stijging van de 
marginale productiviteit van kapitaal, waardoor investeringen toenemen. De daaruit 
voortvloeiende hogere kapitaalstock leidt vervolgens tot hogere arbeidsproductiviteit en 
hogere lonen wat werken aantrekkelijker maakt. Ook de overheidsontvangsten stijgen; 
deze worden in het model deels geïnvesteerd in onderwijs. Dit heeft dan weer een 
gunstige impact op de productiviteit van de ingezette productiefactoren. Uiteindelijk wordt 
een nieuw evenwicht bekomen, met hogere steady-state economische groei en 
werkgelegenheid. 

Grafiek: Impact van een verlaging van de werkgeversbijdragen met 0,5 % bbp, 
gefinancierd met een btw-verhoging ten belope van hetzelfde bedrag(1);; 
(werkgelegenheid in personen, primair overheidssaldo in % bbp, impact na zeven jaar) 

 

 

Bron: cijfers op basis van het NBB-model uit FPB en NBB (2011). 
(1) Het betreft een ex-ante niet-gerichte verlaging van de werkgeversbijdragen, ex-ante gefinancierd met een  
btw-verhoging ten belope van hetzelfde bedrag, onder de assumptie van exogene lonen. “Exogene lonen” 
wil zeggen dat de reële bruto-lonen ongewijzigd blijven na de belastinghervorming. Werkgevers en 
werknemers onderhandelen dus niet over het reële bruto-loon en aanvaarden de gevolgen van de 
belastinghervorming. 

Heylen en Van de Kerckhove (2019) bouwen voort op het model van Dhondt en Heylen 
(2009) en tonen aan dat een verschuiving naar meer consumptiebelastingen veel 
effectiever is wanneer de verlaging van de lasten op arbeid ten goede komt van oudere 
werknemers en van lager opgeleiden. De lage activiteitsgraad in deze categorieën 
impliceert de sterkste respons in het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid wanneer 
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werken er beter beloond wordt. Naast gunstige effecten op werkgelegenheid en per 
capita inkomen, erkennen de auteurs dat lager opgeleiden die uiteindelijk toch werkloos 
blijven, slechter af zijn door dit beleid. Complementair actief arbeidsmarktbeleid is dus 
belangrijk. Ook is het interessant om op te merken dat met hetzelfde budget een veel 
grotere verlaging van de belastingvoet op arbeid, in procentpunten, mogelijk is wanneer 
deze is toegespitst op de lagere lonen. Een grotere verlaging van de belastingvoet leidt 
uiteraard tot grotere effecten in het arbeidsaanbod. 

Tot slot verwijzen we naar een simulaties van het Federaal Planbureau (FPB) en de 
Nationale Bank van België (NBB) uit 2011 voor België. Via hun macro-econometrische 
modellen analyseren zij de macro-economische impact van een verlaging van de 
werkgeversbijdragen voor verschillende financieringsopties. Hoewel de respectievelijke 
modellen van het FPB en de NBB, Hermes en Noname, berusten op verschillende 
theoretische grondslagen, komen beide instanties tot gelijklopende bevindingen.  

Zo vinden zij, net zoals Heylen en Van de Kerckhove (2019), dat een op lage lonen 
gerichte verlaging van de werkgeversbijdragen efficiënter is voor de 
werkgelegenheidscreatie dan algemene bijdrageverminderingen. Daarbij mag echter niet 
uit het oog worden verloren dat dit resultaat werd verkregen door rekening te houden met 
bijkomende hypothesen in het kader van een gerichte verlaging op lage lonen1. Indien de 
verlaging gefinancierd wordt door een stijging van het btw-tarief hangt het effect op de 
werkgelegenheid sterk af het loonindexeringsmechanisme. Indien een toename van de 
btw-tarieven via de automatische indexering van de lonen leidt tot hogere nominale lonen 
wordt de lastenverlaging grotendeels teniet gedaan en wordt het positieve effect op de 
werkgelegenheid en het begrotingssaldo een stuk minder gunstig dan bij andere 
financieringsbronnen. Indiende toename van de btw daarentegen wordt geneutraliseerd 
in de loonindexering, leidt dit tot een veel gunstiger resultaat op de werkgelegenheid. 

1 In het Hermes-model van het Federaal Planbureau zorgt de substitutie van hoogverloonde werknemers 
door laagverloonde werknemers voor een bijkomende loonkostendaling indien de bijdrageverminderingen 
alleen op de laagverloonden worden toegepast. Als gevolg daarvan dalen de loonkosten per eenheid product 
meer, wordt de uitvoer meer gestimuleerd en worden meer banen geschapen in vergelijking met de algemene 
werkgeversbijdrageverminderingen. 
In de Noname-simulatie van de NBB heeft een gerichte loonkostenverlaging enkel een uitwerking op het 
segment van de laagverloonden, zonder dat er substitutie-effecten optreden tussen hoog- en laagverloonde 
werknemers. Door de grotere elasticiteit van de vraag naar laagverloonde arbeid, creëren selectieve 
werkgeversbijdrageverminderingen ook hier meer banen dan algemene werkgevers bijdrageverminderingen. 
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Hoofdstuk 2: Belasting op arbeid en de afweging tussen efficiëntie en 
herverdeling 

Zoals in hoofdstuk 1 wordt aangetoond, bestaat er een afweging tussen de efficiëntie- en 
herverdelingsdoelstelling bij het ontwerp van het belastingsysteem. Deze trade-off komt het 
meest tot uiting in de belasting op arbeidsinkomen. Enerzijds is arbeidsinkomen één van de 
best beschikbare maatstaven om welvaartsherverdeling op te baseren omdat het een 
observeerbare graadmeter is voor verdientalent. Anderzijds leidt de belasting van 
arbeidsinkomen tot ongewenste gedragseffecten, wat de efficiëntie-doelstelling ondermijnt. In 
wat volgt, wordt de belasting op arbeid in België verder geanalyseerd in het licht van beide 
doelstellingen.  

1. Belastingen op arbeid 

Inkomen op arbeid wordt in België zowel via de personenbelasting als via sociale 
zekerheidsbijdragen van werknemers en werkgevers belast. De combinatie van deze 
heffingen vormt de totale last op arbeid en bepaalt de globale impact op de efficiëntie- en 
herverdelingsdoelstelling. Een belangrijke vraag die zich stelt, is of het zin heeft beide 
heffingen op arbeid conceptueel te onderscheiden. Het antwoord op die vraag is niet alleen 
van belang voor de analyse van de belasting op arbeid maar ook voor het ontwerp van het 
belastingsysteem. Het bestaan van een verzekeringssysteem, waarbij sociale 
zekerheidsbijdragen rechten creëren, zou een reden zijn om sociale bijdragen te 
onderscheiden van de personenbelasting op inkomen uit arbeid. Dit vereist echter dat er een 
voldoende sterke link is tussen de verzekeringspremie (of sociale zekerheidsbijdrage) en de 
schadeloosstelling (of socialezekerheidsuitkering). Het verzekeringsprincipe is duidelijk 
aanwezig in de sociale zekerheid maar wordt steeds meer gemilderd door het 
solidariteitsprincipe. Vooreerst is er in de sociale verzekering geen band tussen het risico en 
de premie. Bovendien is de verwachte hoogte van schadeloosstelling lang niet allesbepalend 
voor de hoogte van de premie die verzekerden moeten betalen (Cantillon et al. 2009).  Dit blijkt 
ook uit de (toenemende mate van) alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Het 
houdt bijgevolg steek om de personenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen, conceptueel 
gelijk te benaderen. 

Dit impliceert dat er bij het ontwerp van het belastingsysteem voor geopteerd kan worden om 
de sociale zekerheidsbijdragen te integreren in de personenbelasting, zoals in het Deens 
belastingsysteem gebeurt (zie ook Figuur 7)17.  

Mirrlees et al. (2011) zien conceptueel alvast verschillende voordelen van een dergelijke 
integratie: 

• De samenvoeging zou leiden tot lagere administratieve kosten en hogere 
transparantie. Het naast elkaar bestaan van tarieven in de personenbelasting en in 
sociale zekerheidsbijdragen bemoeilijkt namelijk de inschatting van de totale 
belastingdruk op arbeid en de progressiviteit van het belastingsysteem. 

• Het zou toelaten om de belastingbasis van sociale zekerheidsbijdragen te vergroten 
richting andere inkomens dan deze uit arbeid, zoals kapitaalinkomsten. Dit maakt het 
minder  aantrekkelijk om arbeidsinkomen aan te geven als inkomen uit kapitaal. 

 

17 Gezien de complexiteit van het sociale zekerheidssysteem in België, met verschillende 
stelsels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, elk met hun regels met betrekking tot 
financiering en opgebouwde rechten, is de toepassing van een dergelijk concept in België niet 
evident en zou ze een grondige analyse en hervorming vergen. 
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Het onderscheid tussen werknemers- en werkgeversbijdragen zou kunnen opgeheven 
worden. Economisch gezien heeft een onderscheid tussen beiden op de lange termijn weinig 
zin. Beiden drijven een wig tussen de eigenlijke loonkost en het nettoloon. Op lange termijn 
worden de loonkost en het nettoloon bepaald door vraag en aanbod naar arbeid, ongeacht of 
het verschil ertussen administratief gezien betaald wordt door de werknemer of de werkgever. 
Het naast elkaar bestaan van beiden maskeert de volledige belastingdruk op arbeidsinkomen 
in vergelijking met andere grondslagen. Een samenvoeging zou wel goed uitgekiende 
overgangsmaatregelen vereisen. 

 

2. Efficiëntie-doelstelling 

De mate waarin de belasting op arbeid de keuze van het individu tussen arbeid en vrije tijd 
verstoort, wordt weergegeven door de elasticiteit van het arbeidsaanbod ten aanzien van het 
loon. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de arbeidsaanbodelasticiteit met betrekking 
tot de beslissing om al dan niet te werken (extensieve marge)18 en deze met betrekking 
hoeveel men wil werken (intensieve marge)19. 

Uitgebreid empirisch onderzoek heeft aangetoond dat arbeidsaanbodelasticiteiten sterk 
kunnen verschillen, onder meer naargelang het geslacht, de gezinssituatie, de leeftijd, en het 
inkomensniveau van het individu. In het algemeen is de gevoeligheid met betrekking tot het 
loon een stuk groter bij beslissingen om al dan niet te werken dan bij beslissingen om meer of 
minder uren te werken. Bargain et al (2014) vinden heel lage waarden voor de gevoeligheid 
bij de intensieve marge, over verschillende types van individuen heen. Ze merken op dat, in 
de onderzochte landen, de lage geschatte waarden bij de intensieve marge vooral te maken 
hebben met de beperkte mogelijkheden om parttime te werken.  

De gevoeligheid van het arbeidsaanbod ligt dus voornamelijk bij de beslissing om al dan niet 
te werken. In het algemeen blijkt de sensitiviteit groter te zijn bij bevolkingsgroepen met een 
lagere participatiegraad in de arbeidsmarkt. Zo tonen de meta-analyses van zowel Evers et al 
(2008) als Bargain en Peichl (2013) aan dat de gemiddelde arbeidsaanbodelasticiteit voor 
vrouwen 0,4 bedraagt terwijl het gemiddelde volgens Evers et al (2008) voor mannen uitkomt 
op 0,07. De gevoeligheid bij vrouwen is gedaald terwijl hun participatiegraad is gestegen. In 
landen met een lagere participatie van vrouwen is de gevoeligheid hoger. Vrouwen met kleine 
kinderen hebben een nog hogere arbeidsaanbodelasticiteit, omwille van de hoge vaste kost 
als ze beginnen werken. Bargain en Peichl (2013) vinden voor hen een gemiddelde waarde 
van 0,6, met een grote spreiding over de door hen onderzochte studies. Ook de fase van de 
loopbaan speelt een rol. Zo toont empirisch onderzoek naar de gevoeligheid van mannen aan 
dat deze relatief het meest gevoelig zijn voor het loon aan het begin en aan het einde van hun 
carrière. De opportuniteitskost om te werken is dan immers hoger, omwille van respectievelijk 
opleidings- en pensioenmogelijkheden. Tot slot is ook het inkomensniveau van groot belang 
voor de hoogte van de aanbodelasticiteit. Voor singles in het laagste inkomenskwintiel kan 
deze oplopen tot meer dan één, volgens Bargain et al. (2014). Het belang van de extensieve 
marge, alsook de hogere elasticiteiten voor vrouwen en voor individuen met een lager inkomen 
worden voor België bevestigd op basis van een microsimulatiemodel van Capéau et al (2018).  

 

18 Een arbeidsaanbodelasticiteit bij de extensieve marge van 0,5 wil zeggen dat bij een stijging 
van het nettoloon met 1% het aantal werkenden toeneemt met 0,5%. 
19 Een arbeidsaanbodelasticiteit bij de intensieve marge van 0,5 wil zeggen dat bij een stijging 
van het nettoloon met 1% het aantal gewerkte uren bij de werkenden toeneemt met 0,5%. 
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Naast aanpassingen van de aangeboden arbeid uitgedrukt in uren, kunnen individuen, ten 
gevolge van belastingheffing, hun gedrag op andere manieren kunnen aanpassen. Zo kan de 
belasting een impact hebben op o.a. de werkinspanning (en de ijver tot promotie), de jobkeuze, 
de beslissing om te investeren in opleiding, of de neiging om de belasting te ontwijken of te 
ontduiken. De elasticiteit die alle gedragsveranderingen omvat, is de belastbare 
inkomenselasticiteit ten aanzien van het belastingtarief. Deze geeft de procentuele 
verandering van het belastbare arbeidsinkomen (door toedoen van bijvoorbeeld een grotere 
werkinspanning, enz.) ten gevolge van de toename van het netto inkomen met één procent20. 
In hun overzichtsartikel vinden Saez et al. (2012) overtuigende elasticiteiten tussen 0,12 en 
0,4, met als mediaan ongeveer  0,25. De gevonden waarden zijn dus hoger dan wanneer men 
enkel gedragsveranderingen in het arbeidsaanbod beschouwt. Verder is er ook empirisch 
bewijs dat de belastbare inkomenselasticiteit toeneemt bij individuen met hogere inkomens. 
Zij blijken immers beter in staat om belastingen te ontwijken, in het bijzonder door meer gebruik 
te maken van aftrekken. 

Als men de individuele gedragsverstoring ten gevolge van de belastingheffing op arbeid wil 
beperken, komt het er op aan de bevolkingsgroepen met een hogere arbeidsaanbodelasticiteit 
minder te belasten. Vanuit macro-economisch perspectief, waar het totale arbeidsaanbod telt, 
is het voordeliger om dit te doen naarmate de omvang van dergelijke bevolkingsgroep groter 
is. Een lager tarief is dus efficiënter voor groepen met een hogere arbeidsaanbodselasticiteit 
en een hogere bevolkingsdichtheid.    

Om de impact van het belasting- en toelagesysteem op het nettoloon bij werken te kennen, 
worden participatie-belastingvoeten en marginale effectieve belastingvoeten berekend. 
Participatiebelastingvoeten hebben betrekking tot de extensieve marge en tonen welk aandeel 
van het brutoloon terugvloeit naar de overheid bij intrede in de arbeidsmarkt, door toedoen van 
de personenbelasting, de sociale zekerheidsbijdragen én het verlies van uitkeringen21. 
Marginale effectieve belastingvoeten, van hun kant, hebben betrekking op de intensieve marge 
en tonen het aandeel van een (marginale) bruto-loonsverhoging dat opgaat in belastingen.  

 
Figuur 5: Participatiebelastingvoeten in functie van het brutoloon (voor alleenstaande zonder kinderen ten laste) 

 
Bron: FOD Financiën. 

 

20 Conceptueel leunen deze elasticiteiten dicht aan bij intensieve arbeidsaanbodelasticiteiten 
omdat men in de meeste studies doorgaans focust op werkenden. 
21 De participatiebelastingvoet is de verhouding tussen, enerzijds, de belastingen en het verlies 
aan uitkeringen bij werken en, anderzijds, het brutoloon bij werken. 
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De participatiebelastingvoet voor alleenstaanden zonder kinderen ten laste voor de lagere 
lonen varieert van 38% voor langdurig werklozen met de helft van het gemiddeld loon tot 63% 
voor kortstondig werklozen met twee derden van het gemiddeld loon. Voor deze eerste 
betekent dit dat hij of zij van het brutoloon bij werkhervatting 72% overhoudt, rekening houdend 
met het verlies aan uitkeringen die de werkhervatting met zich meebrengt. De toename van 
het beschikbare inkomen is des te hoger naarmate de werkloosheidsuitkering, die daalt in de 
tijd, geringer is. De recente belastingverlaging in het kader van de tax shift, die focust op lage 
en middelhoge inkomens,  heeft de participatiebelastingvoet gevoelig verlaagd.  

Figuur 6: Marginale belastingvoet in functie van het brutoloon voor voltijds werkenden (brutoloon uitgedrukt in 
veelvouden van het gemiddeld brutoloon (1)) 

 
Bron: FOD Financiën. 
(1) Het gemiddeld brutoloon bedroeg in 2018 € 48 645 (Statbel). 

De marginale belastingvoet, die meet welk aandeel van een bruto-salarisverhoging opgaat in 
belastingen, wordt - na een dubbele piek bij de lagere lonen - gekenmerkt door een grosso 
modo U-vormig verloop. De eerste piek stemt overeen met de uitfasering van de werkbonus22. 
De hogere marginale belastingvoeten voor de lagere lonen zijn het gevolg van de afbouw van 
de fiscale en sociale werkbonus naarmate het loon stijgt; ze vormen dus de keerzijde van de 
verlaagde participatievoeten onderaan het loon (zie ook Decoster et al. (2018)). De tweede 
piek stemt overeen met de startdrempel van de bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid23. 
Vervolgens daalt de marginale voet om iets boven het gemiddeld salaris licht te verhogen. De 
impact van de tax shift is het duidelijkst onderaan de loonschaal (bij 33% van het gemiddeld 
loon), waar het marginaal tarief met meer dan 10 punten zakt. Op het onderste deel van het 
loon is de heffingsdruk dus gedaald. Hoger op de loonschaal leidde de tax shift tot een 

 

22 De sociale werkbonus is een systeem van vermindering van de werknemersbijdragen, dat 
tot doel heeft werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen. De 
vermindering bestaat uit een forfaitair bedrag dat de volledige werknemersbijdrage 
compenseert voor een referteloon tot ongeveer € 1500 bruto per maand. Vervolgens, 
naarmate het loon hoger wordt, vermindert het voordeel geleidelijk om vanaf een brutoloon 
van ongeveer € 2500 volledig weg te vallen. De fiscale werkbonus is een 
belastingvermindering voor werknemers met een laag loon die recht hebben op een sociale 
werkbonus en bestaat uit een percentage van de sociale werkbonus. 
23 De bijzondere sociale zekerheidsbijdrage wordt slechts geheven op een stuk van het loon. 
Op het deel van het loon daaronder en daarboven is het tarief 0%. 
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toename van het marginaal tarief. Beiden worden verklaard door de verhoging van de 
werkbonus en de wijziging van de forfaitaire lasten Thans bereiken deze laatste immers reeds 
zeer vroeg op de loonschaal een maximaal bedrag. Vóór de hervorming werden de forfaitaire 
lasten uitgedrukt in percentage van het inkomen, wat de marginale tarieven drukte.  

Naast het aanbod van arbeid wordt ook de vraag naar arbeid beïnvloed door de hoogte van 
het loon, meer specifiek door de totale loonkost. De gevoeligheid van de vraag naar arbeid 
met betrekking tot de loonkost wordt weergegeven door de arbeidsvraagelasticiteit. Deze geeft 
de procentuele verandering van de vraag naar arbeid - het aanbod van arbeid buiten 
beschouwing gelaten - bij een toename van de loonkost met één procent. Een meta-studie 
van Lichter et al (2014) vindt een gemiddelde elasticiteit op lange termijn bij constante 
productie24 van -0,2525. Een stijging van de loonkost met één procent leidt dus tot een daling 
van de vraag naar arbeid met 0.25% bij gelijkblijvende productie. Verder toont de literatuur ook 
aan dat de vraagelasticiteit toeneemt voor laaggeschoolde werknemers.  

Hoe hoger de heffingen op arbeid, hoe hoger de totale loonkost voor de ondernemingen, en 
aldus hoe groter de impact op de competitiviteit van ondernemingen actief in België. Figuur 7 
toont het aandeel van belastingen in de totale loonkost, ook de belastingwig genoemd. België 
behoort tot de OESO-landen met  de hoogste belastingwig. Voor individuen die het gemiddeld 
inkomen verdienen in België is de belastingwig zelfs de hoogste, wat bijdraagt tot een 
competitiviteitsnadeel op internationaal vlak. 

 
Figuur 7: Componenten van de belastingwig (in % van de loonkost, voor een individu zonder kinderen met een 
gemiddeld inkomen) 

 
Bron: OESO. (1) Voor Denemarken wordt abstractie gemaakt van een verwaarloosbaar verlagende impact op de 
belastingwig van een transfert naar de individuen. 

 

24 De notie bij constante productie betekent dat enkel de impact van een de 
loonkostenverhoging op de substitutie tussen productiefactoren arbeid en kapitaal in rekening 
wordt gebracht, veronderstellend dat de totale productie gelijk blijft. De hogere loonkost zal 
daarnaast ook aanleiding geven tot een lagere productie, omdat de totale productiekosten 
stijgen, waardoor de gevraagde arbeid verder daalt. De totale arbeidsvraagelasticiteit, die ook 
met deze tweede factor rekening houdt, is bijgevolg hoger. 
25 De gemiddelde elasticiteit van -0,25 wordt bekomen op basis van de voorkeursspecificatie 
in de analyse ven Lichter et al. (2014).  
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3. Herverdelingsdoelstelling 

Arbeidsinkomen is één van de best beschikbare maatstaven van verdientalent, en bijgevolg 
zeer geschikt om inkomensherverdeling op te baseren. Naast arbeidsinkomen kan 
geargumenteerd worden dat ook inkomen uit kapitaal geschikt is als grondslag voor 
herverdeling (zie hoofdstuk 3)26. De gewenste herverdeling aan de hand van het 
arbeidsinkomen wordt bepaald door twee factoren: de inkomensongelijkheid vóór belastingen, 
en de voorkeur van de samenleving met betrekking tot herverdeling. Een hoge 
inkomensongelijkheid vóór belastingen en een hoge maatschappelijke voorkeur voor gelijkheid 
vereisen sterk herverdelend overheidsbeleid. 

Als men de herverdeling wenst te richten op de groep van laagste inkomens (of personen 
zonder inkomen) is het - vanuit herverdelingsoogpunt - efficiënt om het voordeel snel af te 
bouwen vanaf de inkomens hierboven. Dit impliceert een hoog marginaal effectief 
belastingtarief op het extra inkomen net boven het inkomen waaronder de laagste inkomens 
sorteren. Hoe sneller men het marginaal effectief tarief optrekt, hoe meer mensen immers 
kunnen bijdragen aan de herverdeling richting de groep van laagste inkomens, aangezien 
naarmate het inkomen stijgt er steeds minder personen zijn met inkomen dat hoger is of gelijk 
aan dat inkomen. Merk op dat dit hoge marginaal tarief ook geldt voor individuen met een 
relatief hoog inkomen, met name voor dat deel van hun loon waarop dit marginaal tarief 
betrekking heeft, wat ook hun gemiddeld heffingstarief opdrijft. Personen met een hoger loon 
dragen immers niet alleen bij aan herverdeling richting lagere lonen door toedoen van het 
marginaal tarief van toepassing op het laatste deel van hun loon maar door toepassing van 
alle marginale tarieven op de verschillende delen van hun loon. Essentieel is dat de mate van 
herverdeling of progressiviteit van een belastingsysteem wordt bepaald door de mate waarin 
het gemiddeld effectief belastingtarief stijgt naarmate het inkomen stijgt. Dit is het geval zolang 
het marginaal tarief minstens even hoog is als het gemiddeld tarief. Het marginaal tarief hoeft 
dus niet over de ganse inkomensverdeling te stijgen met het inkomen om een progressief 
systeem te hebben. 

Om de tariefstructuur te bepalen van de heffingen op arbeidsinkomen die de gewenste 
herverdeling realiseert, is het dus belangrijk om inzicht te hebben in de volledige 
inkomensverdeling. Dit gebeurt in Figuur 8, die de verdeling van voltijds27 werkenden over het 
brutoloon per maand28  toont in België voor 2016 (zie blauwe punten). Het gemiddeld 
maandelijks brutoloon van voltijds werkenden bedroeg in 2016 zo’n € 3500, terwijl het 

 

26 In dit hoofdstuk over arbeidsinkomen wordt verder abstractie gemaakt van de mogelijkheid 
tot herverdeling via kapitaalbelastingen zoals heffingen op het vermogen en op de 
vermogenstransacties. 

27 Van alle loontrekkenden werkte in 2018 ook 27,1% deeltijds (10,6 pp aan 50%, 12,6 pp vier 
vijfden en 4 pp andere), volgens Statbel (2019), op basis van de enquête naar arbeidskrachten 
(EAK). 
28 De cijfers komen uit de loonenquête van 2016, uitgevoerd bij bijna 95.000 werknemers. Het 
maandelijks brutoloon bevat de periodieke premies die iedere betalingsperiode worden 
uitbetaald. Premies die slechts op uitzonderlijke basis worden uitgekeerd, zoals een dertiende 
maand of het dubbel vakantiegeld, werden uit het gehanteerde concept geweerd. De analyse 
is beperkt tot de voltijds tewerkgestelde loontrekkenden die werkzaam zijn in ondernemingen 
met minstens tien werknemers. Bepaalde sectoren, met name landbouw, visserij, openbaar 
bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en overige persoonlijke diensten werden niet 
opgenomen in deze studie. De referentieperiode voor alle gegevens is oktober 2016. 
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mediaaninkomen € 3050 bedroeg. De inkomensverdeling is bijgevolg scheefgetrokken naar 
rechts. De decielverdeling toont aan dat 60% van de voltijds werkenden, namelijk van deciel 2 
tot en met deciel 7, een loon heeft tussen € 2230 en € 3710, met de hoogste concentratie van 
werkenden in de buurt van het mediaan inkomen. De figuur geeft ook het aandeel werkenden  
met een loon hoger of gelijk aan een bepaald brutoloon (zie groene punten). Dit toont welk 
aandeel van de werkenden de herverdeling richting werkenden met een inkomen beneden een 
bepaald brutoloon kunnen financieren. Hoe hoger het loon vanaf waar de herverdeling begint, 
hoe lager het aantal werkend dat kan bijdragen.  
Figuur 8: Verdeling van voltijdwerkers over brutoloon-klassen per € 250 (per maand), en decielgrenzen. (in %, 
2016) 

 
Bron: Statbel. 

Het herverdelend karakter of de progressiviteit van belastingen op arbeid laat zich op de meest 
omvattende manier zien door het gemiddeld effectief heffingstarief uit te zetten in functie van 
de loonkost. Figuur 9 toont de mate waarin in België het gemiddeld effectief heffingstarief op 
arbeid - dat resulteert uit de personenbelasting en de sociale zekerheidsbijdragen van 
werknemers en werkgevers - stijgt met het inkomen. Merk op dat de tax shift het gemiddeld 
tarief heeft verlaagd, in het bijzonder voor de lagere lonen. 
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Figuur 9: Gemiddelde effectieve belastingvoet op de loonkost in functie van het brutoloon voor voltijds werkenden 
(brutoloon uitgedrukt in veelvouden van het gemiddeld brutoloon (1)) 

 
Bron: FOD Financiën. 
(1) Het gemiddeld brutoloon bedroeg in 2018 € 48 645 (Statbel). 

 

4.  Afweging tussen efficiëntie- en herverdelingsdoelstelling 

Om bij het ontwerp van de belasting op arbeid de afweging tussen de efficiëntie- en 
herverdelingsdoelstelling te maken, biedt de optimale belastingtheorie een interessante 
leidraad. Ze leidt de optimale marginale belastingtarieven in functie van het inkomen af uit de 
belangrijkste factoren die verstoringen in de arbeidsmarkt en inkomensherverdeling bepalen29.  

De optimale marginale tarieven worden in de optimale belastingtheorie afgeleid op basis van 
een beperkt aantal parameters die gekend zijn of die kunnen geschat of gekozen worden: 

1. De intensieve arbeidsaanbodelasticiteit. 
2. De extensieve arbeidsaanbodelasticiteit. 
3. De inkomensverdeling, zijnde het aantal personen per categorie van arbeidsinkomen. 
4. Het gewicht die een persoon in een bepaalde inkomenscategorie krijgt in de 

welvaartsfunctie. Deze gewichten moeten de herverdelingsvoorkeur van de 
samenleving weerspiegelen. Hoe hoger het inkomen, hoe lager het gewicht. Het 
gemiddelde gewicht over de ganse bevolking is gelijk aan één. Een gewicht groter dan 
één, toegekend aan de lagere inkomens, betekent dat een euro herverdelen richting 
personen in deze groep de welvaart verhoogt; een gewicht lager dan één, toegekend 
aan de hogere inkomens, betekent dat een euro herverdelen weg van deze personen 
de sociale welvaart verhoogt. 

Simulaties met uniforme positieve arbeidsaanbodelasticteiten over alle inkomens, gebaseerd 
op realistische inkomensverdelingen,  geven een U-vormig verloop van de marginale tarieven 
voor verschillende sociale herverdelingsvoorkeuren als resultaat (Saez (2001), Jacquet et al 
(2010), Zoutman et al (2011)). Dit resultaat wordt gedreven door de bevolkingsdichtheid. Een 
inkomensoverdracht aan de armen is noodzakelijk om welvaart te herverdelen. Deze 
inkomenssteun wordt best geleidelijk aan stopgezet naarmate het inkomen stijgt, binnen een 

 

29 Voor een goed overzicht zie Sorensen (2010). 
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bereik waar de bevolkingsdichtheid relatief laag is, wat leidt tot relatief hoge marginale tarieven 
bij lage inkomens. Vervolgens dalen marginale tarieven naarmate de bevolkingsdichtheid 
toeneemt en daarmee gepaard gaand de negatieve impact van marginale tarieven op het 
geaggregeerde arbeidsaanbod. De marginale tarieven kunnen vervolgens weer toenemen 
voor hogere inkomens indien de voorkeur voor herverdeling weg van hogere inkomens  groot 
genoeg is.  

Hoge marginale tarieven bij lage inkomens kunnen echter leiden tot ernstige verstoring van de 
arbeidsmarktparticipatie aan de onderkant van de inkomensverdeling. Als men de hypothese 
van uniforme arbeidsaanbodelasticiteiten opgeeft en rekening houdt met een hogere 
extensieve arbeidsaanbodelasticiteit bij lage inkomens, wat empirisch ondersteund wordt, 
tonen simulaties aan dat het optimaal is een belastingkrediet toe te kennen aan de laagste 
inkomens, dat geleidelijk wordt afgebouwd binnen een inkomensbereik waar de 
bevolkingsdichtheid nog laag is (Saez 2002). Dit leidt tot lage en, in sommige gevallen, zelfs 
negatieve marginale tarieven aan de onderkant van de inkomensverdeling, en hoge marginale 
tarieven in het bereik waarbinnen het belastingkrediet wordt afgebouwd. Met uitzondering van 
de laagste inkomens, blijft het U-vormig verloop dan overeind. De belastingkredieten 
moedigen arbeidsmarktparticipatie bij de lage inkomens aan tot op het punt waar het 
belastingkrediet volledig verdwijnt, terwijl de uitfasering van het belastingkrediet die gepaard 
gaat met hoge marginale tarieven ervoor zorgt dat voldoende belastingbetalers hiertoe 
bijdragen. Verschillende OESO-landen hebben de voorbije jaren belastingkortingen bij lage 
lonen ingevoerd opdat werken zou lonen, zoals België met de invoering van de werkbonus.  

Samengevat, tonen de inzichten met betrekking tot de optimale tariefstructuur aan dat de 
maximalisatie van de sociale welvaart aanleiding geeft tot en een niet-lineaire tariefstructuur. 
Kader 2 illustreert de optimale tariefstructuur voor een sterk vereenvoudigde economie op 
basis van een invulling van de vier determinerende parameters. 

 
Kader 2: een illustratie van de optimale tariefstructuur op basis van vier parameters 
volgens de optimale belastingtheorie 
Dit kaderstuk illustreert hoe de tariefstructuur volgens de optimale belastingtheorie kan 
bepaald worden op basis van de invulling van vier parameters. Tabel 1 vult de waarden van 
de vier parameters in voor een sterk vereenvoudigde economie met zes 
inkomenscategorieën, waarvan één (categorie nul) voor de niet-werkenden, die een 
werkloosheidsvergoeding ontvangen. Hoewel sterk vereenvoudigd heeft de economie in het 
voorbeeld een paar realistische eigenschappen. Zo volgt de verdeling van het aantal 
personen per categorie in grote lijnen een klokvormig verloop zoals in Figuur 8. Voor de 
intensieve arbeidsaanbodelasticiteit nemen we de empirisch vastgestelde gemiddelde 
waarde van de belastbare inkomenselasticiteit, omdat deze rekening houdt met 
veranderingen in de werkinspanning, zoals in de optimale belastingtheorie. De extensieve 
arbeidsaanbodelasticiteiten zijn hoger voor lage inkomens, zoals empirisch vastgesteld. Op 
basis van deze vier parameters kunnen de kosten en de baten van een marginale verhoging 
van de marginale belastingtarieven per inkomenscategorie berekend worden. 

Vertrekkend van een situatie waarin iedere belastingbetaler zijn of haar keuze tussen 
arbeidsaanbod en vrije tijd heeft geoptimaliseerd, heeft een verhoging van de belasting op 
een bepaalde inkomensschijf met één euro, verschillende effecten op de sociale welvaart. 
Enerzijds, vindt er een herverdeling plaats van belastingbetalers met een inkomen hoger of 
gelijk aan deze schijf, naar belastingbetalers met een lager inkomen, waardoor de sociale 
welvaart toeneemt. Anderzijds, zullen het arbeidsaanbod en bijgevolg de 
overheidsontvangsten uitgehold worden door de hogere belasting, waardoor de sociale 
welvaart daalt1.  
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Tabel 1: illustratie van de vier parameters die de optimale marginale tarievenstructuur bepalen 

  Cat. 0 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 
Arbeidsinkomen (in euro) 0 10 20 30 40 50 
Werkloosheidsuitkering (in euro) 5 0 0 0 0 0 
1. Aantal personen 1 1 1 4 2 1 
2. Gewicht welvaartsfunctie 1,6 1,2 0,9 0,8 0,8 0,7 
3. Intensieve arbeidsaanbod-
elasticiteit 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

4. Extensieve arbeidsaanbod-
elasticiteit 

0,7 0,7 0,5 0,3 0,25 0,25 

 

Een optimale belastingstructuur houdt in dat voor elke inkomensschijf het marginaal 
belastingtarief zo hoog wordt gezet dat de extra baten (de verhoging van de sociale welvaart 
door herverdeling) gelijk zijn aan de extra kosten (de verlaging van de sociale welvaart door 
uitholling van het arbeidsaanbod). Als de extra baten hoger zijn dan de extra kosten is het 
immers aangewezen het tarief te verhogen, en omgekeerd. 

Aan de hand van de hierboven besproken vier parameters, kunnen de baten en de kosten 
van een verhoging van de marginale belasting van een bepaalde inkomensschijf met één 
euro berekend worden.   

- De verhoging van de sociale welvaart door herverdeling: de verhoging van de 
marginale belasting van een bepaalde inkomensschijf zorgt voor een toename van 
de overheidsontvangsten vóór gedragseffecten, à rato van het aantal personen met 
een inkomen hoger of gelijk aan een inkomen van deze schijf. Tegelijk leidt het 
inkomensverlies bij die personen tot een afname van de private sociale welvaart, à 
rato van het gewicht van deze personen in de sociale welvaartsfunctie. Als 
bijvoorbeeld één euro extra belasting wordt geheven vanaf de inkomensschijf tussen 
11 en 20 euro, zullen de overheidsontvangsten stijgen met 8 euro (1 + 4 + 2 + 1), 
terwijl de private sociale welvaart zal dalen met  6,4 euro (1*0,9 + 4*0,8 + 2*0,8 + 
1*0,7). In totaal zal de sociale welvaart stijgen met 1,6 euro (8 – 6,4). Een euro extra 
belasting op de bovenste inkomensschijf (boven 40 euro) zal slechts leiden tot een 
stijging van de sociale welvaart met 0,3 euro (1 – 1*0,7).  

- De daling van de sociale welvaart door de vermindering van het arbeidsaanbod 
bij de intensieve marge. De verhoging van de belasting bij een bepaalde 
inkomensschijf met één euro zorgt voor een daling van het arbeidsaanbod omdat 
minder personen bereid zijn harder te werken teneinde in een hogere 
inkomenscategorie terecht te komen. Dit zorgt voor minder overheidsontvangsten en 
dus een daling van de sociale welvaart. De mate waarin dit het geval is hangt af van 
(i) de procentuele daling van een netto-loonsverhoging door toedoen van  een extra 
euro belasting, die hoger is naarmate het initiële tarief hoger is2, (ii) de 
arbeidsaanbodelasticiteit bij de intensieve marge en (iii) het aantal personen met een 
totaal inkomen dat valt binnen de inkomensschijf waarop de belastingverhoging van 
toepassing is. Merk op dat de belastingverhoging geen impact heeft op de intensieve 
arbeidsaanbodbeslissing van personen met een inkomen boven deze 
inkomensschijf; de marginale belasting van de andere inkomensschijven wijzigen 
immers niet. Aangezien in het voorbeeld de intensieve arbeidsaanbodelasticiteit 
gelijk is over alle inkomenscategorieën, is de meest bepalende parameter voor de 
sociale welvaartskost hier het aantal personen met een totaal inkomen in de schijf 
waarop de belastingverhoging van toepassing is. Bij een belastingverhoging in de 
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schijf tussen 21 en 30 euro is de welvaartskost in het voorbeeld het hoogst, 
aangezien de meeste personen (namelijk 4) behoren tot inkomenscategorie 3. 

- De daling van de sociale welvaart door de vermindering van het arbeidsaanbod 
bij de extensieve marge. De verhoging van de belasting met één euro in een 
bepaalde belastingschijf zorgt ervoor dat iedereen met een hoger of gelijk inkomen 
dan deze schijf een euro meer belastingen betaalt en dus voor hetzelfde werk zijn of 
haar totale nettoloon ziet dalen. De procentuele daling van het nettoloon bij werken 
zet sommigen ertoe aan te stoppen met werken. De resulterende daling in de 
overheidsontvangsten betekent een daling van de sociale welvaart. De mate waarin 
dit het geval is hangt af van (i) de procentuele daling van het nettoloon ten gevolge 
van de belastingverhoging, (ii) de extensieve arbeidsaanbodelasticiteiten en (iii) het 
aantal personen met een inkomen hoger of gelijk aan de inkomens uit de 
inkomensschijf waarop de belastingverhoging van toepassing is. De parameters in 
het voorbeeld geven aan dat een marginale belastingverhoging bij een lagere schijf, 
een hogere sociale welvaartskost heeft. Enerzijds treft een belastingverhoging bij 
een lagere schijf mensen met een steeds hogere arbeidsaanbodelasticiteit; zo treft 
een belastingverhoging in de schijf van 1 tot 10 euro ook mensen met een elasticiteit 
van 0,7. Anderzijds stijgt vanzelfsprekend het aantal personen met een inkomen 
hoger of gelijk aan het inkomen waarop de marginale belastingverhoging van 
toepassing is naarmate dat inkomen lager is; zo treft een belastingverhoging in de 
schijf van 1 tot 10 euro 9 personen, terwijl een belastingverhoging in de schijf van 31 
tot 40 euro slechts 3 personen treft.  

Zoals hierboven reeds aangegeven, wordt bij elke inkomensschijf een optimaal marginaal 
tarief bekomen als de extra baten van een tariefverhoging gelijk zijn aan de extra kosten. 
Deze optimale tarieven vormen samen de optimale tariefstructuur.  

De optimale tariefstructuur op basis van de gegevens in tabel 1 is weergegeven in tabel 2. 
Daaruit blijkt dat met de in het voorbeeld gegeven parameters één tot vier, er best geopteerd 
wordt voor een belastingkrediet of een subsidie voor de laagste arbeidsinkomens (categorie 
1) van drie euro. Dit komt voornamelijk door de hoge welvaartskost met betrekking tot het 
extensieve arbeidsaanbod bij deze groep (1,5 euro). Door het belastingkrediet bedraagt de 
participatie-belastingvoet voor de laagste inkomens slechts 20%: de toename van het 
arbeidsinkomen met 10 leidt tot een toename van het netto-inkomen met 8 euro; enerzijds 
verliest men immers de werkloosheidsuitkering van 5, en anderzijds ontvangt men een 
belastingkrediet van 3 euro. Vanaf categorie 2 kent de optimale belastingstructuur een U-
vormig verloop. Het optimale marginaal tarief bij een inkomen uit categorie 2 is relatief hoog 
(52%). Dit komt omdat de herverdelingsbaten hier nog relatief hoog zijn - alle 
belastingbetalers vanaf categorie 2 dragen immers bij aan de herverdeling -, terwijl de 
welvaartskost met betrekking tot het intensieve arbeidsaanbod nog relatief beperkt is (0,3 
euro) door het lage aantal personen in categorie 2 zelf. Het optimale marginaal tarief daalt 
bij categorie 3, voornamelijk door het hoge aantal personen dat de welvaartskosten met 
betrekking tot het arbeidsaanbod opdrijft. Het optimaal tarief stijgt vervolgens bij categorieën 
4 en 5. Door het beperkt aantal personen in deze categorieën zijn de welvaartkosten bij een 
belastingverhoging hier immers beperkt. De stijging wordt enigszins getemperd doordat ook 
de herverdelingsbaten er beperkt zijn.  

Merk ten slotte op dat bij elk marginaal tarief in de tabel de totale welvaartsverandering ten 
gevolge van een marginale verandering van het tarief gelijk is aan nul, wat bewijst dat de 
gekozen tariefstructuur optimaal is. Het gemiddeld belastingtarief stijgt met het inkomen, wat 
kenmerkend is voor een progressief belastingsysteem. 
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Tabel 2: illustratie van de optimale belastingtarieven en welvaartsveranderingen op basis van de optimale 
belastingtheorie 

  Cat. 0 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 
Arbeidsinkomen (in euro) 0 10 20 30 40 50 
Werkloosheidsuitkering (in euro) 5 0 0 0 0 0 
Belastingkrediet (in euro) 0 3 0 0 0 0 
       
Statutair belastingtarief1  0% 22% 32% 37% 39% 
Participatie-belastingtarief2  20% 36% 35% 35% 36% 

Marginaal belastingtarief3  20% 52% 32% 37% 39% 
Gemiddeld belastingtarief4  -30% 11% 18% 23% 26% 
       
Belasting (+) of belastingkrediet (-) 0 -3,0 2,2 5,4 9,0 12,9 
Netto inkomen (in euro) 5 13,0 17,8 24,6 31,0 37,1 
       
Welvaartsbaat door herverdeling  1,4 1,6 1,5 0,7 0,3 
Welvaartskost intensief arbeidsaanbod  -0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 
Welvaartskost extensief arbeidsaanbod 1,5 1,3 1,0 0,4 0,1 
Totale welvaartsverandering  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Bron: eigen berekeningen op basis van het Saez (2002) model zoals geformuleerd in Sorensen (2010). 
(1) De belastingvoet op het arbeidsinkomen binnen een bepaalde inkomenscategorie, exclusief belastingkrediet. 
(2) De verhouding van de toename in belasting (inclusief belastingkrediet) en het verlies aan 
werkloosheidsuitkering bij overgang van werkloos naar werk tot het arbeidsinkomen. Bijvoorbeeld, bij de 
overgang van werkloosheid naar een arbeidsinkomen van 10 euro is het participatiebelastingtarief 20%: ( -3 euro 
belasting wegens belastingkrediet + 5 euro verlies aan werkloosheidsuitkering) / 10 euro arbeidsinkomen. 
(3) De verhouding van de toename in belasting (inclusief belastingkrediet) en desgevallend het verlies aan 
werkloosheidsuitkering tot de verandering van het arbeidsinkomen. Bijvoorbeeld, bij een toename van het 
arbeidsinkomen van 10 euro naar 20 euro is het marginaal belastingtarief 52%: (+3 euro verlies belastingkrediet 
+ 2,2 euro belasting) / 10 euro toename arbeidsinkomen. 
(4) De verhouding van de betaalde belasting (of belastingkrediet) op het arbeidsinkomen. 
 

Grafiek: De illustratie geeft een optimaal U-vormig verloop van het marginale belastingtarief 
en een stijgend verloop van de gemiddelde belastingtarief in functie van het arbeidsinkomen. 
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1 Merk op dat de (kleine) verandering in het arbeidsaanbod enkel een invloed heeft op de sociale welvaart via 
de overheidsontvangsten en niet via de private welvaart. Er wordt immers vertrokken van een situatie waarin de 
belastingbetaler zijn of haar keuze met betrekking tot arbeid en vrije tijd heeft geoptimaliseerd, wat impliceert dat 
hun nutsniveau indifferent is ten aanzien van een kleine verschuiving van arbeid naar vrije tijd. 

2 Bijvoorbeeld: indien bij een bruto-loonsverhoging van 10 euro reeds 6 euro opgaat in belastingen en netto 
slechts 4 euro werd overgehouden, zorgt een euro extra belasting voor een procentueel grotere daling van het 
nettoloon, dan wanneer initieel slechts 3 euro opgaat in belastingen en netto 7 euro werd overgehouden. In het 
eerste geval daalt het netto-loon na de belastingverhoging met één vierde; in het tweede geval met slechts één 
zevende. 
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Hoofdstuk 3: Belasting van kapitaalinkomen in de personenbelasting 

Individuen halen niet enkel inkomsten uit het leveren van arbeid maar ook uit de 
terbeschikkingstelling van kapitaal. In de personenbelasting worden beide inkomstenbronnen 
belast. Hoofdstuk 1 verwees naar empirisch onderzoek dat aantoont dat de belasting op 
(inkomen uit) kapitaal het meest groei-verstorend is. De vraag stelt zich dus of het belasten 
van inkomen uit kapitaal wenselijk is. Dit hoofdstuk biedt hier een antwoord op en behandelt 
ook de verschillende principes waaraan een optimale belasting van kapitaalinkomens best 
voldoet.  

1. Is een belasting op inkomen uit kapitaal wenselijk? 

Uit efficiëntieoogpunt, dit wil zeggen als men de welvaart wenst te maximaliseren, lijkt het in 
eerste instantie niet optimaal om inkomsten uit kapitaal te belasten. Een dergelijke belasting 
benadeelt immers de toekomstige consumptie ten opzichte van de huidige consumptie en 
verstoort dus de intertemporele neutraliteit bij de keuze van de consument. Dat leidt tot minder 
dan optimaal sparen en bijgevolg geringere investeringen.  

Uit meer verfijnde theoretische micro-economische modellen blijkt echter dat, uit 
efficiëntieoogpunt, een belasting op kapitaal toch verdedigbaar kan zijn. Om te beginnen, is 
het optimaal om de zuivere economische rente te belasten. Dat is het rendement bovenop het 
rendement dat beleggers op de financiële markten minimaal verwachten, rekening houdend 
met een risicoloos rendement en een risicopremie. Hoewel een vrijstelling op die minimale 
rente aanbeveling verdient, leidt een belasting op het rendement daarbovenop niet tot 
verstoringen in de consumptie- of investeringsbeslissingen. Een hoger rendement wijst immers 
op marktmacht, bijvoorbeeld in geval van monopolies, of op locatiespecifieke voordelen. Het 
is geen vergoeding voor geleverde economische inspanningen. Een onvolledige belasting op 
het totaal rendement uit kapitaal, die administratief beschouwd veel eenvoudiger is dan een 
belasting enkel op het zuiver economisch rendement, kan worden gezien als een benadering 
van een belasting op de zuiver economische rente.  

Voorts kan een belasting op inkomen uit kapitaal wenselijk zijn om andere verstoringen te 
compenseren, bijvoorbeeld die als gevolg van de progressieve belasting op het 
arbeidsinkomen. Deze laatste kan het rendement op investeringen in menselijk kapitaal 
(opleiding, training) verminderen. Door ook het kapitaalinkomen te belasten, wordt de keuze 
van de consument om te sparen of om in opleiding te investeren minder verstoord. Een ander 
efficiëntie-argument om inkomen uit kapitaal te belasten is dat de voorkeur voor vrije tijd 
gemiddeld beschouwd stijgt met de leeftijd. Voor zover consumptie en vrije tijd complementair 
zijn, is een belasting op toekomstige consumptie impliciet een belasting op vrije tijd, wat 
werken relatief aantrekkelijker maakt. Meer algemeen heeft het zin om inkomen uit kapitaal te 
belasten als mensen met een groter vermogen geneigd zijn minder te werken.  

Naast bovenstaande efficiëntie-argumenten kan een belasting op kapitaalinkomen ook uit 
herverdelingsoogpunt worden bepleit. De belasting op arbeidsinkomen is heel geschikt om te 
herverdelen omdat inkomen uit arbeid een aanvaarde benadering vormt voor het verdientalent 
van personen. Er is echter toenemend bewijs dat ook het rendement op kapitaal van individuen 
afhangt van hun vaardigheden om het te laten renderen. Een belasting op kapitaal herverdeelt 
derhalve van personen met meer, naar personen met minder verdientalent. Een andere reden 
om inkomen uit kapitaal te belasten, is het nivelleren zijn van initiële vermogensverschillen. 
Dat is wenselijk als de erfenisbelasting daartoe tekortschiet.  
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2 Hoe inkomen uit kapitaal belasten? 

2.1 Vennootschapsbelasting of personenbelasting? 

Hoewel er duidelijk redenen zijn om de kapitaalinkomens te belasten, rijst de vraag of dat voor  
inkomens uit aandelen bij voorkeur gebeurt op het niveau van de vennootschap of op het 
niveau van de aandeelhouder, via de personenbelasting. Om deze vraag te beantwoorden 
dient een onderscheid gemaakt te worden tussen argumenten die opgaan in een gesloten 
economie en open economie-argumenten. 

In een gesloten economie zorgt de vennootschapsbelasting ervoor dat de belasting op 
kapitaalinkomens niet volledig kan worden ontweken door het uitkeren van de winst telkens uit 
te stellen. De vennootschapsbelasting kan dus worden beschouwd als een voorheffing op de 
personenbelasting en een – uit administratief oogpunt – effectieve manier om ervoor te zorgen 
dat aandeelhouders belasting op de winst betalen. Een extra voordeel van de 
vennootschapsbelasting is dat de winst uit kapitaal gelijk wordt belast, ongeacht de wijze 
waarop ze wordt uitgekeerd (dividend) of gerealiseerd (meerwaarde) en ongeacht de 
verblijfplaats van de aandeelhouders. In een internationale context, en dus open economie, is 
kapitaal mobiel: bedrijven kunnen verhuizen, multinationale ondernemingen hebben 
activiteiten in verscheidene landen en kunnen proberen belastingen te ontwijken door winsten 
te verschuiven, en aandeelhouders van eenzelfde bedrijf wonen in diverse landen. Dit kan 
leiden tot belastingconcurrentie, en een race-to-the-bottom op het vlak van de 
vennootschapsbelasting. 

Het naast elkaar bestaan van de vennootschapsbelasting en de personenbelasting voor het 
belasten van inkomsten uit kapitaal kan voor problemen zorgen. Indien alle inkomens uit 
kapitaal aan het zelfde tarief worden belast in de personenbelasting, kan de effectieve 
belastingdruk op het rendement van deelnemingen aan het eigen vermogen van een 
onderneming, die ook onderhevig is aan de vennootschapsbelasting, significant hoger liggen 
dan de effectieve heffingsdruk op andere vormen van kapitaalinkomens. Om dit te vermijden, 
en investeringen in het eigen vermogen van ondernemingen niet te ontmoedigen, verlichten 
heel wat landen de dubbele belasting van de inkomsten uit het eigen vermogen van de 
onderneming. Dit kan o.a. gebeuren door in de personenbelasting belastingkredieten ten 
belope van de reeds betaalde vennootschapsbelasting toe te staan op uitgekeerde winsten, 
of verlaagde tarieven toe te passen op dividendinkomsten en meerwaarden op aandelen. 

 

2.2 Verhouding van de belasting op inkomsten uit arbeid versus de belasting op 
inkomsten uit kapitaal 

Indien de effectieve heffingstarieven op inkomen uit kapitaal lager zijn dan de effectieve 
tarieven op inkomen uit arbeid ontstaat de prikkel voor managers en bedrijfsleiders om 
eigenlijke inkomsten uit arbeid aan te geven als kapitaalinkomsten, en aldus een lagere globale 
belasting op hun inkomen te bekomen. Analoog kunnen beoefenaars van een vrij beroep en 
andere zelfstandigen hun eenmanszaak omvormen tot een vennootschap, wat in vele gevallen 
toelaat om – op een volkomen wettelijke manier – inkomen uit arbeid aan te geven als inkomen 
uit kapitaal en aldus de heffingsdruk op hun activiteiten te verlagen30. Dit oefent een 

 

30 Naast fiscale redenen zijn er uiteraard ook andere motieven om al dan niet een 
eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap. Zo zal de beperkte aansprakelijkheid 
een factor zijn die vervennootschappelijking positief beïnvloedt, terwijl de verplichte inbreng 
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neerwaartse druk uit op de inkomsten uit de belasting op arbeid en op de totale 
belastinginkomsten.  

In België zijn de effectieve heffingstarieven op inkomen uit kapitaal aanzienlijk lager dan de 
effectieve tarieven op inkomen uit arbeid in de personenbelasting (zie Figuur 10). Zo bedraagt 
het normaal tarief in de vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2019 29 % en wordt dit 
tarief uiteindelijk verder verlaagd naar 25% vanaf aanslagjaar 202131. Bovendien geldt een 
verlaagd tarief voor vennootschappen die in de Belgische vennootschapswetgeving als kleine 
vennootschappen worden aangemerkt. Op de eerste schijf van € 100.000 fiscaal resultaat 
wordt voor deze kmo’s vanaf aanslagjaar 2019 een vermindering naar een belastingtarief van 
20 % voorzien. Het waargenomen verschil tussen de geldende tarieven in de 
personenbelasting en deze in de vennootschapsbelasting zorgen er bijgevolg voor dat veel 
beoefenaars van een vrij beroep en andere zelfstandigen ervoor opteren om hun activiteiten 
uit te oefenen onder een vennootschapsvorm.  

De Belgische vennootschapsbelastingwetgeving tracht de louter op fiscale redenen 
gebaseerde omzetting van eenmanszaken naar vennootschappen enigszins te beperken door 
een minimale vereiste bezoldiging van € 45.000 op te leggen aan de bedrijfsleider, alvorens 
de onderneming kan genieten van de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting voor 
kmo’s32. Wordt een lagere bezoldiging uitgekeerd, dan moet deze bezoldiging minstens gelijk 
zijn aan het belastbaar resultaat van de onderneming. De minimale bezoldiging is uiteraard 
onderworpen aan de personenbelasting en aan sociale bijdragen. De vraag stelt zich of deze 
vereiste minimumbezoldiging voldoende is om de louter op (para-)fiscale redenen gebaseerde 
vervennootschappelijking tegen te gaan. Om dit na te gaan is het interessant om verschillende 
“fiscale” scenario’s voor een eenmanszaak, met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen € 15 
000 en € 200 000, te vergelijken. De diverse opties geven aanleiding tot een verschillende 
gemiddelde effectieve en marginale belastingdruk in de Belgische belastingwetgeving: 

• Optie 1: de bedrijfsleider van een eenmanszaak kiest niet voor een 
vennootschapsvorm, dient sociale bijdragen te betalen en is onderworpen aan de 
progressieve personenbelasting.  

• Optie 2: de eenmanszaak kiest voor een omzetting naar een kmo en betaalt de 
minimale vereiste bezoldiging aan de bestuurder om op die manier te kunnen genieten 
van de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting. Op de minimale bezoldiging 
dienen uiteraard personenbelasting en sociale bijdragen te worden betaald. De 
resterende winst na belastingen wordt aan de bedrijfsleider uitgekeerd als dividend, 
waarbij gebruikt gemaakt wordt van de VVPR-bis regeling. Deze regeling zorgt er voor 
dat voor kleine ondernemingen slechts 15 % roerende voorheffing verschuldigd is op 
dividenden die voortkomen uit aandelen verworven met nieuwe inbreng in geld vanaf 
1 juli 2013 en op voorwaarde dat de bedrijfsleider deze aandelen op naam 
ononderbroken in volle eigendom heeft behouden vanaf de kapitaalinbreng.  

• Optie 3: de eenmanszaak kiest voor de omzetting naar een kmo en betaalt de minimale 
bezoldiging aan de bedrijfsleider. Tevens wordt ervoor gekozen om de resterende 
winst na vennootschapsbelasting toe te voegen aan de reserves, via de zogenaamde 

 

van een bepaald minimumkapitaal en de grotere boekhoudkundige verplichtingen een 
negatieve impact hebben op de beslissing. 
31 Verder daalt ook de aanvullende crisisbijdrage naar 2 % vanaf aanslagjaar 2019 en wordt 
deze volledig afgeschaft vanaf aanslagjaar 2021. 
32 De vereiste van een minimale bezoldiging geldt niet voor “startende” kleine ondernemingen, 
dit wil zeggen tijdens de eerste vier belastbare periodes van hun oprichting. 
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liquidatiereserve. De opname van winsten in de liquidatiereserve zijn onderworpen aan 
een heffing van 10 % in de vennootschapsbelasting maar indien de reserves minstens 
5 jaar in de onderneming blijven, en uitgekeerd worden voor de liquidatie, is daar 
bovenop nog een tarief van 5 % roerende voorheffing van kracht. 

• Optie 4 en optie 5: voor optie 2 en optie 3 wordt nagegaan wat de impact op de 
heffingsdruk is indien de vennootschap er voor zou kiezen om geen bezoldiging uit te 
keren aan de bedrijfsleider. Hierdoor wordt de betaling van personenbelasting en 
sociale bijdragen ontlopen, maar kan de onderneming ook niet genieten van het 
verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting op de eerste € 100 000 fiscaal resultaat. 

 

Figuur 10: Gemiddelde en marginale belastingdruk voor verschillende ondernemingsvormen (heffingsdruk volgens 
belastbaar inkomen in euro) 

  
Bron: eigen berekeningen. 
Noot: (i) Bij de berekeningen is rekening gehouden met de tarieven in de personenbelasting  en  in de sociale 
zekerheid van aanslagjaar 2019. Voor de berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting zijn de tarieven 
genomen die gelden wanneer de vennootschapsbelastinghervorming van december 2017 volledig is uitgevoerd, 
dus de tarieven van aanslagjaar 2021. 
        (ii) Bij een loontrekkende is voor wat betreft de sociale bijdragen betaald door de werkgever enkel rekening 
gehouden met de basis patronele bijdrage (inclusief loonmatiging)  op het loon die gelden voor bijna elke werknemer 
in de private sector. Er werd voor deze oefening abstractie gemaakt van diverse werkgeversbijdragen zoals deze 
aan het fonds voor sluiting van ondernemingen en van de structurele bijdrageverminderingen die in het kader van 
de taxshift werden hervormd en nu toegespitst zijn op de lage lonen. 
 
De resultaten in Figuur 10 tonen aan dat het voor een eenmanszaak voordelig is om over te 
schakelen naar een vennootschapsvorm, waarbij een zo groot mogelijk deel van de inkomsten 
kan aangegeven worden als inkomen uit kapitaal. Het deel van de inkomsten die de grens van 
de minimale bezoldiging, die van toepassing is op een bedrijfsleider, overschrijdt, wordt 
immers ruimschoots minder belast in de vennootschapsbelasting en in de roerende 
voorheffing dan in de personenbelasting en in de sociale zekerheid. Tot een bepaald fiscaal 
resultaat, vóór belastingen, is het voor de ondernemingen die kunnen genieten van de 
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liquidatiereserve of van de VVPR-bis regeling zelfs voordeliger om geen minimale bezoldiging 
aan de bedrijfsleider uit te keren. Samengevat kan gesteld worden dat de substantiële 
verschillen in gemiddelde effectieve belastingdruk voor een zelfstandige activiteit, 
vervennootschappelijking in de hand werken en bijgevolg leiden tot lagere opbrengsten in de 
personenbelasting en in de sociale zekerheid. 

Ook loontrekkenden, op wiens loon daarenboven nog werkgeversbijdragen verschuldigd zijn, 
zouden er voor kunnen kiezen om hun activiteiten uit te oefenen via een vennootschap en op 
die manier voor hun bestaande werkgever prestaties te verrichten. Dit zou tot een significante 
daling van de gemiddelde effectieve belastingdruk op hun loonkost leiden (zie Figuur 10). 
bedrijfsleiders van een vennootschap genieten, net zoals zelfstandigen, echter van een 
beperktere sociale bescherming dan werknemers. Zo ontvangen zij in geval van ziekte geen 
gewaarborgd loon gedurende een bepaalde periode en hebben zij geen recht op een 
werkloosheidsuitkering. Ook hebben zij geen specifieke dekking voor arbeidsongevallen of 
beroepsziekten - zij sluiten daar vaak zelf een bijkomende verzekering voor af -. Een 
omschakeling van tewerkstelling in loondienst naar tewerkstelling via een vennootschapsvorm 
leidt aldus tot minder sociale bescherming voor de betrokkene, wat kan leiden tot grotere 
fluctuaties in het inkomen. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat voornamelijk individuen 
die beter bestand zijn tegen deze fluctuaties - bv. omwille van hun opgebouwd vermogen - 
geneigd zijn om over te schakelen naar een tewerkstelling via vennootschap. 

In Nederland tracht men de problematiek van vervennootschappelijking aan te pakken met 
een systeem van gebruikelijkloonregeling. De bedrijfsleider wordt daarbij geacht een loon te 
krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Als standaard wordt er een 
loon van € 45 000 uitgekeerd. Indien echter blijkt dat het gebruikelijk loon bij de meest 
vergelijkbare werkzaamheden hoger is,  wordt de minimale bezoldiging vastgelegd op het 
hoogste van de volgende bedragen: (i) 75 % van het loon uit de meest vergelijkbare 
dienstbetrekking, of (ii) het loon van de meest verdienende werknemer of van de meest 
verdienende werknemer van een verbonden onderneming. Indien het gebruikelijk loon bij de 
meest vergelijkbare werkzaamheden lager is en  dit aannemelijk kan gemaakt worden 
tegenover de fiscus, dan kan de bezoldiging ook op een lager loon ingesteld worden33.  

 

2.3 Intertemporele neutraliteit 

Zoals hierboven reeds werd uitgelegd, verstoort de belasting van het normale rendement op 
kapitaal de intertemporele neutraliteit bij de keuze van de consument. Toekomstige 
consumptie wordt immers benadeeld ten opzichte van huidige consumptie. Conceptueel is dit 
vergelijkbaar met een verschillend tarief voor verschillende consumptiegoederen. Zoals de 
verhouding tussen de marktprijzen van verschillende goederen best niet wordt verstoord door 
het belastingsysteem, wordt ook de verhouding tussen de marktprijzen van consumptie nu en 
in de volgende periode best niet beïnvloed. Dit marktsignaal wordt gegeven door het normaal 
rendement op sparen. Als enkel het zuiver economisch rendement wordt belast, is er geen 
sprake van verstoring. In de praktijk is het echter niet eenvoudig om de naleving van het 
principe van intertemporele neutraliteit mee te nemen in het ontwerp van een belastingsysteem 
omdat het zuiver economisch rendement niet zomaar kan geïsoleerd worden van het totaal 
rendement.  

 

33 Voor ondernemingen gecategoriseerd als start-ups, geldt een meer soepele regeling. Vanaf 
1 januari 2017 mag dan immers het wettelijk minimumloon als gebruikelijk loon genomen 
worden. 
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De “Rate of Return Allowance” (RRA), voor het eerst voorgesteld door Mirrlees et al. (2011), 
biedt hierop een pragmatisch antwoord en werkt als volgt. Vooreerst wordt een risicovrij 
rendement bepaald op de waarde van financiële activa. Het risicovrije rendement is gelijk aan 
een veilig rendement, bijvoorbeeld het rendement op kortlopende overheidsobligaties. Het 
verschil tussen het totale rendement en het risicovrije rendement is dan het ‘buitengewoon’ 
rendement. Dit ‘buitengewoon’ rendement bevat risicopremies, realisaties van dit risico, en de 
zuiver economische rente; deze laatste is onverdiend en zou dus volledig mogen belast 
worden. Vervolgens wordt bij een RRA het risicovrij rendement van activa vrijgesteld van 
belasting en wordt het ‘buitengewoon’ rendement belast. Voor dividenden moet dan nog een 
bijkomende vrijstelling gegeven worden voor reeds betaalde vennootschapsbelasting (Spiritus 
(2018)). 

Mirrlees et al. (2011) stelt voor om het ‘buitengewoon’ inkomen van alle activa, inclusief 
‘buitengewone’ meerwaarden, toe te voegen aan de belastbare basis van de 
personenbelasting. Aldus wordt het aan dezelfde tariefstructuur onderworpen als inkomen uit 
arbeid, wat het minder interessant maakt om arbeidsinkomen om te zetten in kapitaalinkomen. 
Een ander voordeel is dat de overheid een deel van het kapitaalrisico van individuen 
overneemt, waardoor investeringen aangemoedigd worden. Immers, als het rendement op een 
investering lager is dan het risicovrije rendement, vermindert het negatieve rendement de 
belastbare basis. Een systeem van RRA werd reeds ingevoerd in Noorwegen (zie Kader 3), 
waarbij het risicovrije rendement benaderd werd door het rentetarief op overheidsobligaties op 
middellange termijn. 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat er zich een probleem kan stellen bij het bepalen van 
het werkelijk rendement van illiquide activa, aangezien het niet vanzelfsprekend is om de 
eigenlijke marktwaarde van het actief te bepalen. Bovendien kan een heffing hierop ook tot 
liquiditeitsproblemen leiden als het individu niet over middelen beschikt om de 
inkomstenbelasting te betalen. Het wordt vanuit praktisch oogpunt dan ook wenselijk geacht 
om inkomen uit illiquide activa slechts te belasten op het moment dat de meerwaarde zich 
realiseert. 

 

2.4 Neutraliteit over verschillende beleggingsvormen 

Een optimaal belastingsysteem is neutraal ten aanzien van inkomens uit diverse financiële 
activa en verstoort de beweegredenen van individuen om in een specifiek spaarinstrument te 
beleggen dus niet, tenzij specifieke gedragswijzigingen worden beoogd. 

Het beleid van belastingverminderingen, in combinatie met specifieke heffingen op sommige 
activa en de vrijstelling van bepaalde inkomens, zoals interesten op gereglementeerde 
spaardeposito’s en dividenden onder een bepaald bedrag, maar ook het niet-belasten van 
meerwaarden, maakt dat de verschillende spaarvormen in België zeer uiteenlopend worden 
belast. Dit valt slechts voor een deel te verantwoorden door het feit dat het beleid bepaalde 
vormen van sparen wil stimuleren of bevoordelen (zie hoofdstuk 4). Het effect daarvan kan 
echter ook zijn dat particulieren louter uit fiscale overwegingen hun activaportefeuille 
herschikken, zonder dat dit noodzakelijkerwijs leidt tot een efficiënte allocatie van middelen. 

Om de belastingdruk op het inkomen uit verschillende activa te vergelijken, is het zinvol om 
marginale effectieve belastingtarieven (METR) te beschouwen. Deze tarieven kunnen om 
verschillende redenen afwijken van de wettelijke tarieven die van toepassing zijn op het 
inkomen uit kapitaal in de personenbelasting. Ten eerste houden de effectieve tarieven 
rekening met verschillende belastingen op een bepaald activum zoals inkomensbelastingen, 
meerwaardebelastingen, transactiebelastingen en vermogens of eigendomsbelastingen. 
Daarnaast kunnen ze rekening houden met aanpassingen van de belastbare basis zoals 
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aftrekken en belastingverminderingen. Bovendien worden METRs typisch uitgedrukt als 
belasting op het reëel rendement. Ervan uitgaande dat het wettelijk tarief van toepassing is op 
het nominaal rendement, zal bij inflatie het marginaal effectief tarief dus hoger uitkomen dan 
het statutair tarief. Tot slot dient opgemerkt te worden dat de METR betrekking heeft op de 
marginale investeringsbeslissing, de beslissing om al dan niet één euro extra te investeren of 
te beleggen. Ze geeft dus het  effectieve belastingtarief bij een investering die net voldoende 
rendeert in vergelijking met andere gelijkaardige beleggingsopportuniteiten. Dit laatste 
impliceert dat in het geval van een RRA de METR gelijk zou moeten zijn aan nul. In het 
optimum investeert men immers tot het rendement van een bijkomende belegging gelijk is aan 
de opportuniteitskost die, in geval van een RRA, mag worden afgetrokken van de belastbare 
basis.   

De OESO berekent dergelijke METRs op een consistente manier voor verschillende landen. 
Ze deed dit voor het laatst in 2018 op basis van de belastingwetgeving geldig op 1 juli 2016. 
Merk op dat het tarief van de roerende voorheffing toen nog 27% bedroeg. Om de tarieven te 
vergelijken over verschillende activa en tussen diverse landen, wordt voor de berekening 
uitgegaan van een aantal hypothesen met betrekking tot de activa. Zo wordt  een reëel 
rendement van 3% op alle activa en eenzelfde inflatie in alle landen verondersteld. De 
belastingen die in rekening worden gebracht zijn deze die direct geheven worden op het niveau 
van het individu dat de activa aanhoudt. Dit impliceert dat successierechten, 
schenkingsrechten en vennootschapsbelasting buiten beschouwing worden gelaten. Dit 
laatste impliceert dat de METRs niet de volledige belastingdruk op investeringen in aandelen 
weergeven. Verder worden activa verondersteld 5 jaar te worden aangehouden, behalve 
pensioenfondsen en huizen, waar de veronderstelde beleggingshorizon 20 jaar is.    

Figuur 11 geeft een overzicht van de marginale effectieve belastingvoeten volgens de OESO 
voor verschillende activa in België (oranje diamant) en de andere landen van het eurogebied34 
voor een belastingbetaler met een gemiddeld inkomen. De effectieve tarieven blijken in België 
sterk te verschillen over de verschillende activa. Pensioensparen blijkt veruit de meest 
aantrekkelijke vorm van sparen te zijn met een subsidie van zo’n 50% van het reëel rendement. 
Dit komt omdat het tarief waaraan het belastingvoordeel wordt toegekend hoger is dan het 
belastingtarief bij de uitkering van het gespaarde bedrag. Meerwaarden op aandelen en 
inkomens uit kapitalisatiefondsen worden in België niet of nauwelijks belast. Voor de overige 
financiële activa is het marginaal effectief tarief op het reëel rendement nagenoeg gelijk, iets 
boven 40% - dit is hoger dan het tarief van de roerende voorheffing omwille van de 
veronderstelde inflatie -, met uitzondering van het gereglementeerd sparen waarvoor een 
basisvrijstelling en een verlaagd tarief bestaat. Wat onroerend goed betreft, wordt de eigen 
woning die gefinancierd wordt met eigen vermogen relatief zwaar belast. Dit is het gevolg van 
de hoge registratierechten35, die hier in rekening worden gebracht. Indien de eigen woning met 
schuld wordt gefinancierd, blijft ze, met de in de berekening gebruikte veronderstellingen, 
nagenoeg onbelast. Dit komt doordat in België de belastingvermindering met betrekking tot 
het hypothecair krediet verder gaat dan het louter aftrekken van de rentelasten. Tot slot wordt 

 

34 Met uitzondering van Cyprus en Malta. 
35 De onroerende voorheffing is niet inbegrepen in de resultaten gepresenteerd in Figuur 11. 
Men kan recurrente belastingen op onroerend goed zowel beschouwen als belasting op 
vermogen en als vergoeding voor publieke goederen en diensten. Hier wordt voor de tweede 
optiek gekozen. Inclusief onroerende voorheffing komt de METR op woningen zo’n 20 
procentpunten hoger uit. 
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in België het reëel rendement op een verhuurde woning36 vrij laag belast. Dit kan verklaard 
worden doordat de belaste huurinkomsten een stuk lager liggen dan de werkelijke 
huurinkomsten (waar in de berekening van de METR rekening mee wordt gehouden) en omdat 
een deel van het huurrendement wordt verondersteld te bestaan uit meerwaarden, die in 
België slechts beperkt worden belast. 

In perspectief van het eurogebied blijkt België een bijzonder gunstig belastingregime te hebben 
voor pensioensparen en meerwaarden op aandelen, en een relatief gunstig regime voor de 
eigen woning gefinancierd met schulden. De belastingdruk op het rendement van 
bankdeposito’s, bedrijfsobligaties en dividenden is echter relatief hoog, net als op de eigen 
woning gefinancierd met eigen vermogen.  

 
Figuur 11: Marginale effectieve tarieven voor verschillende beleggingsvormen (in %, 2016) 

 
Bron: OESO (2018). 
(1) Hierbij wordt enkel rekening gehouden met interesten, niet met meerwaarden. 
(2) Hierbij wordt geen rekening gehouden met de vennootschapsbelasting. 
(3) Het betreft hier enkel kapitalisatiefondsen.  
(4) Hierbij wordt geen rekening gehouden met de onroerende voorheffing. 
 

  

 

36 De door de OESO berekende METR van verhuurde woningen wordt in Figuur 11 niet 
getoond omdat de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen momenteel ter discussie 
staan binnen de OESO. 
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Hoofdstuk 4: De bepaling van het algemeen belastingstelsel en de 
wenselijkheid van afwijkingen in de personenbelasting en in sociale 
zekerheidsbijdragen 

In hoofdstukken 2 en 3 werden inzichten aangereikt uit de economische literatuur over het 
ontwerp van het belastingstelstel, meer specifiek met betrekking tot de belasting op inkomen 
uit arbeid en kapitaal. Daarbij werd veel aandacht besteed aan de afweging tussen de 
herverdelings- en efficiëntiedoelstelling en de factoren die de optimale tariefstructuur voor 
inkomens uit arbeid en kapitaal bepalen. Voor de eenvoud werden daarbij veronderstellingen 
gemaakt over de volgende drie factoren: 

- De bepaling van het belastbaar inkomen: impliciet werd uitgegaan van het inkomen na 
aftrek van kosten. 

- De bepaling van de belastbare eenheid: tot nu toe werd uitgegaan van het individu als 
belastbare eenheid (niet het gezin). 

- De wenselijkheid van afwijkingen van het algemeen stelsel: tot nu toe werd dit buiten 
beschouwing gelaten 

Aangezien bovenstaande elementen van belang zijn bij het ontwerp van een optimaal 
belastingstelsel, worden ze in onderstaand hoofdstuk verder toegelicht en besproken.  

 

1. De bepaling van het belastbaar inkomen 

Als in de vorige hoofdstukken gesproken werd over belastbaar inkomen werd impliciet 
verondersteld dat dit het inkomen betrof na aftrek van kosten (en verliezen). Het 
arbeidsinkomen, dat de belangrijkste grondslag vormt voor de personenbelasting en de sociale 
zekerheidsbijdragen, omvat idealiter de vergoeding voor de geleverde arbeid na aftrek van de 
kosten voor de werknemer die noodzakelijk zijn om die arbeid te kunnen leveren. Het inkomen 
uit kapitaal, dat de grondslag vormt voor de personenbelasting, omvat idealiter de vergoeding 
voor het ter beschikking stellen van kapitaal na aftrek van de kosten en verliezen voor de 
investeerder.  

Het arbeidsinkomen omvat alle beloningen verkregen omwille van het geleverde werk, 
ongeacht de manier waarop of de vorm waarin die worden verworven door de werkende. Ze 
omvatten niet de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever (bijvoorbeeld 
bureaukosten) die werden gemaakt door de werknemer. De vergoedingen voor het geleverde 
werk kunnen zowel in cash als in natura gebeuren. Het ongelijk belasten van beloningen 
afhankelijk van de vorm ervan zou aanleiding geven tot een verschuiving in de richting van de 
verloningsvorm met de laagste belasting. Vergoedingen in cash zijn overigens vanuit 
efficiëntie-oogpunt te verkiezen omdat ze de werknemer vrij laten te kiezen of en – zo ja – hoe 
hij ze consumeert. Vergoedingen in natura of die slechts voor een beperkt aantal 
consumptiegoederen mogen gebruikt worden, leiden immers tot een ongewenst substitutie-
effect ten voordele van die goederen.  

De kosten met betrekking tot het verwerven van arbeidsinkomen moeten noodzakelijk zijn om 
het inkomen te verkrijgen of te behouden. Voorbeelden zijn de kost om zich naar het werk te 
begeven37 of het gedeelte van een onroerende goed dat voor de uitoefening van het beroep 

 

37 Dit kan zowel gaan om woon-werkverkeer als om de kost van zich in de buurt van het werk 
te vestigen. Vanuit dit oogpunt is het verdedigbaar om voor deze kost een vast bedrag per 
persoon te veronderstellen. Overigens zouden de kosten voor woon-werkverkeer ook deels 
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wordt gebruikt. Minder duidelijk zijn voordelen in natura die zowel voor privé- als 
werkdoeleinden worden gebruikt, zoals laptops, smartphones en bedrijfswagens. De 
belastingvrijstelling van dergelijke voordelen is slechts gerechtvaardigd à rato van het gebruik 
ervan voor werkdoeleinden. Algemeen kan men stellen dat hoe meer uitzonderingen en 
aftrekmogelijkheden er zijn, hoe meer mogelijkheden voorliggen om de belastbare basis uit te 
hollen. De stimulans om deze aftrekmogelijkheden te gebruiken en aldus de belastbare basis 
te verkleinen, neemt toe naarmate de marginale belastingvoet hoger is. 

Het inkomen uit kapitaal, waar we het tot nu toe over hadden omvat het volledige rendement 
op  kapitaal, ongeacht of en op welke manier het wordt uitgekeerd. Zowel interesten, 
dividenden, inkomsten uit (werkelijke of geïmputeerde) verhuur van onroerende goederen, als 
meerwaarden op activa behoren ertoe. Typische kosten voor het verwerven van deze 
inkomsten zijn interesten op leningen aangegaan om beleggingen te financieren en kosten 
met betrekking tot het onroerend goed. De aftrek van interesten op leningen hoeft niet beperkt 
te blijven tot werkelijke aangegane leningen, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis. 
Integendeel, wil het belastingsysteem neutraal zijn ten aanzien van verschillende 
beleggingsopties, dan is het vanuit efficiëntie-oogpunt verdedigbaar dat er een aftrek is voor 
interesten, ongeacht of de investering wordt gefinancierd via een lening of via bestaand eigen 
vermogen38. Dit brengt ons terug bij de discussie over intertemporele neutraliteit uit hoofdstuk 
3. De aftrek voor interesten, ook als de belegging gefinancierd wordt met eigen vermogen, 
komt immers overeen met een belastingvrijstelling voor het normaal rendement. Interesten 
kunnen namelijk gezien worden als de opportuniteitskost voor de belegging. Zoals in hoofdstuk 
3 uitgelegd, hangt de mate waarin interesten worden afgetrokken van de belastbare basis bij 
de belasting op inkomen uit kapitaal dus af van het belastingsysteem dat men kiest. 

 

2 De bepaling van de belastbare eenheid 

Voor de eenvoud van de analyse werd tot hiertoe verondersteld dat de belastbare eenheid in 
de personenbelasting het individu is. Vanuit herverdelingsoogpunt is het huishouden waar het 
individu toe behoort echter een relevantere eenheid, omwille van de schaalvoordelen in 
consumptie, zoals reeds beschreven in hoofdstuk 1. Het is immers rechtvaardig om gezinnen 
met een gelijke samenstelling en een gelijk totaal inkomen gelijk te belasten. Vanuit efficiëntie-
oogpunt, daarentegen, is het individu de meest voor de hand liggende belastbare éénheid. De 
prikkel om al dan niet te werken hangt immers best niet af van de gezinssituatie of 
samenlevingsvorm waarin het individu zich bevindt. De keuze van de belastbare eenheid 
plaatst de wetgever dus opnieuw voor een afweging tussen efficiëntie en herverdeling. Een 
belastingsysteem kan immers niet tegelijk progressief zijn, neutraal ten aanzien van de 
samenlevingsvorm, en gezinnen met een gelijk totaal inkomen gelijk belasten (Mirrlees et al. 
2011).  

Het gezamenlijk belasten van inkomsten van verschillende gezinsleden leidt tot een hoger 
marginaal tarief in de personenbelasting voor het gezinsinkomen en vermindert bijgevolg de 

 

kunnen beschouwd worden als kosten die voortvloeien uit de woonplaatskeuze, en in die mate 
niet als beroepskosten. 

38 Merk hierbij de analogie op met de vennootschapsbelasting. In de meeste 
vennootschapsbelastingsystemen bestaat enkel een aftrek voor interesten met betrekking tot 
vreemd vermogen. Vanuit efficiëntie-oogpunt is het echter wenselijk dat er ook een (notionele) 
interestaftrek is voor financiering met eigen vermogen. 
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prikkel voor de gezinsleden om te werken. Dit geldt des te meer voor de minst (of niet) 
verdienende partner, waarvan het arbeidsinkomen anders aan een des te lager marginaal 
tarief zou zijn onderworpen. Daarentegen kan de gezamenlijke belasting en de eruit 
voortvloeiende hogere belastingdruk voor het gezin gerechtvaardigd worden gezien de grotere 
draagkracht van samenwonenden. Het relatieve nadeel voor samenwonenden of gehuwden 
in dergelijk systeem kan getemperd worden door een (gedeeltelijke) decumul van het inkomen. 
In geval van een geïndividualiseerd systeem betaalt een gezin met twee verdieners minder 
belasting dan in het geval van een gezamenlijke belasting, wat leidt tot een hogere werkprikkel 
maar ook een fiscale stimulans om samen te wonen. Alleenstaanden worden hierdoor vanuit 
draagkracht-oogpunt benadeeld. Ook het hebben van kinderen of andere personen ten laste 
heeft een impact op de draagkracht van het gezin. Dit wettigt, vanuit herverdelingsoogpunt, 
belastingvoordelen die het totale inkomen van het gezin na belastingen verhogen. 

De afgelopen decennia is men in veel landen overgestapt naar een meer geïndividualiseerd 
systeem, juist omdat men de tewerkstelling van tweede verdieners fiscaal niet wil ontmoedigen 
(Peeters et al. (2014)). Ook het gegeven dat de minst verdienende partner vaak een vrouw is 
met kinderen, heeft hier in meegespeeld. Zij zijn immers gevoeliger voor veranderingen in het 
nettoloon, zoals in hoofdstuk 2 werd aangegeven. 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat een decumul van inkomsten ook kan bestaan in een 
geïndividualiseerd systeem, door een deel van de inkomsten toe te wijzen aan de partner. Dit 
kan verdedigd worden voor gehuwden in een stelsel met gemeenschap van aanwinsten vanuit 
de huwelijksvermogensrechterlijke redenering dat  de gehuwden er in dat geval voor kiezen 
dat iedere euro inkomen van één van beide echtgenoten gelijk verdeeld wordt over beiden. 
Dergelijke formule maakt het belastingsysteem neutraler ten aanzien van de taakverdeling van 
huishoudelijke taken versus werken binnen het gezin. Anderzijds verlaagt een dergelijke 
decumul dan weer de werkprikkel voor de tweede verdiener (zie bijvoorbeeld EC (2020)39). 
  

 

39 De EC (2020) raamt dat een afschaffing van het huwelijksquotiënt in België de participatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt met 1,6% zou doen toenemen, terwijl deze van mannen 
nagenoeg ongewijzigd zou blijven. 
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3 De wenselijkheid van afwijkingen van het algemeen stelsel  

Het algemene belastingstelsel wordt gedefinieerd door de elementen die tot nu toe werden 
besproken. Het betreft de optimale tariefstructuur, de verhouding tussen de belasting op 
inkomen uit arbeid en inkomen uit kapitaal, de definitie van het inkomen na aftrek van kosten 
en de bepalingen met betrekking tot de belastbare eenheid. Afwijkingen van dit algemeen 
stelsel zijn enkel wenselijk als daar goede redenen voor zijn.  

Er kan daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen twee groepen van afwijkingen. De 
eerste betreft verfijningen van het algemeen stelsel, met name inzake de definitie van de 
belastbare basis en de tariefstructuur; zij bevinden zich in een grijze zone tussen het algemeen 
stelsel en afwijkingen erop. De tweede groep omvat afwijkingen met een duidelijke 
gedragsverandering als doel. 
 

3.1 Verfijningen van het algemeen stelsel 

Bij het definiëren van de belastbare basis is het voor bepaalde kosten gemaakt door de 
werkende minder duidelijk in hoeverre ze noodzakelijk zijn om te werken. Twee voorbeelden 
hiervan zijn de kosten voor de opvang van kinderen en de kosten voor de uitbesteding van 
huishoudelijk werk. Om te oordelen in welke mate een kostenaftrek hiervoor verantwoord is, 
kan het nuttig zijn om de relatief strenge definitie uit de inkomensbelasting van het Verenigd 
Koninkrijk als referentiepunt te nemen. Die stelt dat kosten enkel aftrekbaar zijn indien ze 
“volledig, exclusief en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkverplichtingen”40. 
Behalve de noodzaak van de kosten voor de uitvoering van het werk, zouden ter 
verantwoording van de aftrek ook andere argumenten kunnen ingeroepen worden, zoals het 
stimuleren van het officiële aanbod van arbeidsintensieve persoonlijke diensten in een sector 
waar zwartwerk sterk is verspreid (cf. HRF 2002, p58). In die situatie is het echter efficiënter 
om het arbeidsaanbod rechtstreeks te beïnvloeden via subsidies en niet onrechtstreeks via de 
vraagzijde. 

Met betrekking tot de tariefstructuur, werd op het einde van hoofdstuk 2 toegelicht hoe deze, 
door rekening te houden met het verdientalent van mensen en de gevoeligheid van hun 
arbeidsaanbod met betrekking tot belastingheffingen, bijdraagt tot het bereiken van de 
efficiëntie- en herverdelingsdoelstelling. Daarbij werd aangetoond dat een belastingkrediet 
voor lage inkomens zinvol kan zijn gezien hun hogere arbeidsaanbodelasticiteit bij de 
extensieve marge. Arbeidsaanbodelasticiteiten kunnen echter ook verschillen op basis van 
andere variabelen dan het inkomen. Verminderingen in de personenbelasting of sociale 
zekerheidsbijdragen voor bepaalde doelgroepen met een hogere arbeidsaanbod of -
vraagelasticiteit kunnen in dit perspectief begrepen worden.  Zo toont empirisch onderzoek 
een hogere arbeidselasticiteit bij ouderen (zie hoofdstuk 2).  

 

3.2 Afwijkingen met het oog op gedragsverandering 

Afwijkingen van het algemeen belastingstelsel met het oog op gedragsverandering moeten 
goed gefundeerd zijn. Het stimuleren van bepaald gedrag via de personenbelasting is enkel 
verantwoord als er duidelijk sprake is van marktfalen of externaliteiten waarvoor moet 
gecorrigeerd worden. Externaliteiten zijn kosten of baten voor de samenleving die door de 

 

40 Income tax (Earnings and Pensions) Act 2003, section 336 (zie Mirrlees et al. 2011 p 63). 
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persoon of het bedrijf die ze veroorzaakt niet in rekening worden gebracht bij zijn of haar 
beslissingen. Drie gevallen van marktfalen of externaliteiten worden in de literatuur naar voor 
geschoven als redenen om een fiscale stimulans voor gedragswijziging in de 
personenbelasting te verantwoorden: 

- De neiging van mensen om te weinig te sparen op lange termijn 
- De milieu- en congestiekosten voor de samenleving die volgen uit gedrag van 

personen 
- De opbrengsten van innovatie voor de samenleving die volgen uit gedrag van personen  

Deze worden hieronder kort besproken. Daarbij moet steeds de samenhang van het 
belastingsysteem en de uitgaven voor ogen gehouden worden. Er zijn immers meestal 
verschillende instrumenten mogelijk om dezelfde doelstelling te bereiken. Zoals in hoofdstuk 
1 reeds aangehaald, moet niet elke belasting alle doelstellingen van het belastingsysteem 
nastreven zolang het belastingsysteem (en eventueel ook de overheidsuitgaven) als geheel 
de doelstellingen bereikt. Er moet dus steeds onderzocht worden of de doelstelling niet op een 
efficiëntere manier kan bereikt worden met een ander instrument en of verschillende 
instrumenten die eenzelfde doelstelling nastreven niet kunnen worden geïntegreerd in één 
instrument.  

Wat het langetermijnsparen betreft, toont empirisch onderzoek aan dat personen vaak 
kortzichtig zijn waardoor ze te weinig sparen voor de toekomst en bijgevolg minder kunnen 
consumeren tijdens hun pensioen. Dit leidt tot bezorgdheid over de mate waarin personen 
voldoende zelf-ondersteunend zijn en, eens gestopt met werken, in staat hun levensstandaard 
aan te houden. Door gebruik te maken van het belasting- en uitkeringssysteem kan de 
overheid dit myopisch gedrag trachten te remediëren. Enerzijds kan de overheid een bijdrage 
vragen aan werkenden en een uitkering bezorgen aan gepensioneerden. In dit geval is de link 
tussen bijdrage en uitkering relatief beperkt, wat de efficiëntie van het systeem vermindert 
maar de solidariteit bevordert. Anderzijds, kan de overheid personen ook aanmoedigen om 
zelf meer te sparen en aldus zelf bij te dragen aan hun toekomstig inkomen. Met dit systeem 
is het voordeel volledig gelinkt aan de bijdrage, wat de efficiëntie bevordert maar met als 
nadeel dat niet iedereen in staat is om geld opzij te zetten (Mirrlees et al. (2011) p289). Een 
belastingvermindering in de personenbelasting is voor de tweede optie een nuttig instrument. 
Om de doelstelling van langetermijnsparen te bereiken zou er ook geopteerd kunnen worden 
om de aankoop van een onroerend goed aan te moedigen. Het afbetalen van de 
hypotheeklening is immers ook een vorm van sparen op relatief lange termijn. Eens de 
eigendom is verworven dalen de maandelijkse uitgaven en komt er ruimte vrij om, tijdens het 
pensioen, het consumptieniveau op peil te houden. In beide gevallen - het aanmoedigen van 
pensioensparen en het stimuleren van de eigendomsverwerving -, hebben fiscale stimuli tot 
doel het profiel van de beschikbare middelen van een individu te wijzigen teneinde de 
consumptie gedurende de levensloop constant(er) te houden. De HRF (2002) gebruikte deze 
argumentatie om te pleiten voor een groepering van de aftrek van interesten van leningen en 
de terugbetalingen van kapitaal van hypothecaire leningen, de levensverzekeringspremies, 
het pensioensparen en eventueel groepsverzekeringsbijdragen in één korf. 

Als de overheid langetermijnsparen fiscaal bevoordeelt, kan ze er voor opteren om bij de 
uitbetaling van het gespaarde bedrag al dan niet toe te zien op een spreiding van de uitbetaling 
in de tijd. Indien ze dit niet doet, en bijvoorbeeld een éénmalige uitbetaling in kapitaal toelaat, 
geeft ze de spaarder een grotere vrijheid om het gespaarde bedrag te besteden. Indien ze dit 
wel doet, en bijvoorbeeld uitbetaling in een periodieke rente verplicht, vergewist ze zich ervan 
dat het fiscaal bevoordeeld bedrag de koopkracht van de spaarder gestaag ondersteunt voor 
de rest van zijn of haar leven, en zo een bescherming vormt tegen het financieel 
langlevenrisico. 
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In sommige gevallen houden individuen bij hun beslissingen geen rekening met de kosten voor 
de maatschappij als gevolg van hun gedrag. Dit is duidelijk het geval bij milieuvervuiling en 
congestie. Het belastingsysteem is een geschikt instrument om dergelijke externe kosten toe 
te wijzen aan degene die ze veroorzaakt. Belastingen kunnen de prijs die de vervuiler betaalt 
verhogen zodat de marktprijs niet enkel de private kost maar ook de maatschappelijke kost 
omvat. Deze internalisering van de maatschappelijke kost zorgt ervoor dat individuen de 
optimale beslissing nemen vanuit sociale welvaartsoogpunt. De meest efficiënte manier om dit 
te doen is door de vervuiling of de congestie rechtstreeks te belasten, door de prijs ervan te 
verhogen. Het meest voor de hand liggende instrument voor milieubelasting is bijgevolg de 
belasting op consumptie, waarbij de consumptie van vervuiling of congestie idealiter 
rechtstreeks wordt belast (zie hoofdstuk 5). Vervuiling en congestie zijn echter niet altijd 
zichtbaar en worden niet altijd verhandeld. Een alternatief is dan om een zichtbare verhandelde 
marktransactie te belasten die gelinkt is aan de vervuiling of congestie, bijvoorbeeld de 
consumptie van fossiele brandstoffen, of – nog indirecter – de consumptie van motoren die 
deze (inefficiënt) gebruiken. Slechts indien een consumptiebelasting niet voldoet om de 
externe kost te internaliseren kan gekeken worden naar (een combinatie van) andere 
belastingen en/of subsidies en regulering, die mogelijks makkelijker implementeerbaar zijn. In 
sommige omstandigheden is er sprake van marktfalen en werken prijssignalen niet om het 
gedrag te veranderen. Een voorbeeld hiervan is de huurmarkt, waar het mogelijks niet in het 
belang is van de eigenaar om het verhuurde huis beter te isoleren, als de huurder de 
verwarmingskosten betaalt. Ook voor de eigen woning kunnen terugverdienperiodes voor 
substantiële energiebesparende investeringen langer zijn dan het verwachte verblijf in de 
woning en kan de overtuiging ontbreken dat de investering zich zal vertalen in de verkoopprijs. 
Ook hier kunnen regulering, subsidiëring of andere instrumenten overwogen worden, naast de 
consumptiebelasting (Mirrlees et al. 2011 p238-239). Een vermindering van de 
personenbelasting voor dergelijke investeringen is equivalent met een subsidie. Het gebruik 
van afwijkingen in de personenbelasting voor milieudoeleinden moet dus met de nodige 
omzichtigheid worden overwogen, rekening houdend met het geheel van het belastingsysteem 
en andere beleidsopties. 

In het geval van beslissingen die leiden tot innovaties die de productiviteit van de economie 
verhogen, houden individuen en bedrijven dan weer enkel rekening met de eigen opbrengsten 
en niet met de opbrengsten voor de samenleving.  Subsidies of belastingverminderingen zijn 
dan ook een aangewezen instrument om  de maatschappelijke opbrengst toe te voegen aan 
de private opbrengst. Zonder stimulerende overheidsmaatregelen zouden de private uitgaven 
voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) beneden het optimale niveau blijven41. 
Steunmaatregelen kunnen de vorm aannemen van directe subsidies of stimuli via de 
belastingen. Directe subsidies zijn vooral nuttig om de onderzoekscomponent van O&O te 
ondersteunen in een vroeg stadium van het innovatieproces; belastingvoordelen kunnen 
subsidies aanvullen als algemene stimulans voor bedrijven die in O&O investeren. Binnen de 
belastingstimuli hebben zowel uitbetaalde belastingkredieten als  verminderingen van de 
belasting op arbeid het voordeel dat ze ook ten goede komen van bedrijven die nog geen winst 
maken (IMF 2016). In België werden, naast belastingvoordelen in de vennootschapsbelasting, 
sinds 2003 verschillende belastingverminderingen op het arbeidsinkomen van O&O personeel 
ingevoerd in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing: 
voor universiteiten, hogescholen en erkende onderzoeksinstellingen, voor ondernemingen die 

 

41 Empirisch onderzoek zoals dat van Guellect en Van Pottelsberghe (2003) en Buyse et al. 
(2016) toont aan dat zowel overheidssubsidies als belastingvoordelen effectief kunnen zijn in 
het stimuleren van private investeringen in O&O. 
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met deze instellingen samenwerken, voor Jonge Innoverende Ondernemingen, en voor O&O 
medewerkers met een bepaalde vereiste scholingsgraad. Volgens een evaluatie van Dumont 
(2019) zijn er robuuste aanwijzingen dat de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op 
de lonen van O&O-personeel aanleiding geven tot additionele O&O-activiteiten42. Het 
Rekenhof (2019) klaagt echter de gebrekkig controle van de toekenning van dit voordeel aan. 
 

3.3 Heeft de afwijking het beoogde effect? 

Als een overheid een afwijking van het algemeen stelsel beslist, wil ze daarmee doorgaans 
een bepaalde gedragswijziging of volume-effect teweeg brengen. Ongeacht of de beoogde 
gedragswijziging wenselijk is, is een belangrijke vraag in welke mate de afwijking deze 
gedragswijziging effectief realiseert. Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is dat 
economische actoren reageren op de prijsverandering die de afwijking veroorzaakt. Als de 
overheid een belastingvoordeel of subsidie geeft aan de consument of de producent op een 
goederen- of dienstenmarkt, dan zal de door de consument betaalde prijs (na belastingen en 
subsidies) dalen en de door de producent ontvangen prijs (na belastingen en subsidies) 
stijgen. De effectiviteit van de maatregel hangt dan af van de mate waarin de vraag en het 
aanbod van respectievelijk de consument en de producent toenemen ten gevolge van de 
prijsverandering. Met andere woorden, hoe hoger de elasticiteit van vraag en aanbod met 
betrekking tot de prijs, hoe groter het volume-effect van de maatregel. Hetzelfde geldt ook op 
de markt van productiefactoren.  

Het belang van elasticiteiten voor het volume-effect kan geïllustreerd worden aan de hand van 
de huizenmarkt. In België is het huizenaanbod vrij on-elastisch (Cavalleri et al.  2019), 
waardoor fiscale stimuli om huizenbezit aan te moedigen in grote mate worden gekapitaliseerd 
in de huisprijzen (Damen et al. 2016), en de volume-impact op het huiseigenaarschap beperkt 
is.  

Samen met het volume-effect heeft een belastingvoordeel of subsidie dus ook een prijseffect. 
Dit bepaalt of de inkomensherverdeling ten gevolge van de maatregel in het voordeel van de 
vraagzijde of de aanbodzijde van de markt uitmondt. Hoe minder elastisch de vraag en hoe 
elastischer het aanbod, hoe meer het voordeel van een belastingvermindering of subsidie bij 
de vraagzijde terechtkomt; de door de vraagzijde betaalde prijs (na belastingen en subsidies) 
zal dan immers meer dalen, en de door de aanbodzijde ontvangen prijs (na belastingen en 
subsidies) minder stijgen. Wanneer de prijzen flexibel zijn, dit is op lange termijn, wordt de 
impact van een fiscale afwijking op de inkomensverdeling bijgevolg niet bepaald door de 
wettelijke toekenning van de afwijking, maar door de elasticiteiten van vraag en aanbod. De 
overheid dient zich hiervan bewust te zijn om eventueel ongewenste herverdelingseffecten te 
vermijden. Enkel indien de prijzen rigide zijn, wat vooral het geval is op korte termijn - 
bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt -, speelt de wettelijke toekenning een rol in de werkelijke 
verdeling. 

In het voorbeeld van de huizenmarkt, met vrij on-elastisch aanbod, komt het prijsvoordeel van 
fiscale stimuli op termijn dus vooral bij de bestaande huiseigenaars (de aanbodzijde) terecht, 
eerder dan bij de kopers (de vraagzijde), ook al wordt het voordeel wettelijk volledig aan deze 
laatste toegekend. 

 

42 Sinds 2018 kunnen ondernemingen ook een gedeeltelijke vrijstelling krijgen voor O&O-
personeel met een bachelordiploma in de in aanmerking komende studierichtingen. Die 
steunmaatregel werd te recent ingevoerd om in de evaluatie van Dumont (2019) te worden 
opgenomen. 
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3.4 Afwijkingen en herverdeling 

Men zou afwijkingen op het algemeen stelsel ook kunnen gebruiken om te herverdelen. De 
herverdelende rol van fiscaliteit geschiedt echter best aan de hand van het algemeen stelsel 
van de betrokken belasting, en niet door afwijkingen op dat algemeen stelsel. In de 
personenbelasting loopt dit in het bijzonder via de tariefstructuur en de bepaling van de 
belastbare eenheid. Dit neemt uiteraard niet weg dat de manier waarop afwijkingen of 
belastingvoordelen worden toegekend een impact heeft op de (her)verdeling. Zo betekent een 
aftrek van de belastbare basis een belastingvermindering aan het marginaal tarief, wat 
voordeliger is voor hogere inkomens. Bij een belastingvermindering aan een vast tarief is het 
voordeel onafhankelijk van het inkomensniveau en wordt het enkel bepaald door hoeveel er 
gebruik van gemaakt wordt. Een aftrek van de belastbare basis is te rechtvaardigen als het 
een kost betreft met betrekking tot het verworven inkomen. Dergelijke aftrek is immers 
wenselijk om tot een correcte bepaling van het inkomen te komen. Bij afwijkingen met 
gedragsverandering als doel is het echter eerder aangewezen om gebruik te maken van 
belastingverminderingen aan een vast tarief, aangezien de effectieve prijs van het 
bevoordeelde goed dan met hetzelfde aandeel verlaagt.  

Tot slot dient opgemerkt dat hier niet wordt ingegaan op belastingverminderingen met 
betrekking tot sociale uitkeringen. Deze kunnen gezien worden als onderdeel van het 
uitkeringssysteem, waarbij een hoger belastingvermindering een lagere uitkering vereist en 
vice versa. 
 

4 Overzicht van de bestaande afwijkingen van het algemeen stelsel in België 

België kent talrijke afwijkingen in de personenbelasting en de sociale zekerheidsbijdragen. Het 
is belangrijk om een zicht te hebben op de afwijkingen en de budgettaire impact ervan. In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld subsidies zijn ze niet terug te vinden in de overheidsrekeningen43. 
De minderontvangsten ten gevolge van deze afwijkingen worden (para-)fiscale uitgaven 
genoemd.  

Voor een overzicht van de afwijkingen en fiscale uitgaven in de personenbelasting in België 
baseren we ons op de “Inventaris van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de 
ontvangsten van de staat beïnvloeden”, die jaarlijks toegevoegd wordt aan de 
Middelenbegroting44.  We baseren ons hier op de definitie van het begrip ‘fiscale uitgave’ van 
de Hoge Raad van Financiën (1984): “Een minderontvangst wegens fiscale 
tegemoetkomingen voortvloeiend uit een afwijking van het algemeen stelsel van een gegeven 
belasting ten voordele van zekere belastingplichtigen of van zekere economische, sociale, 
culturele, … activiteiten en die kan worden vervangen door een rechtstreekse betoelaging”.  

Het begrip ‘algemeen stelsel’ is dus een sleutelbegrip voor de definitie van fiscale uitgaven. 
Volgens de inventaris van fiscale uitgaven “regelt de personenbelasting de belasting van 
enigerlei inkomen na aftrek van kosten aangegaan om dat inkomen te verwerven of te 
behouden.  […] Het algemeen stelsel omvat een definitie voor de belastingeenheid en bepaalt 
hoe de fiscale draagkracht wordt bepaald in functie van de samenstelling van die 
belastingeenheid en van het aantal personen dat inkomsten aangeeft”. Wat de 

 

43 Gerichte lastenverlagingen worden in de overheidsrekeningen aan uitgavenzijde geboekt, 
als subsidie aan bedrijven. 

44 https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3293/54K3293004.pdf 
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bedrijfsvoorheffing betreft, beschouwt de inventaris vrijstellingen van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing die de werkgever kan genieten als fiscale uitgaven. Met betrekking tot de 
roerende voorheffing worden vrijstellingen, tariefverlagingen en dergelijke beschouwd als 
fiscale uitgave.  

Onderstaande tabel 2 geeft een overzicht van de voornaamste fiscale uitgaven uit de 
inventaris, onderverdeeld naar de doelstellingen zoals weergegeven in de inventaris (zie 
eerste kolom). De becijfering van de fiscale uitgaven (zie tweede kolom) gebeurt in de 
inventaris volgens de zogenaamde minderontvangsten-methode. Het betreft een statische ex-
post berekening, waarbij geen rekening wordt gehouden met gedragseffecten. Naast de 
raming van de uitgaven uit de inventaris, trachten we de afwijkingen te kwalificeren op basis 
van de analyse eerder in dit hoofdstuk (zie derde kolom). We maken daarbij een onderscheid 
tussen de volgende kwalificaties: 

- 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. 

Bij sommige fiscale uitgaven past geen van de bovenstaande kwalificaties. Voor verschillende 
afwijkingen met betrekking tot het inkomensbegrip, die opgenomen zijn in de inventaris, is 
geen raming van de fiscale uitgave beschikbaar. Dit geldt ook voor bepaalde fiscale uitgaven 
met betrekking tot het loonbegrip die niet in de inventaris terug te vinden zijn. De voornaamste 
daarvan zijn de voordelen met betrekking tot bedrijfswagens en de aandelenopties. Zij worden 
in de tabel pro memorie vermeld. Met betrekking tot bedrijfswagens zijn er wel een aantal 
studies die de fiscale uitgave in de personenbelasting ramen. Zij komen uit op een verlies aan 
ontvangsten van  € 1,4 miljard (FOD Financiën, zie deel 4) of iets meer (Harding (2014), Laine 
en Van Steenbergen (2017)). Bedrijfswagens worden dus sterk gesubsidieerd ondanks de 
negatieve externaliteiten die ermee gepaard gaan. Voor de volledigheid worden ook 
‘tariefverlagingen en vrijstellingen in de roerende voorheffing’, die slechts gedeeltelijk zijn 
opgelijst in de inventaris, vermeld in de tabel. 
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Tabel 3: fiscale uitgaven in de personenbelasting (in miljoenen euro’s, inkomstenjaar 2017) 

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.  

 
Bronnen: FOD Financiën, eigen analyse. 
(1) Volgens de inventaris van de fiscale uitgaven voor personenbelasting, bedrijfsvoorheffing en roerende 
voorheffing bij de Middelenbegroting 2019. 
(2) Op basis van de analyse in dit hoofdstuk. 
(3) Deze afwijkingen zijn niet opgenomen in de inventaris van fiscale uitgaven. 
(4) De FOD Financiën raamt de fiscale uitgave op € 1,375 miljard (zie deel 4), Laine en Van Steenbergen (2017) 
ramen het verlies op € 1,5 miljard en Harding (2014) raamt het verlies op € 2 miljard. Deze laatste raming omvat 
echter ook het verlies aan sociale zekerheidsbijdragen van werknemers, waarvan het voordeel van de 
bedrijfswagen volledig is vrijgesteld.   
* Verminderingen bedrijfsvoorheffing, geregistreerd als (loon)subsidies in de nationale rekeningen. 
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Ook in de sociale zekerheid zijn er afwijkingen. Het betreft voornamelijk verminderingen van 
de sociale zekerheidsbijdragen. Tabel 3 toont de voornaamste verminderingen en de raming 
van hun budgettaire impact volgens het recentste rapport van het Beheerscomité van de 
Sociale Zekerheid (2019). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers- en 
werkgeversbijdrageverminderingen. Merk op dat de werkgeversbijdrageverminderingen 
gericht op doelgroepen in de nationale rekeningen geregistreerd worden als (loon)subsidies 
aan bedrijven. De meeste bijdrageverminderingen kunnen gekwalificeerd worden als werk-
stimuli. Naast de bijdrageverminderingen, zijn er tal van onderdelen uit het loonbegrip die een 
voorkeursbehandeling krijgen in de sociale zekerheid, zoals deze in het kader van 
zogenaamde cafetariaplannen. De voornaamste worden in de tabel pro memorie vermeld. Van 
deze voordelen is geen berekening van de parafiscale uitgaven bekend. Een recente studie 
van de RSZ en SD Worx (2019) raamt de waarde van verschillende van deze alternatieve 
verloningsvormen en biedt mogelijkheden voor dergelijke berekeningen. Gezien het 
toenemend gebruik van dergelijke verloningsvormen is een raming van de budgettaire impact 
wenselijk.     
Tabel 4: afwijkingen in sociale zekerheidsbijdragen (in miljoenen euro’s, 2018) 

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 

 
Bronnen: Beheerscomité Sociale Zekerheid, eigen analyse. 
(1) Volgens het rapport van het Beheerscomité Sociale Zekerheid (2019), tenzij anders vermeld. 
(2) Op basis van de analyse in dit hoofdstuk. 
(3) Een gedetailleerd overzicht van alternatieve verloningsvormen vind je op:  
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/description.html  
* Doelgroep-verminderingen van werkgeversbijdragen worden in de nationale rekeningen als (loon)subsidie 
geregistreerd. 
  

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/description.html
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Hoofdstuk 5: Mogelijkheden voor een welvaartsverhogende verschuiving 
van belastingen op arbeid naar andere grondslagen 

De heffingsdruk op arbeid is relatief hoog in België45. Een analyse van de structuur van het 
gehele belastingsysteem laat toe om mogelijke beschikbare marges in de verschillende 
belastingcategorieën na te gaan. Men kan spreken van marges als de belastingheffingen 
relatief laag zijn in vergelijking met andere belastingen in België of met gelijkaardige 
belastingcategorieën in andere geavanceerde economieën46. De mogelijke marges in 
bepaalde belastingcategorieën zouden kunnen aangewend worden om een daling van de 
lasten op arbeid mee te financieren. De hieruit voortkomende belastingverschuivingen hebben 
uiteraard ook een impact op de efficiëntie- en herverdelingsdoelstelling van het 
belastingsysteem en moeten vanuit die optiek bestudeerd worden. 

We gaan hier dieper in op mogelijke marges in consumptiebelastingen en in 
kapitaalbelastingen.  

 

1. Mogelijke marges in de consumptiebelastingen? 

1.1 Belastingdruk op consumptie in België 

In vergelijking met de andere landen van de EU wordt in België relatief weinig beroep gedaan 
op belastingen op consumptie. Het aandeel van de heffingen op consumptie in de totale 
belastingontvangsten behoort in België tot de laagste van de EU (zie Figuur 2).  

De inkomsten uit de consumptiebelastingen zijn, uitgedrukt in % bbp, het afgelopen decennium 
relatief stabiel gebleven in België. Zoals berekend door de EC bedroegen ze 10,5 % bbp in 
2017. De belastingen op consumptie bestaan voornamelijk uit btw, accijnzen, douanerechten 
en milieuheffingen. De inkomsten uit btw bedroegen in 2017 ongeveer 6,8 % bbp terwijl deze 
uit accijnzen 2,2 % bbp bedroegen. 

De eigenlijke heffingsdruk op consumptie wordt benaderd door het impliciet heffingstarief op 
consumptie. Dit is het geheel van de betaalde belastingen op consumptie in verhouding tot de 
finale consumptieve bestedingen van de gezinnen op het grondgebied van een land. In 2017 
bedroeg dit tarief 21,6 % in België, wat in lijn met het gemiddelde impliciete heffingstarief in de 
EU, dat 22,5 % bedraagt. 

Het impliciete btw-tarief bedroeg in België 14 % in 2017,  wat een stuk lager is dan het 
standaardtarief van 21 %. Dit is voornamelijk het gevolg van de toepassing van verlaagde 
tarieven en btw-vrijstellingen. In verschillende Europese landen werd het standaard btw-tarief 
de afgelopen jaren verhoogd - meer bepaald sinds de economische en financiële crisis - , 
terwijl het in België constant bleef. Dit heeft ertoe geleid dat het Belgisch standaardtarief 
nagenoeg samenvalt met het gemiddeld tarief in de EU. Dit terwijl het tarief van 21 % voor de 
economische en financiële crisis tot de hoogste van de EU behoorde. 

 

45 Zie o.a. Figuur 3 

46 In wat volgt focussen we op de marges op basis van een vergelijking met andere landen 
van de EU. 
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Figuur 12: Heffingsdruk op consumptie 

 
Bronnen: EC, OESO. 
(1) Dit is het geheel van de betaalde belastingen op consumptie, gedeeld door de finale consumptieve bestedingen 
van de gezinnen op het grondgebied van het land. 
(2) Het impliciete btw-tarief is de verhouding van de btw-ontvangsten van de overheid, tot de finale consumptieve 
bestedingen van de gezinnen op het grondgebied van het land. 
 

1.2 Een verschuiving van lasten op arbeid naar consumptie? 

Consumptiebelastingen zijn minder nadelig voor de economische groei dan belastingen op 
inkomen uit arbeid en kapitaal. Een verschuiving van deze inkomstenbelastingen naar 
consumptiebelastingen kan echter nadelig zijn vanuit herverdelingsoogpunt. Belastingen op 
consumptie zijn doorgaans immers minder progressief dan deze op arbeid. Recente studies 
tonen aan dat consumptiebelastingen regressief zijn indien gemeten in verhouding tot het 
huidige inkomen maar proportioneel of zelfs licht progressief indien gemeten in verhouding tot 
de uitgaven (zie o.a. Johansson, 2016). Daarnaast benadeelt een verschuiving van de lasten 
op arbeid naar consumptie niet-werkenden ten opzichte van werkenden. Anderzijds betekent 
de consumptiebelasting impliciet dan weer een heffing op geconsumeerd vermogen. 

Teneinde de negatieve impact van consumptiebelastingen op de herverdelingsdoelstelling te 
temperen,  hebben  de meeste  landen in hun btw-stelsel een systeem van uitzonderingen en 
verlaagde tarieven ingevoerd voor levensnoodzakelijke producten, met als doel een zekere 
mate van progressiviteit te introduceren. Ook worden de tarieven soms verlaagd om de 
consumptie van bepaalde goederen en diensten te stimuleren, zoals het geval is bij boeken, 
kranten en openbaar vervoer. Er zijn nochtans goede redenen om een uniform tarief op alle 
goederen en diensten als uitgangspunt te nemen. Afwijkingen verstoren immers de 
bestedingsbeslissingen van consumenten. Deze baseren hun beslissing namelijk op de 
relatieve prijsverschillen tussen goederen of diensten. Als de belasting deze relatieve 
prijsverschillen verstoort – wat het geval is als de consumptiebelasting verschilt per goed of 
dienst -, leidt dit tot suboptimale consumptiebeslissingen. Uniformiteit sluit ook uit dat 
lobbygroepen druk zetten op beleidsmakers om (ook) een verlaagd tarief te verkrijgen. 
Bovendien is één tarief vanuit administratief oogpunt eenvoudiger zowel voor de 
belastingbetaler als -ontvanger  (Mirrlees et al. 2011). Afwijkingen van het uniform tarief zijn 
slechts wenselijk als daar goede redenen voor zijn (zoals bij milieuheffingen, cf. infra). 
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Om de herverdelingsdoelstelling te bereiken, moet bovendien het geheel van het 
belastingsysteem en de uitkeringen worden beschouwd (zie hoofdstuk 1). Directe belastingen 
op het inkomen blijken beter geschikt dan indirecte (consumptie-)belastingen om te 
herverdelen. De consumptiekeuze van individuen geeft immers niet meer informatie over het 
(niet waarneembare) verdientalent dan het inkomen. Herverdeling via consumptiebelasting, 
bijvoorbeeld door levensnoodzakelijke goederen aan een lager tarief te belasten, heeft een 
hoge welvaartskost omdat het de consumptiekeuze van individuen beïnvloedt (cf. supra). 
Bovendien is de herverdeling kostelijker omdat ook individuen met een hoog inkomen genieten 
van het verlaagd tarief. Om de herverdelingsdoelstelling te handhaven na een verschuiving 
richting meer consumptiebelastingen, is het dus effectiever om de progressiviteit van de 
inkomensbelasting en de uitkeringen bij te stellen.   

Een selectief gebruik van verlaagde tarieven en vrijstellingen in het btw-stelsel is dus aan te 
raden. De extra inkomsten die dit genereert, kunnen worden aangewend voor een verlaging 
van de lasten op arbeid, in de eerste plaats voor lage inkomensgroepen, in combinatie met 
gerichte transferten naar uitkeringsgerechtigden. 

 

1.3 Milieu- en congestieheffingen 

Afwijkingen van een uniform tarief zijn enkel wenselijk als daar goede redenen voor zijn. Dit is 
het geval bij marktfalen en externaliteiten. Er is duidelijk sprake van negatieve externe effecten 
bij het gebruik van goederen en diensten die milieuvervuiling en congestie veroorzaken. Zoals 
uitgelegd in hoofdstuk 4 is de belasting op consumptie het meest voor de hand liggende 
instrument om de maatschappelijke kosten van vervuiling en congestie te internaliseren. 
Daarbij wordt de consumptie van vervuiling of congestie idealiter rechtstreeks belast. In het 
geval van milieuvervuiling gaat het bijvoorbeeld om een CO2-belasting; in geval van congestie 
om een belasting die varieert in ruimte en tijd, in functie van de opstopping. Er dient opgemerkt 
te worden dat niet noodzakelijk een nultolerantie wordt nagestreefd op het gebied van 
vervuiling of congestie, maar eerder een economisch verantwoorde orde van grootte waarbij 
de marginale baten en de kosten voor de huidige en toekomstige generaties in balans worden 
gebracht (Van Cauter en Van Meensel, 2009). 

Figuur 13: Milieu- en energiebelastingen (in % bbp, 2017) 

   
Bron: EC.(1) Deze belastingen omvatten de accijnzen op brandstoffen. 
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Volgens berekeningen van de EC bedroegen de ontvangsten uit de milieu- en 
energiebelastingen in België 2,4 % bbp in 2017. Daarmee behoorden zij tot de laagste van de 
EU. Met name de opbrengsten uit de energieheffingen zijn relatief gering. In de EU hebben 
enkel Malta en Ierland een opbrengst, uitgedrukt in % bbp, die lager is. Nochtans behoort 
België tot de koplopers in de EU wat betreft de elektriciteitsprijs voor gezinnen. Een analyse 
van de componenten van de elektriciteitsprijs in Figuur 14 leert ons echter dat dit het gevolg is 
van de hoge basisprijs voor elektriciteit in België. Deze omvat de zuivere energiecomponent 
en de netvergoeding. Beschouwen we de procentuele bijdrage van de belastingen aan de 
finale elektriciteitsprijs, dan blijkt België zich te positioneren in de middenmoot van de EU.  

Figuur 14: Gemiddelde elektriciteitsprijs voor gezinnen (euro per kilowattuur, 2e helft 2018) 

 
Bon: Eurostat. 
(1) Het basisbedrag van de elektriciteitsprijs bestaat naast de feitelijke energiekost ook uit de distributienettarieven 
en transmissiekosten.  
(2) De andere belastingen en heffingen omvatten in België o.a. de federale energiebijdrage en de bijdrage 
Energiefonds in het Vlaams Gewest. 
 

Tabel 5 geeft het detail van de Belgische heffingen die volgens de EC-methodologie als milieu- 
en energiebelastingen worden gecategoriseerd. Dit overzicht toont aan dat vervuiling meestal 
niet rechtstreeks wordt belast.  
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Tabel 5: Overzicht van de milieu- en energiebelastingen in België 1, 2 (2017) 

 
Bron: EC. 
(1) De categorisering van fiscale heffingen als milieu- en energiebelastingen gebeurt op basis van de methodologie 
beschreven in  Annex B van EC (2019). Merk hierbij op dat de btw-ontvangsten uit energieproducten niet 
beschouwd worden als milieuheffingen. 
(2) VG, WG en BHG staan respectievelijk voor Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk gewest. 
G&G, L.O. en SZ betreffen respectievelijk de deelsector van de gemeenschappen en de gewesten, de lokale 
overheid en de deelsector van de sociale zekerheid. 

 

Om de impact van de verschillende belastingen op de kostprijs van vervuiling zichtbaar te 
maken en te vergelijken worden effectieve belastingvoeten berekend die de hoogte van de 
verschillende belastingen uitdrukken in functie van één bepaalde eenheid vervuiling. Zo drukt 
de OESO de verschillende heffingen op energie uit als kostprijs in euro’s per ton CO2-uitstoot, 
een belangrijke maatstaf in de strijd tegen de klimaatverandering. Het betreft expliciete CO2-
heffingen en accijnzen op brandstoffen. Figuur 15 toont aan dat CO2-uitstoot op de weg (zie 
linkerluik) veruit het meest wordt belast. Zowel in België, als in de voornaamste buurlanden 
wordt een relatief hoge kostprijs gehanteerd, wat zowel ter bestrijding van vervuiling als 
congestie kan verdedigd worden. De kostprijs is de voorbije jaren toegenomen in België, 
voornamelijk door de verhoging van accijnzen op diesel tussen 2015 en 2018. Wat de overige 
CO2-uitstoot betreft, is de kostprijs over het algemeen een stuk lager. De belasting op 
brandstoffen verbruikt door huishoudens en commerciële of publieke diensten andere dan voor 

miljoen euro (% bbp)

Milieu- en energiebelastingen 9827 2,24

Energie 6367 1,45
    waarvan:
        Accijnzen op minerale oliën 5070 1,15
        Energiebijdrage 340 0,08
        Bijdrage Energiefonds (VG) 529 0,12
        Emissierechten (VG, WG, BHG) 102 0,02

Transport 2919 0,66
    waarvan:
        Verkeersbelasting gezinnen (G&G, L.O.) 1210 0,28
        Verkeersbelasting bedrijven (G&G, L.O.) 597 0,14
        Belasting op de inverkeerstelling (G&G) 435 0,10
        Bijkomende heffing autoverzekeringspremies (SZ) 682 0,16

Vervuiling 541 0,12
    waarvan:
        Verpakkingsheffing 341 0,08
        Waterheffingen (G&G) 119 0,03
        Afvalstoffenheffing (VG, WG) 79 0,02
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transport is in België een stuk lager dan in de buurlanden, met uitzondering van Luxemburg. 
De industrie blijft over het algemeen het meest gespaard van energieheffingen, al scoort België 
ook hier bijzonder laag in vergelijking met de buurlanden en Scandinavische landen. Hierbij 
dient wel opgemerkt dat de een groot deel van de industriële uitstoot in de EU gedekt is door 
het Europees systeem voor emissiehandel (ETS). Uitstootrechten worden momenteel 
verhandeld voor zo’n € 25 per ton CO2-uitsoot. Dit neemt niet weg dat zowel op vlak van CO2-
belasting van de industrie als van de residentiële en commerciële sector er in België een 
aanzienlijke marge is. 

 
Figuur 15: Gemiddelde effectieve CO2- belasting op energie (in euro per ton CO2, op 1 juli 2018) 

 
Bron : OESO (2019). 

Milieubelastingen hebben doorgaans een regressief karakter. Bij een verhoging ervan wordt 
bijgevolg best stil gestaan bij de mogelijks nadelige impact  voor de herverdelingsdoelstelling. 
Daarbij moet zowel rekening gehouden worden met de directe impact van de belasting op de 
koopkracht als met de mogelijkheden - naargelang het inkomen - om investeringen te 
verrichten om de belasting te vermijden (HRF, 2009). 

Milieuheffingen kunnen ook de concurrentiepositie verzwakken, voornamelijk op korte termijn. 
Milieu- en energieheffingen leiden immers tot prijsstijgingen van in België geproduceerde 
goederen ten opzichte van deze in het buitenland47. Om dit te vermijden worden 
milieuheffingen met betrekking tot internationaal verhandelde goederen idealiter 
gecoördineerd op internationaal niveau. Op lange termijn zorgen milieuheffingen dan weer 
voor een permanente stimulans om nieuwe productiemethoden te ontwikkelen die de 
vervuiling terugdringen en om nieuwe technologieën sneller te implementeren, wat het 

 

47 Het bestaan van loonindexeringsmechanismen in België versterkt dit negatief effect. De door 
de milieu- en energieheffingen veroorzaakte prijsstijgingen leiden via deze 
indexeringsmechanismen tot hogere nominale lonen, wat een verdere verzwakking van de 
concurrentiepositie betekent. Hierbij dient wel opgemerkt dat de prijsstijgingen van 
motorbrandstoffen de gezondheidsindex, die de basis vormt voor de loonindexering, niet 
rechtstreeks verhogen. 
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concurrentievermogen ten goede komt. Aandacht voor het concurrentievermogen en zorg voor 
het leefmilieu kunnen op lange termijn dan ook met elkaar verzoend worden48. 

Samengevat kan gesteld worden dat België over mogelijkheden beschikt om de ontvangsten 
uit milieu- en energieheffingen te verhogen, waarbij de marges zouden kunnen aangewend 
worden om andere belastingen te verlagen. Op korte termijn betekent dit een 
belastingverschuiving van directe naar indirecte belastingen, met mogelijks positieve gevolgen 
voor de economische activiteit (cf. hoofdstuk 1). Op langere termijn, moeten  milieu- en 
congestieheffingen aanzetten tot gedrags- en technologieveranderingen die de vervuiling en 
congestie terugdringen. Daardoor verkleinen de beschikbare budgettaire marges om andere 
belastingen te verlagen. In dat geval is er uiteraard wel de beoogde welvaartswinst in de vorm 
van lagere emissies en congestie. 
  

 

48 Albrizio et. al. (2014) tonen empirisch aan dat een toename van de milieu- en 
energieheffingen niet leidt tot een daling van de productiviteit op middellange, en zelfs op korte 
termijn . Het blijkt wel dat het hoofdzakelijk de meer productieve bedrijven zijn die voordeel 
halen uit de nieuwe opportuniteiten die de milieuheffingen met zich meebrengen. Zij slagen er 
immers beter in om nieuwe technologie sneller toe te passen of beschikken over meer 
middelen voor investeringen in R&D.  
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2 Mogelijke marges in de kapitaalbelastingen?  

2.1 Belastingdruk op kapitaal in België 

Zoals eerder aangegeven, zijn de belastingontvangsten uit kapitaal relatief hoog in België. 
Figuur 16 toont dat het belang van deze heffingen in België, in verhouding tot het bbp, 
beduidend hoger ligt dan gemiddeld in de EU. De ontvangsten liepen op van 7,3 % bbp in 
2005 tot 8,9 % bbp in 2017. In België omvatten de belastingen op kapitaal onder meer de 
vennootschapsbelasting, de roerende voorheffing, de successierechten, de registratierechten 
en de schenkingsrechten, de belastingen op langetermijnsparen, de inkomsten ontvangen bij 
de fiscale regularisaties, de onroerende voorheffing, de verkeersbelastingen betaald door de 
ondernemingen en de nucleaire taks. 

De omvang van de belastinginkomsten uit kapitaal in verhouding tot het bbp geeft uiteraard 
slechts een partieel beeld over de heffingsdruk. Het is geen relevant gegeven voor het niveau 
van de heffingstarieven. De ontvangsten zijn immers sterk afhankelijk van de omvang van het 
vermogen van de particulieren in dat land. Dit vermogen kan worden benaderd aan de hand 
van het bruto financiële vermogen van de gezinnen49. Uit Figuur 16 blijkt dat het bruto 
financiële vermogen van de gezinnen, in verhouding tot het bbp, in België relatief hoog is ten 
opzichte van de andere EU-landen. Enkel in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken blijkt dit hoger te zijn50. 

De belastingen op kapitaal kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: (i) de heffingen 
op het inkomen uit vermogen van de particulieren, (ii) de heffingen op het vermogen en op 
vermogenstransacties en (iii) de vennootschapsbelasting. Het hoge niveau van de belastingen 
op kapitaal in België wordt voornamelijk verklaard door de heffingen op het vermogen en op 
de vermogenstransacties. België had hiervoor, op basis van de laatst beschikbare statistieken, 
met een niveau van 4,3 % bbp in 2017 de derde hoogste opbrengst van landen van de EU, na 
respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De relatief hoge opbrengsten uit 
successie- en registratierechten in België vormen hiervoor een belangrijke verklaring. Uit een 
op OESO-gegevens gesteunde internationale vergelijking blijkt dat, in verhouding tot het bbp, 
de grootste opbrengst van de heffingen op erfenissen en schenkingen in de OESO 
gerealiseerd wordt in België. Dit is deels het gevolg van de relatief grote omvang van het 
vermogen in België, maar eveneens van de relatief hoge tarieven (Drometer et al. 2018). 

Ook wat betreft de ontvangsten uit de heffingen op de inkomsten van vennootschappen 
behoort België in 2017 met een niveau van 4,1 % bbp tot de koplopers in Europa51. De 
Belgische nominale tarieven in de vennootschapsbelasting behoorden tot de hoogste in 
Europa. Gelet op de gewijzigde internationale omgeving, meer bepaald de internationale 
initiatieven om de uitholling van de heffingsbasis tegen te gaan, en de tendens tot lagere 
nominale heffingstarieven, werd het Belgisch stelstel van de vennootschapsbelasting eind 

 

49 Er wordt bij deze maatstaf dus geen rekening gehouden met de waarde van het vastgoed. 
50 Een belangrijke verklaring voor de hoge waarden in Nederland en Denemarken betreft het 
bestaan van een verplichte en sterke private pensioencomponent, en aldus een fors 
ontwikkelde privatisering van de pensioenen. 
51 Hierbij dient opgemerkt te worden dat de ontvangsten in 2017 uitzonderlijk hoog waren ten 
gevolge van de verdubbeling van het boetetarief  naar 2,25% bij onvoldoende 
voorafbetalingen. Dit heeft gezorgd voor een sterke stijging van de voorafbetalingen van de 
vennootschappen wat in 2018 en 2019 werd gecompenseerd door een lagere inning via 
inkohieringen. 
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2017 hervormd. Er werd daarbij beslist om het nominale heffingstarief fors te verlagen en de 
belastbare basis te verbreden52. 

Daartegenover staat wel dat, in vergelijking met de andere landen van de Europese Unie, de 
fiscale ontvangsten afkomstig van de heffingen op de inkomsten uit vermogen van de 
particulieren in België relatief laag zijn. Deze stemmen in België hoofdzakelijk overeen met de 
roerende voorheffing en met de vermogensgebonden netto-ontvangsten uit de 
personenbelasting die vanwege de omvang van de belastingaftrek negatief zijn. 

 
Figuur 16: Belastingen op kapitaal1 

 
Bron: EC. 
(1) De EC hanteert een zeer ruime definitie van de heffingen op kapitaal, waarbij naast de drie categorieën in de 
figuur ook de belastingen op de inkomsten van de zelfstandigen wordt opgenomen. Het inkomen van zelfstandigen 
bestaat uit twee componenten: (i) een vergoeding voor de geleverde arbeid en (ii) een vergoeding  voor het 
ingebrachte kapitaal. Conceptueel is het heel moeilijk om een adequate uitsplitsing over beide componenten te 
maken. De EC heeft daarom geopteerd om het totaal van de door de zelfstandigen betaalde heffingen bij de 
kapitaalbelastingen onder te brengen. In deze analyse, inclusief de gehanteerde cijfers en internationale 
vergelijkingen, wordende heffingen op het inkomen van zelfstandigen echter buiten beschouwing gelaten. 
 

Het relatief hoge niveau van de bruto financiële activa van de gezinnen maakt de lage 
inkomsten uit  de heffingen op de vermogensinkomsten van de particulieren opmerkelijk. 
Nochtans werd tijdens de afgelopen jaren het basistarief van de roerende voorheffing 
stelselmatig opgetrokken. Terwijl het in 2011 nog 15 % beliep, werd het finaal op 1 januari 
2017 op 30 % gebracht. Belangrijke oorzaken voor de relatief lage opbrengsten zijn het niet of 

 

52 Voor meer details over de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting, zie o.a. 
Coppens et al. (2018)  
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nauwelijks belasten van meerwaarden op aandelen en inkomens uit kapitalisatiefondsen53, 
verlaagde tarieven voor bepaalde activa, en de verschillende vormen van belastingaftrek in de 
personenbelasting zoals voor diverse vormen van langetermijnsparen. 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 aangehaald zijn belastingen op inkomen uit kapitaal het meest 
nadelig voor economische groei, aangezien zij de investeringsbeslissing van individuen en 
bedrijven verstoren54. Daartegenover staat wel dat zij kunnen bijdragen aan de 
herverdelingsdoelstelling.  

 

2.2 Beschikbare marges in de vennootschapsbelasting? 

Wat betreft  de vennootschapsbelasting, zijn de marges in België vrij beperkt. De hoge 
nominale tarieven in de Belgische vennootschapsbelasting vormden - naast de gewijzigde 
internationale context - namelijk één van de belangrijkste argumenten voor de hervorming van 
de vennootschapsbelastingwetgeving in december 2017. Een te grote afwijking tussen het 
tarief in België en dat in de andere EU-lidstaten zou België immers veel minder aantrekkelijk 
kunnen maken als vestigingsplaats voor de activiteiten van multinationale ondernemingen (zie 
o.a. Everaert et. al. (2015)).   

Enkel via het wegwerken van bestaande  inefficiënties in de vennootschapsbelasting kunnen 
bijgevolg marges gecreëerd worden voor een belastingverschuiving weg van de lasten op 
arbeid. Zo is er in hoofdstuk 3 dieper ingegaan op de louter op fiscale motieven gebaseerde 
vervennootschappelijking. Het verschil tussen de geldende tarieven in de 
vennootschapsbelasting en deze in de personenbelasting beïnvloedt sterk de keuze van 
individuen om hun activiteiten via een vennootschap aan te bieden (zie Figuur 10, hoofdstuk 
3).  In die optiek kan het aan te raden zijn om de genomen maatregelen in de Belgische 
vennootschapsbelastingwetgeving om de louter op fiscale redenen gebaseerde 
vervennootschappelijk tegen te gaan, uit te breiden. Aldus zouden extra opbrengsten kunnen 
gegeneerd worden in de personenbelasting die kunnen worden aangewend om de 
lastenverlaging op arbeid mee te financieren. 

 

2.3 Beschikbare marges in de heffingen op vermogensinkomsten van 
particulieren? 

Uit Figuur 11 (hoofdstuk 3) blijkt dat dat de marginale effectieve belastingdruk op het 
rendement van bankdeposito’s, bedrijfsobligaties en dividenden in België relatief hoog is. Er is 
dus nauwelijks ruimte om de bestaande tarieven op inkomsten uit vermogen te verhogen.  
Daarentegen kan de neutraliteit ten opzichte van de verschillende beleggingsvormen 
bevorderd worden. In een optimaal belastingsysteem is de belasting van diverse inkomens uit 
financiële activa immers neutraal, tenzij specifieke gedragswijzigingen worden beoogd (zie 
hoofdstuk 3). In België bestaan er echter zo goed als geen heffingen op meerwaarden voor de 

 

53 Het niet of nauwelijks belasten van meerwaarden op aandelen en inkomens uit 
kapitalisatiefondsen werd reeds geïllustreerd in Figuur 11 (hoofdstuk 3). 

54 Binnen de kapitaalbelastingen blijkt de vennootschapsbelasting het meest nadelig te zijn 
(zie o.a. Arnold et. al., 2011; Johansson, 2016, Akgun et. al., 2017) 
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particulieren, terwijl die in verscheidene Europese landen - op zeer uiteenlopende wijze - wel 
worden toegepast.  

 

2.4 Beschikbare marges in de overige belastingen op het vermogen en de 
vermogenstransacties? 

Tot slot is het nuttig om na te gaan of er marges zijn in de vermogens- en 
vermogenstransactiebelastingen in België. De bestaande vermogensbelastingen in België 
betreffen hoofdzakelijk de onroerende voorheffing terwijl de inkomsten uit de 
transactiebelastingen voornamelijk afkomstig zijn van de successie- en registratierechten. 

Periodieke belastingen op onroerende activa, waartoe de onroerende voorheffing behoort, 
worden zowel door de economische theorie als op basis van gedegen macro-economische 
empirische analyses aanzien als minst groei-verstorend (zie hoofdstuk 1). Bovendien kan men 
ook verwachten dat deze belastingcategorie bijdraagt aan de herverdelingsdoelstelling, 
aangezien het bezit van onroerende activa relatief sterk geconcentreerd is bij de hogere 
inkomensgroepen.  

Als we de ontvangsten uit deze belastingcategorie, die nagenoeg volledig afkomstig zijn van 
de onroerende voorheffing, beschouwen, blijken de marges beperkt. Figuur 17 toont namelijk 
dat België zich binnen de EU bij de landen bevindt die, uitgedrukt in % bbp, relatief veel 
ontvangsten halen uit deze inkomstenbron. Als men de bijdrage van de onroerende 
voorheffing aan de METR55 op een eigen woning beschouwt, blijkt bovendien dat België 
bovenaan de rangschikking staat. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het kadastraal 
inkomen, waarop de onroerende voorheffing  wordt geheven sinds 1975 niet meer herzien is 
en slechts wordt geïndexeerd. Een actualisatie van het kadastraal inkomen zou bijgevolg de 
bijdrage van de onroerende voorheffing aan de METR op de eigen woning verhogen. De extra 
inkomsten die dit genereert zouden kunnen aangewend worden om een verlaging van de 
heffingsdruk op arbeid te helpen financieren.  

Transactiebelastingen, waaronder registratierechten op woningen, worden in de economische 
literatuur als negatief voor de welvaart beschouwd omdat ze de wederzijds voordelige 
uitwisseling van goederen ontmoedigen. In tegenstelling tot een consumptiebelasting, die 
slechts éénmaal de finale consumptie belast, vermindert een transactietaks bij elke 
uitwisseling de waarde van het goed (Mirrlees et al 2011). Bovenop dit negatief economisch 
advies komt dat registratierechten in België reeds relatief hoog zijn56.  

 

 

 

55 Zoals berekend door de OESO en beschreven hoofdstuk 3. 

56 Daarbij dient opgemerkt te worden dat de verschillende regio’s in België de afgelopen jaren 
reeds inspanningen gedaan hebben om de tarieven in de registratierechten te verlagen. 
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Figuur 17: Periodieke belastingen op onroerende activa 

 
Bron: EC, OESO. 
(1) Het betreft cijfers voor de eigen woning gefinancierd met schuld maar gelijkaardige cijfers worden bekomen 
indien de woning gefinancierd wordt met eigen middelen. 
 

Successierechten zijn minder nadelig vanuit welvaartsoogpunt. In het geval van onbedoelde 
nalatenschap57 zijn successierechten een voorbeeld van een lump sum belasting of een 
belasting op economische rente. Aangezien de belasting het gedrag niet beïnvloedt zou een 
volledige belasting hier aangewezen zijn. Nalatenschappen zijn echter ook vaak bedoeld. In 
dat geval is de evaluatie vanuit efficiëntie-oogpunt minder eenduidig. Langs de ene kant 
kunnen hogere successierechten leiden tot een (ongewenst) lager spaargedrag bij individuen 
die een nalatenschap wensen achter te laten voor hun erfgenamen. Anderzijds kan dit 
gecompenseerd worden door een toegenomen spaargedrag bij de betrokken erfgenamen die 
hierop inspelen. Vanuit herverdelingsoogpunt is een sterk argument dat successierechten een 
geschikt instrument zijn om gelijkheid van kansen te bevorderen. Daarnaast kunnen 
successierechten ook dienen ter compensatie van een gebrekkige belasting op inkomsten uit 
kapitaal, zoals de afwezigheid van een meerwaardebelasting. In ieder geval is het 
aangewezen dat successierechten neutraal zijn ten aanzien van verschillende activa.  

Tot slot dient opgemerkt te worden dat inkomsten uit fiscale regularisatie ook tot de 
kapitaalbelastingen gerekend worden. Deze kunnen zowel vanuit efficiëntie- als 
herverdelingsoogpunt verdedigd worden aangezien ze bijdragen aan een rechtvaardige 
belastingheffing op kapitaal, waarbij de diverse vormen van fiscale fraude effectief worden 
bestreden. Ook de tijdens de afgelopen jaren gesloten internationale akkoorden om gegevens 
uit te wisselen, zijn daarbij belangrijke stappen in de goede richting. 
  

 

57 Dit is het geval wanneer mensen sterven vooraleer ze hun opgebouwd vermogen hebben 
geconsumeerd omdat ze hebben gespaard voor mogelijks onvoorziene gebeurtenissen die 
zich niet hebben gerealiseerd of omdat ze er niet in geslaagd zijn om de consumptie van hun 
vermogen optimaal te spreiden over de tijd. 
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DEEL 1 – INLEIDING  

Hoofdstuk 1 - De opdracht 

1. Minister Van Overtveldt 

Eind 2017 heeft de toenmalige Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, de opdracht 
gegeven aan de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën (verder 
“de Afdeling”) om een omvangrijke studie uit te voeren naar “de mogelijke pistes die kunnen 
worden aangereikt voor een eventuele volgende grote belastinghervorming vanaf 2019. Deze 
studie kan de bouwstenen aanreiken waarmee een volgende federale regering aan de slag 
kan.”  

“De focus en principes van de gevraagde studie zijn: 

• Hoe kan de personenbelasting in alle facetten hervormd worden zodat werken 
meer loont, en de verschillende inactiviteitsvallen afnemen (tarieven, 
grensbedragen, aftrekken, …) 

• Hoe kan dergelijke hervorming gefinancierd worden via hetzij een gedeeltelijke of 
volledige verschuiving naar andere belastingen 

• De studie moet aandacht hebben voor de budgettaire effecten van een hervorming 
van de personenbelasting en eventuele compenserende maatregelen op de 
verschillende niveaus van overheden (federaal, regionaal, lokaal), ten gevolge van 
de zesde staatshervorming 

• De studie moet aandacht hebben voor de actuele economische en 
maatschappelijke trends en verschuivingen (als voorbeeld: toename elektrische 
voertuigen in de toekomst en de impact op accijnsinkomsten van dalend aantal 
traditionele wagens) 

• De studie moet de eventuele ongelijkheid tussen verschillende vormen van 
samenleven verkleinen 

• Tot slot moet de studie als doel hebben de fiscaliteit grondig te vereenvoudigen.” 

 

In oktober 2018 heeft de minister nog enkele aandachtspunten toegevoegd aan die opdracht: 

“De opbouw van het rapport moet in hoofdzaak twee delen bevatten: 

• Het eerste deel omvat de mogelijkheden om de fiscale en parafiscale lasten te 
verlagen, met de focus op het wegwerken van de minpunten van ons huidig 
systeem. Dat is bijvoorbeeld het bestaan van verschillende inactiviteitsvallen, het 
complexe systeem van belastingverminderingen bij vervangingsinkomens en de 
complexiteit op zich. 

• Het tweede deel moet onder andere ingaan op de financieringspistes zodat 
eventueel een deel van de belastingverlaging gecompenseerd kan worden. Dit kan 
door het verschuiven naar andere inkomstenbronnen of via het verbreden van de 
belastbare basis door in verschillende belastingen de vrijstellingen, niches en 
verlaagde tarieven weg te werken. 
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• In beide luiken, en zeker in het tweede, moet er aandacht zijn voor de actuele en 
maatschappelijke trends en verschuivingen, waarvan in de opdracht al werd 
gesproken. Ik verduidelijk daarbij enkele aandachtspunten die besproken moeten 
worden in het rapport: 

o Neutraliteit van de fiscaliteit verbeteren op het vlak van de 
samenlevingsvormen. 

o Groene fiscaliteit: de door de regering besliste taks shift steunt deels op 
financiering via ecobelastingen. Belangrijke internationale organisaties 
adviseren om hier verder in te gaan. Dit stuk is dan ook onontbeerlijk als 
financieringsoptie van een lastenverlaging. Hierbij dient ook 
grensoverschrijdend gekeken te worden welke initiatieven genomen 
kunnen worden. 

o Mobiliteit: in welke mate en hoe kan fiscaliteit een factor zijn om de diverse 
mobiliteitsproblemen aan te pakken? 

o Nieuwe economie: de diverse economische trends vinden plaats en 
veranderen hele industrieën ingrijpend. In mijn opdracht heb ik het 
voorbeeld gegeven van de elektrische auto en de impact op de 
accijnsontvangsten in de toekomst voor de overheid. Dit en andere 
fenomenen zijn elementen die meegenomen moeten worden in de studie. 
Een ander voorbeeld is de opkomst van de “deeleconomie” en grote 
internationale internetbedrijven, ook dat heeft een impact op de fiscaliteit 
van morgen. 

o Ongelijkheid: België scoort goed op vlak van inkomensongelijkheid. Dat 
was bij de door de federale regering doorgevoerde belastinghervorming een 
belangrijk aandachtspunt, en dat moet ook gelden voor de komende 
hervorming en dit rapport. 

o Rechten en plichten: de regering heeft enkele stappen genomen om de 
toegang tot fiscale voordelen geconditioneerd te maken aan verblijfsduur. 
Bijkomende pistes kunnen onderzocht worden, bijvoorbeeld extra 
conditionaliteit inzake bijdrage aan de arbeidsmarkt.” 

 

2. Minister De Croo 

Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Alexander De Croo, heeft op 11 februari 2019 
nog 3 verduidelijkingen aangebracht bij de opdracht: 

“Ten eerste, in de initiële vraagstelling werd opengelaten of de hervorming al dan niet 
budgetneutraal moet zijn. Ik zou willen vragen om uit te gaan van een belastinghervorming die 
ex ante niet budgettair neutraal is op het niveau van de overheidsinkomsten. Gegeven onze 
nog steeds hoge belastingdruk en hoog overheidsbeslag moet een hervorming van de 
belastingen samengaan met een verlaging van de belastingdruk. Een belastinghervorming 
moet meer mensen aan de slag helpen krijgen, wat voor mij nog steeds de meest duurzame 
strategie is om onze overheidsfinanciën terug op orde te krijgen. 

Ten tweede heb ik begrepen dat de Afdeling momenteel werkt aan o.a. een verlaging van de 
marginale tarieven (zonder daarbij de inkomensgrenzen vanaf wanneer deze tarieven gelden 
zelf aan te passen). Evenals aan een scenario met een vlaktaks. Beide scenario’s lijken me 
interessant, maar ik vraag me af of ook een tussenliggend scenario door de afdeling zou 
kunnen bekeken worden. In zo’n tussenliggend scenario zet men in op minder marginale 
tarieven (zonder daarbij helemaal naar 1 tarief te gaan zoals in het scenario met een vlaktaks) 
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en blijft men langer onderworpen aan de lagere marginale tarieven (in vergelijking met 
vandaag). 

Ten laatste begrijp ik dat het ook de opdracht van de Afdeling is om te bekijken hoe de 
voorgestelde belastingverlagingen voor een deel kunnen worden gefinancierd door andere 
maatregelen. Bij deze oefening lijkt het me belangrijk om telkens de voor- en nadelen van elke 
financieringsmaatregel goed toe te lichten evenals om coherent te blijven met de 
belastingverlagingen die worden voorgesteld. Ik zou u dan ook willen vragen om hier goed 
over te willen waken.” 
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Hoofdstuk 2 - De samenstelling van de HRF 

1. Leden van de Raad 

De Afdeling is opnieuw samengesteld bij KB van 9 oktober 2017, met volgende leden: 

• Herwig Joosten 
• Herman Matthijs 
• Christophe Quintard 
• Luc Simar 
• Wim Coumans 
• Jan Verhoeye 
• Olivier Colin 
• Mark Delanote 
• Philippe Donnay 
• Tim Hermans 
• Nicolas Kuczynski 
• Michaël Petitjean 

 

Bij de eerste vergadering is de heer Herwig Joosten aangesteld als voorzitter van de Afdeling.  

Bij KB van 2 december 2018 is het ontslag van de heer Herwig Joosten als lid van de Afdeling 
aanvaard en is hij als lid vervangen door de heer Steven Vanden Berghe. Sedert het ontslag 
van de heer Joosten, neemt de heer Herman Matthijs het voorzitterschap van de Afdeling 
waar. 

Met ingang van 8 augustus 2019 heeft de heer Nicolas Kuczynski de eed afgelegd als schepen 
in een gemeente. Ingevolge de onverenigbaarheid bepaald in artikel 14 van het KB van 23 mei 
2018 betreffende de Hoge Raad van Financiën, maakt de heer Kuczynski geen deel meer uit 
van de Afdeling. 

Met ingang van 5 januari 2020 heeft de heer Olivier Colin zijn ontslag aangeboden en niet 
meer aan de vergaderingen deelgenomen. 

 

2. Het Secretariaat 

Het Secretariaat wordt geleid door de heer Christiaan Delaere, stafdirecteur, belast met de 
leiding van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (verder: BEO). 
Volgende leden van de Studiedienst van BEO hebben aan vergaderingen van de Afdeling 
deelgenomen: Christian Valenduc, Geert Van Reybrouck, Adriaan Luyten, Edmond Deloddere 
en Jean-Baptiste Traversa. Er is eveneens technische ondersteuning verleend door meerdere 
leden van de Studiedienst. 

Gelet op het feit dat het Advies ook parafiscale aspecten behandelt, is vanaf eind december 
2018 een vertegenwoordiger van de FOD Sociale Zekerheid bij de werkzaamheden van het 
Secretariaat betrokken, namelijk de heer Bart Ketels. 
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3. De deskundigen 

De Afdeling heeft op 16 oktober 2018 beslist om een beroep te doen op 2 externe deskundigen 
om het Secretariaat van de Afdeling bij te staan voor een wetenschappelijke bijdrage aan dit 
Advies vertrekkende vanuit een theoretische benadering van de fiscaliteit. Zij hebben vanaf 8 
november 2018 deelgenomen aan de werkzaamheden. De deskundigen zijn werkzaam bij de 
Studiedienst van de Nationale Bank van België maar hebben in eigen naam hun medewerking 
verleend: 

• Stefan Van Parys: economist op de Groep overheidsfinanciën 
• Ruben Schoonackers: economist op de Groep overheidsfinanciën 

Deze wetenschappelijke bijdrage is een voorbeschouwing bij dit Advies. Deze bijdrage is niet 
aan de goedkeuring van de leden van de Afdeling onderworpen en maakt geen integrerend 
deel uit van het eigenlijke Advies. Het gaat vooraf aan dit Deel 1. 

De Afdeling heeft bij de start van de werkzaamheden beroep gedaan op 2 academici om hun 
visie over het onderwerp te geven. Het ging met name over: 

• Professor Dr. Bruno Peeters, Universiteit Antwerpen en Antwerp Tax Academy 
• Professor Dr. Marc Bourgeois, Universiteit Luik 

 

4. Het aantal vergaderingen 

De Afdeling heeft haar werkzaamheden eind 2017 gestart en gespreid over de jaren 2018, 
2019 en begin 2020. 

In 2017 is er 1 vergadering gehouden 

In 2018 zijn er 13 vergaderingen gehouden58 

In 2019 zijn er 34 vergaderingen gehouden. 

In 2020 zijn er 8 vergaderingen gehouden 

Het definitieve Advies is vastgelegd in een elektronische validatieprocedure afgesloten op 29 
april 2020. 

 

 

  

 

58 In de periode van 2/7/2018 tot 8/11/2018 waren er geen vergaderingen  
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Hoofdstuk 3 - De werkzaamheden 

1. Gebruikte simulatiemethodes 

De Afdeling heeft 6 verschillende basisscenario’s geanalyseerd om aan de opdracht te 
beantwoorden. De verschillende basisscenario’s worden in detail besproken in deel 3. Ze 
hebben betrekking op zowel de personenbelasting als op de sociale zekerheidsbijdragen en 
de bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Binnen ieder basisscenario worden dan telkens 3 
budgettaire scenario’s berekend, namelijk met een kost van 1%, 2% en 2,5% BBP. Belangrijke 
elementen zijn de budgettaire gevolgen van elk scenario en de impact ervan op de 
belastingplichtigen. Voor dit laatste zijn zowel decielenverdelingen op basis van het belastbare 
inkomen als typegevallen berekend. De typegevallen liggen in de lijn van wat ook in de 
publicaties van de OESO wordt gebruikt: alleenstaanden en gehuwden. Er wordt voor ieder 
van de scenario’s ook nagegaan wat het effect is wanneer een uitkeringsgerechtigde werkloze 
als werknemer aan de slag gaat.   

Voor het advies zijn er 2 verschillende simulatiemodellen gebruikt: 

1. Het traditionele SIRe-model59 dat ook in vroegere adviezen en rapporten van de 
HRF over de personenbelasting steeds is gebruikt. Belangrijk daarbij is dat dit 
model: 

• werkt op een representatieve steekproef van de aangiften (in de regel 1/200 
aangiften die ad random zijn geselecteerd); 

• een vereenvoudigd berekeningsmodel heeft waar sommige nauwelijks 
gebruikte aangiftecodes of specifieke situaties niet worden meegenomen; 

• als belastingeenheid het fiscaal gezin60 neemt. Dit betekent dat bij de 
decielenverdeling de fiscaal alleenstaanden en de gehuwden61 in dezelfde 
decielen zijn vervat. Zo is een alleenstaande met een belastbaar inkomen van 
50.000 euro in hetzelfde deciel terug te vinden als een koppel waarvan de ene 
partner een belastbaar inkomen heeft van 30.000 en de andere een van 20.000 
euro; 

• is omgebouwd naar de situatie “post-tax-shift”, op basis van de wetgeving 
geldig na de volledige uitvoering van de tax-shift (dus vanaf aanslagjaar 2020 - 
inkomstenjaar 2019). 

Het SIRe simulatiemodel is vooral gebruikt om de verschillende scenario’s in deel 
3 te berekenen. Voor de budgettaire effecten is daarbij steeds vertrokken van de 
dataset inkomsten 2016 om een basisberekening te maken en daarna is een 
extrapolatie gemaakt naar cijfers 2019. De projectie naar 2019 is gemaakt op basis 

 

59 Het SIRe-model is een model dat binnen de FOD Financiën is ontwikkeld in de jaren '90. 

60 De oefening zou ook kunnen worden gemaakt in functie van de grootte van het gezin waarbij 
een gewicht per gezinslid wordt toegekend, zoals soms gebeurt in OESO-publicaties.  

61 Doorheen het volledige advies worden de termen gehuwden of fiscaal gehuwden gebruikt 
in de fiscale zin; d.w.z. gehuwden of wettelijke samenwoners die gezamenlijk worden belast. 
Feitelijke samenwonende partners zijn voor de personenbelasting "alleenstaanden" en komen 
dus elk apart voor in de statistieken. 

 



80 

 

van de elasticiteitscoëfficiënten van de personenbelasting en de macro-
economische methode om de fiscale ontvangsten te ramen en dit uitgaande van 
de parameters van het economisch budget van februari 2019. Dit is de betekenis 
van de vermelding "SIRe 2016-2019" bij iedere tabel. 

2. Het nieuwe Aurora-model62 dat sedert de aanvang van de werkzaamheden voor dit 
advies van de Afdeling operationeel is. Dit model: 

• werkt op de totaliteit van alle aangiften en alle aangiftegegevens; 
• werkt met het berekeningsprogramma van de personenbelasting, inclusief alle 

optimalisatieberekeningen63; 
• kan de effecten weergeven per overheidsentiteit, ook de gemeenten en de sociale 

zekerheid; 
• maakt, om een beter inzicht in de decielenverdeling te krijgen, een verdeling tussen 

fiscaal alleenstaanden en fiscaal gehuwden. Dit betekent bv dat een alleenstaande 
met een belastbaar inkomen van 50.000 euro bij de alleenstaanden in deciel 10 zal 
verschijnen, terwijl het koppel waarvan de ene partner een belastbaar inkomen van 
30.000 euro en de andere van 20.000 euro heeft (totaal belastbaar inkomen 50.000 
euro), in deciel 7 van de gehuwden verschijnt; 

• houdt nog geen rekening met de volledige uitwerking van de taks shift. 

 

 

2. De dataset en statistische gegevens 

Bij de berekeningen van de fiscale effecten met het SIRe-model, is de dataset gebruikt die 
begin 2019 beschikbaar was. Het betreft de gegevens uit de fiscale inkohieringen aanslagjaar 
2017 – inkomsten 2016, afgesloten na sluiting van de normale aanslagtermijn, namelijk op 30 
juni 2018.  

Een dergelijke dataset gebruikt enkel de gegevens die op de fiscale aangiften voorkomen. Er 
zijn daarbij 2 problemen: 

1) Niet alle gewenste gegevens zijn beschikbaar.  
Zo bijvoorbeeld zijn bepaalde inkomsten of vergoedingen niet belastbaar en niet terug te 
vinden in de statistieken. Andere gegevens betreffen kosten eigen aan de werkgever en 

 

62 Omdat het Aurora-model werkt op basis van het volledige berekeningsprogramma van de 
personenbelasting dat uiterst complex is (zie ook verder onder Deel 2, hoofdstuk 1 punt 3.), 
houdt dit model nog geen rekening met de tax shift. Het is op dit moment dus nog niet bruikbaar 
om een nauwkeurige berekening uit te voeren voor de 18 scenario’s. Wel is het model gebruikt 
om de effecten aan te geven van diverse specifieke maatregelen en van de fiscale uitgaven. 

63 Zowel wetgeving als rechtspraak hebben er voor gezorgd dat er bij de berekening van de 
personenbelasting een aantal “optimalisatieberekeningen” moeten gebeuren. Zo worden 
afzonderlijke belastbare inkomsten globaal belast wanneer dit voordeliger is dan de 
afzonderlijke belasting, wordt het huwelijksquotiënt niet toegepast indien dit de 
belastingplichtige geen voordeel oplevert, wordt het zogenaamde Imfelt-Garcet-arrest 
toegepast, enz… 
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kunnen niet individueel worden toegewezen aan de werknemers. Indien daardoor een 
juiste berekening niet mogelijk is, wordt een raming gebruikt (op basis van bekende 
gegevens en bepaalde hypotheses wordt toch een berekening gemaakt) of zelfs een 
inschatting (indien er geen basisgegevens beschikbaar zijn).  
 
Begin de jaren ’80 heeft de FOD Financiën gedurende enkele jaren een deel 3 aan de 
aangifte toegevoegd waarin gegevens gevraagd werden die niet nodig waren voor de 
berekening van de belasting. De Raad van State heeft geoordeeld dat de vraag naar 
dergelijke gegevens onwettig is (arrest van 29 mei 1985).  
 
Een zelfde vaststelling is er voor de sociale zekerheid. Ook daar worden de toekenningen 
die niet aan de sociale zekerheid zijn onderworpen niet vermeld en meestal niet in de 
DMFa-aangifte opgenomen. Nochtans beschikken de sociale secretariaten wel over die 
gegevens. 
 
 

2) Obstakels bij het koppelen van gegevens. Alhoewel het “only once”-principe64 bestaat, 
blijkt het zeer moeilijk om gegevens uit verschillende bronnen (zoals de sociale zekerheid 
en de personenbelasting) met elkaar te koppelen. Wanneer er al gegevens zijn, dan 
vormen de gegevensbeschermingsregels en privacy-regels en de manier waarop ze 
worden toegepast, een obstakel voor een vlotte uitwisseling van individuele gegevens, 
zelfs voor studies die geen melding maken van individuele gegevens. Voor sommige 
scenario’s moest er dus met benaderingen en hypotheses worden gewerkt. Dit betekent 
dat de effecten per deciel niet steeds nauwkeurig zijn. 

Het is wenselijk dat de overheid het only once-principe en het 
gegevensbeschermingsprincipe en vooral de procedures daaromtrent zou herbekijken en 
op elkaar zou afstemmen, met het oog op beter onderbouwde studies. 

Het zou ook nuttig zijn om aan de FOD Financiën de wettelijke mogelijkheid te bieden om 
een aantal statistische gegevens op te vragen bij de belastingplichtigen met het oog op 
beleidsonderzoek en -voorbereiding. 

Waar geen specifieke scenario's moesten worden berekend, zijn de meest recente 
beschikbare statistieken gehanteerd. Voor de personenbelasting gaat het over de gegevens 
van de aangiften aanslagjaar 2018 – inkomstenjaar 2017, vastgelegd bij het verstrijken van de 
normale aanslagtermijn, nl. op 30 juni 2019. Ze zijn bepaald met het Aurora-model. Deze zijn 
vooral gebruikt in de delen 2 en 4. Gelet op het grote aantal tabellen in dit advies is niet bij 
iedere tabel de bron opnieuw vermeld.  

In principe zijn de berekeningen gemaakt door de Studiedienst van BEO. Enkel bij tabellen of 
grafieken die niet van de Studiedienst afkomstig zijn, wordt bij de tabel of grafiek de bron 
vermeld. 

  

 

64 Het principe waarbij de overheid in zijn geheel een bepaald gegeven slechts éénmaal mag 
opvragen bij burgers of organisaties en dat de andere overheden dat gegeven dan bij de 
“eigenaar-overheid” moeten gaan halen. 
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3. Decielenverdeling 

In de punten 1 en 2 hierboven is vermeld dat er 2 modellen gebruikt zijn voor de berekeningen 
en voor de statistieken. De tabellen die weergegeven zijn, zijn meestal in decielen verdeeld. 
Er is een "0-deciel" dat de data weergeeft van belastingplichtigen zonder belastbaar inkomen. 
De overige belastingplichtigen worden dan telkens geklasseerd in 10 gelijke decielen. De 
verdeling gebeurt op basis van het totale belastbare inkomen. 

Het SIRe-model gebruikt de data van inkomsten 2016 en heeft slechts 1 decielenverdeling 
waarbij zowel de fiscaal gehuwden als de fiscaal alleenstaanden in de decielen zijn vervat. De 
inkomensgrenzen van de decielen zijn de volgende: 

Tabel 6: Decielenverdeling SIRe-model 

deciel Bovengrens in euro 
0 0 
1 5.441 
2 13.075 
3 15.828 
4 19.005 
5 22.845 
6 27.549 
7 33.645 
8 43.088 
9 60.928 

10 > 60.928 
 

Het Aurora-model gebruikt de data van inkomsten 2017 met een afzonderlijke 
decielenverdeling voor fiscaal gehuwden en alleenstaanden. De inkomensgrenzen van de 
decielen zijn de volgende: 

Tabel 7: Decielenverdeling Aurora-model 

alleenstaanden gehuwden 

deciel 
Bovengrens 

in euro deciel 
Bovengrens 

in euro 
0 0 0 0 
1 2.615 1 20.831 
2 10.201 2 26.706 
3 14.139 3 31.865 
4 16.044 4 37.282 
5 18.364 5 43.681 
6 21.571 6 51.098 
7 25.226 7 59.808 
8 30.229 8 71.495 
9 39.146 9 91.622 

10 >39.146 10 >91.622 
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4. De niet behandelde onderwerpen 

De opdrachten die door de beide ministers zijn gegeven, bleken uiteindelijk zeer omvangrijk. 
Bovendien hebben verschillende items te maken met meerdere belastingen en heffingen. Zo 
gaat er op mobiliteit niet alleen invloed uit van de personenbelasting, maar ook van sociale 
zekerheidsbijdragen, vennootschapsbelasting, btw, accijnzen en verkeersbelastingen. In een 
brede context zou uiteindelijk de ganse fiscaliteit kunnen worden behandeld. De Afdeling heeft 
haar werkzaamheden beperkt. Ze heeft zich gefocust op de kernopdracht: hoe kan werken 
lonender worden. 

Items die niet door de ministers specifiek zijn aangehaald of die onrechtstreeks verband 
houden met de besproken delen, zijn niet behandeld. De Afdeling heeft evenmin volgende 
elementen behandeld: 

• Toename elektrische voertuigen en het effect op accijnzen 
• De fiscaliteit als sturend element om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. 

De Afdeling kan deze en andere elementen later onderzoeken. 
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Hoofdstuk 4 - Het budgettaire kader 

1. Neutraliteit 

In zijn opdracht heeft Minister Van Overtveldt aangegeven dat het advies moet nagaan hoe 
een “dergelijke hervorming (kan) gefinancierd worden via hetzij een gedeeltelijke of volledige 
verschuiving naar andere belastingen”. Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën De 
Croo heeft gevraagd om “uit te gaan van een belastinghervorming die ex ante niet budgettair 
neutraal is op het niveau van de overheidsinkomsten”.  

Dit Advies gaat dan ook niet uit van scenario’s die in hun totaliteit budgetneutraal zijn.  

Er zijn scenario’s uitgewerkt met een matige of sterke daling van de opbrengst 
personenbelasting. Daarnaast bespreekt het Advies tal van maatregelen die de 
opbrengstdaling geheel of gedeeltelijk kunnen compenseren. De Afdeling heeft niet over ieder 
van die scenario’s en maatregelen een standpunt ingenomen. Daarbij moet er uitdrukkelijk op 
gewezen worden dat het begrotingsresultaat van de combinatie van scenario’s en 
maatregelen, niet overeenstemt met de optelling van de begrotingsresultaten van iedere 
scenario en maatregel afzonderlijk. Zo zal de meeropbrengst voortvloeiend uit de schrapping 
van een fiscale uitgave in de personenbelasting, minder opbrengen naarmate de tarieven van 
die belasting worden verminderd. De begrotingsimpact van een gecombineerde schrapping 
van meerdere fiscale uitgaven samen zal evenmin gelijk zijn aan de som van de 
begrotingsimpact van de schrapping van ieder van die maatregelen afzonderlijk.  

Het begrotingseffect van dergelijke combinaties is dus niet zonder meer in dit advies terug te 
vinden.  

Ten slotte is de bevoegdheid van de Afdeling beperkt tot de fiscaliteit en parafiscaliteit. De 
Afdeling spreekt zich dus geenszins uit over eventuele maatregelen inzake primaire uitgaven, 
rentelasten of het begrotingssaldo. 

 

 

2. Het effect per entiteit 

De opdracht van de Afdeling beslaat de gehele fiscaliteit en parafiscaliteit, inbegrepen de 
gewestelijke en gemeentelijke fiscaliteit. De onderzochte scenario’s en maatregelen hebben 
ook effecten op de gewest- en gemeentebegrotingen. Voor bepaalde scenario’s kunnen de 
maatregelen behoren tot de bevoegdheid van zowel de gewesten als de federale overheid.  

De opdracht is evenmin beperkt tot de personenbelasting. Het advies bespreekt dan ook o.m. 
indirecte belastingen, gewestfiscaliteit en sociale zekerheidsbijdragen.  

Het advies bevat de bouwstenen om tot een eventueel globaal budgettair neutraal scenario te 
komen. Dit betekent echter niet noodzakelijk een neutraal scenario voor iedere entiteit. De 
Afdeling vestigt er de aandacht op dat een verliezende entiteit binnen haar fiscale 
bevoegdheden bijkomende compensaties kan zoeken zo zij dat wenst.  
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3. De alternatieve financiering van de sociale zekerheid 

De ontvangsten van de sociale zekerheid kunnen zowel positief als negatief worden beïnvloed 
door de voorstellen. De effecten worden door de Afdeling berekend, voor zover dit mogelijk is 
met de beschikbare gegevens. 

Het is niet aan de Afdeling om aan te geven in welke mate de effecten moeten worden 
gecompenseerd. Wanneer de federale overheid van oordeel is dat dit moet gebeuren, is de 
aangewezen weg om de alternatieve financiering aan te passen. Daarbij dient er rekening 
gehouden te worden met het feit dat die sociale zekerheid uit drie verschillende stelsels 
(ambtenaren, werknemers en zelfstandigen) bestaat en dat elk scenario inzake 
personenbelasting een gevolg kan hebben op de aangeslotenen van de drie stelsels. 
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Hoofdstuk 5 - De opbrengsten van de verschillende belastingen en sociale 
zekerheid 

1. Fiscale en parafiscale ontvangsten 2018 

Tabel 8 geeft een beknopt overzicht van de fiscale en parafiscale ontvangsten zoals ze in de 
nationale rekeningen zijn opgenomen conform de door de Europese Unie opgelegde 
ESR2010-methodologie (65). Dit houdt onder meer in dat de belastingen ingedeeld worden 
naargelang de overheid met zeggenschap over de grondslag en de tarieven, ongeacht het 
kanaal van inning (66).  

Tabel 8 vermeldt bovenaan de in 2018 ontvangen bedragen, uitgedrukt in miljoenen euro. In 
het midden wordt de structuur geschetst aan de hand van de procentuele verhouding ten 
opzichte het totaal en onderaan in procent van het bbp. 

Zoals de eerste kolom van Tabel 8 aangeeft, bedroeg het totaal aan fiscale en parafiscale 
ontvangsten in 2018 iets meer dan 200 miljard euro, of 44,2% van het bbp. De directe 
belastingen vormen de belangrijkste groep (37,9% van het totaal); ze zijn in hoofdzaak ten 
laste van huishoudens (27,4%) en vennootschappen (9,9%). De indirecte belastingen (30,3%) 
komen op de tweede plaats en brengen iets meer op dan de werkelijke sociale premies 
(30,0%). De kapitaalbelastingen (67) staan in voor zowat 1,9% van het totaal; de schenking- 
en erfenisrechten vormen hiervan de belangrijkste component. 

Bij de indeling volgens overheidsniveau domineert Entiteit I (bestaande uit de federale 
overheid en de instellingen sociale zekerheid). Volgens de indeling van de nationale 
rekeningen wordt iets meer dan de helft van de fiscale en parafiscale ontvangsten als federaal 
(52,6%) aangemerkt, terwijl de sociale zekerheid (31,5%) op de tweede plaats komt. Entiteit II 
heeft een aandeel van 15,9%, waarvan 11,3% voor de gewesten en gemeenschappen en 
4,6% voor de lokale overheden. Op te merken valt dat de ontvangen opcentiemen in deze 
totalen zijn inbegrepen. Voor de deelstaten gaat het, sinds 2015, om de gewestelijke 
opcentiemen op de personenbelasting. De lokale overheden ontvangen naast de aanvullende 
personenbelasting ook opcentiemen op de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting. 

Wanneer daarnaast de overdrachten van fiscale ontvangsten tussen overheidsniveaus in 
rekening worden gebracht, verandert het beeld aanzienlijk. Het gaat in hoofdzaak om 
overdrachten vanuit het federale niveau naar de deelstaten. Bovendien moeten we rekening 
houden met de transfert van fiscale ontvangsten naar de sociale zekerheid. Hierdoor zakt het 

 

65  Europees Stelsel van Rekeningen, ESR 2010 
66  Bemerk dat de belastingen die voor rekening van de EU worden geïnd, niet in Tabel 8 
zijn opgenomen. In hoofdzaak gaat het om douanerechten en bijdragen van de banksector 
aan het Europese Single Resolution Fund. Daarnaast zijn er nog overdrachten van fiscale 
ontvangsten (btw) aan de EU. Voor ons land ging het in 2018 om 577,4 miljoen euro (0,13% 
bbp). Deze overdrachten staan los van de werkelijke btw-ontvangsten, ze bedragen 0.3% van 
de geraamde geharmoniseerde btw-grondslag, zoals bepaald aan de hand van de nationale 
rekeningen. Ceteris paribus heeft bijvoorbeeld een wijziging van de btw-tarieven of van de 
vrijstellingsregeling geen impact op het aan de EU door te storten bedrag. 

67  Rubriek D.91 uit de ESR 2010 indeling. 
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aandeel van de federale overheid tot 29,9% van het totaal, terwijl het belang van de deelstaten 
klimt tot 26,6% en dat van de sociale zekerheid tot 38,8%  

 

Tabel 8: Totaal fiscale en parafiscale ontvangsten 2018 

Overheid Totaal Federaal Gemeen-
schappen, 
gewesten 

Lokale 
overheid 

Sociale 
Zeker-
heid 

in miljoen euro           
Directe belastingen 76 979 60 923 10 863 3 649 1 543 
- Huishoudens 55 718 39 953 10 863 3 649 1 253 
- Vennootschappen 20 056 19 766 0 0 291 
- Andere sectoren 1 205 1 205 0 0 0 
Indirecte belastingen 61 499 45 406 8 514 5 712 1 868 
Werkelijke sociale premies 60 976 68 255 15 60 638 
Kapitaalbelastingen 3 771 521 3 250 0 0 
Totaal  203 225 106 918 22 883 9 375 64 049 
pm Fiscale overdrachten .. -46 255 31 255 155 14 845 
Totaal incl fisc. overdrachten  60 663 54 138 9 530 78 895 
in % van het totaal           
Directe belastingen 37,9% 30,0% 5,3% 1,8% 0,8% 
- Huishoudens 27,4% 19,7% 5,3% 1,8% 0,6% 
- Vennootschappen 9,9% 9,7% 0,0% 0,0% 0,1% 
- Andere sectoren 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
Indirecte belastingen 30,3% 22,3% 4,2% 2,8% 0,9% 
Werkelijke sociale premies 30,0% 0,0% 0,1% 0,0% 29,8% 
Kapitaalbelastingen 1,9% 0,3% 1,6% 0,0% 0,0% 
Totaal  100,0% 52,6% 11,3% 4,6% 31,5% 
pm Fiscale overdrachten  -22,8% 15,4% 0,1% 7,3% 
Totaal incl fisc. overdrachten  29,9% 26,6% 4,7% 38,8% 
in % bbp           
Directe belastingen 16,7% 13,2% 2,4% 0,8% 0,3% 
- Huishoudens 12,1% 8,7% 2,4% 0,8% 0,3% 
- Vennootschappen 4,4% 4,3% 0,0% 0,0% 0,1% 
- Andere sectoren 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
Indirecte belastingen 13,4% 9,9% 1,9% 1,2% 0,4% 
Werkelijke sociale premies 13,3% 0,0% 0,1% 0,0% 13,2% 
Kapitaalbelastingen 0,8% 0,1% 0,7% 0,0% 0,0% 
Totaal  44,2% 23,3% 5,0% 2,0% 13,9% 
pm Fiscale overdrachten  -10,1% 6,8% 0,0% 3,2% 
Totaal incl fisc. overdrachten  13,2% 11,8% 2,1% 17,2% 

Bron: Instituut Nationale Rekeningen (oktober 2019) 
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2. Opdeling fiscale en parafiscale ontvangsten naar deelentiteit 

De totalen voor de deelstaten vermeld in Tabel 8 worden in Tabel 9 opgedeeld naar 
deelentiteit. In de kolommen (1), (3) en (5) staan de bedragen voor 2018 uitgedrukt in miljoen 
euro en in de kolommen (2), (4) en (6) in procenten. Het gaat respectievelijk om het totaal van 
de fiscale en parafiscale ontvangsten exclusief fiscale overdrachten (22,9 miljard euro), de 
fiscale overdrachten tussen overheden (31,2 miljard euro) en het totaal inclusief de fiscale 
overdrachten (54,1 miljard euro), zoals opgenomen in de nationale rekeningen. Aangezien de 
Vlaamse overheid zowel de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap als van het 
Vlaams Gewest overkoepelt, worden de ontvangsten van beide in de nationale rekeningen 
samengenomen. 

 

Tabel 9: Fiscale en parafiscale ontvangsten gewesten en gemeenschappen 2018 

Deelentiteit Totaal excl fiscale 
overdrachten 

Fiscale  
overdrachten 

Totaal incl fiscale 
overdrachten  

miljoen 
euro 

in % miljoen 
euro 

in % miljoen 
euro 

in % 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Vlaamse Gemeenschap 14 229 62,2% 17 500 56,0% 31 729 58,6% 
Franse Gemeenschap 2 0,0% 9 762 31,2% 9 763 18,0% 
Waals Gewest 6 140 26,8% 2 684 8,6% 8 824 16,3% 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

2 458 10,7% 1 064 3,4% 3 522 6,5% 

Duitstalige 
Gemeenschap 

0 0,0% 160 0,51% 160 0,30% 

Franse 
Gemeenschapscom. 

0 0,0% 69 0,22% 69 0,13% 

Vlaamse 
Gemeenschapscom. 

0 0,0% 17 0,06% 17 0,03% 

Interregionale eenheden 
/ Niet verdeeld 

55 0,2% 0 0,00% 55 0,00% 

Totaal gemeenschappen 
en gewesten 

22 883 100,0% 31 255 100,0% 54 138 100,0% 

Bron: Instituut Nationale Rekeningen (oktober 2019) 

 

In 2018 bedroeg de som van de opbrengst van de eigen belastingen en de gewestelijke 
opcentiemen op de PB voor het Vlaamse Gewest ruim 14,2 miljard euro, of 62,2% van het 
totaal exclusief fiscale overdrachten (Tabel 9, kolom (1) en (2)). De aandelen van het Waalse 
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bedroegen respectievelijk 6,1 miljard (of 
26,8%) en 2,4 miljard (of 10,7%).  
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Wat de fiscale overdrachten (68) betreft, gaat iets meer dan de helft (56%) naar de Vlaamse 
overheid, de Franse Gemeenschap ontvangt 31,2%, het Waals Gewest 8,6% en het Brussel 
Hoofdstedelijk Gewest 3,4%. Daarnaast zijn er kleinere aandelen voor de Duitstalige 
Gemeenschap (0,51%) en de Franse (0,22%) en Vlaamse (0,06%) 
Gemeenschapscommissies. 

 

3. Fiscale en parafiscale ontvangsten per soort 

Jaarlijks publiceert het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) in oktober een actualisatie 
van de “rekeningen van de overheid” (69), met onder meer een opsomming van de “belastingen 
en werkelijke sociale premies per soort”. Hierin wordt per overheidsniveau de evolutie van de 
fiscale en parafiscale ontvangsten per soort weergegeven. Verder is er een overzicht van de 
overdrachten van fiscale ontvangsten tussen de overheidsniveaus.    

Tabel 10 hierna biedt een samenvatting van de ontvangsten per soort en per overheidsniveau 
voor het jaar 2018. Naast de nationale overheidsniveaus (federaal, gewesten en 
gemeenschappen, lokale overheid en instellingen sociale zekerheid), onderscheidt het INR 
ook de in ons land geheven belastingen ter financiering van de Europese Unie.  

  

 

68  De website van de FOD Financiën bevat meer gedetailleerde statistieken omtrent de 
belastingontvangsten die de federale overheid int (op kasbasis) voor rekening van de 
deelstaten of aan de deelstaten overdraagt. Meer bepaald : 
https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/statistieken/belgische_federaal_ge_
nde_fiscale_ontvangsten , tabel B.7. 

69  Jaarlijkse pdf-publicatie: https://www.nbb.be/doc/dq/n/cnap.htm ; Online statistieken: 
http://stat.nbb.be/ rubriek Overheidsfinanciën > Niet-financiële overheidsrekeningen > 
Ontvangen belastingen en werkelijke sociale premies per soort. 

https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/statistieken/belgische_federaal_ge_nde_fiscale_ontvangsten
https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/statistieken/belgische_federaal_ge_nde_fiscale_ontvangsten
https://www.nbb.be/doc/dq/n/cnap.htm
http://stat.nbb.be/
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Tabel 10: Fiscale en parafiscale ontvangsten per soort 2018 

In miljoen euro  Federaal Gem. 
& gew. 

Lokale 
overh. 

SZ Subtot. EU Totaal 

Indirecte belastingen 45 406 8 514 5 712 1 868 61 500 2 051 63 551 

Btw 31 053 0 0 0 31 053 0 31 053 

Douane 0 0 0 0 0 1 766 1 766 

Accijnzen en diversen 10 242 2 108 0 0 12 350 0 12 350 

Registratierechten 133 4 305 0 0 4 438 0 4 438 
Andere bel. op 
financiële en 
kapitaaltransacties 

461 0 0 0 461 0 461 

Belasting op de 
inverkeerstelling 

0 473 0 0 473 0 473 

Bel. op kansspelen en 
weddenschappen 

0 103 0 0 103 0 103 

Belastingen op 
verzekeringspremies 

1 394 0 0 1 074 2 468 0 2 468 

Andere 
productgebonden bel. 

188 1 0 539 728 0 728 

Onroerende 
voorheffing 

0 258 5 004 0 5 262 0 5 262 

Verkeersbelasting 
bedrijven 

0 556 56 0 612 0 612 

Bel. op de 
automatische 
ontspanningstoestellen 

0 52 0 0 52 0 52 

Bijdrage financieel 
Gararantie- en 
Resolutiefonds 

432 0 0 0 432 285 717 

Milieuheffingen 18 405 0 0 423 0 423 
Andere niet-
productgebonden bel. 

1 486 254 653 255 2 648 0 2 648 

Directe belastingen 61 444 14 113 3 649 1 543 80 749 420 81 169 
Bel. natuurlijke pers. 40 885 9 707 3 234 1 253 55 126 420 55 546 

* Roerende 
Voorheffing (Nat P) 

3 663 0 0 0 3 663 0 3 663 

* Bedrijfsvoorheffing 
(Nat P) 

47 431 0 0 0 47 431 420 47 851 

* Voorafbet. (Nat P) 1 663 0 0 0 1 663 0 1 663 
* Inkohiering (Nat P) -13 091 9 707 3 234 0 -150 0 -150 

* Bijzondere sociale 
bijdragen 

0 0 0 1 253 1 253 0 1 253 

* Belasting van de 
niet-inwoners (Nat P) 

1 108 0 0 0 1 108 0 1 108 

* Overige (Nat P) 111 0 0 0 158 0 158 
Bel. op het inkomen 
van ondernemingen 

19 766 0 0 0 19 766 0 19 766 
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* Roerende 
Voorheffing (Venn) 

333 0 0 0 333 0 333 

* Voorafbetalingen 
(Venn) 

13 965 0 0 0 13 965 0 13 965 

* Belasting van de 
niet-inwoners (Venn) 

194 0 0 0 194 0 194 

* Inkohiering (Venn) 5 276 0 0 0 5 276 0 5 276 
* Overige (Venn) 32 0 0 0 32 0 32 
Andere directe bel. 794 4 407 414 291 5 906 0 5 906 
* Verkeersbelasting 
gezinnen 

0 1 127 113 0 1 240 0 1 240 

* Successierechten 0 2 731 0 0 2 731 0 2 731 

* Schenkingsrechten 0 519 0 0 519 0 519 

* Taks op het lange-
termijnsparen 

361 0 0 0 361 0 361 

* Fiscale regularisatie 159 0 0 0 159 0 159 
* Andere 273 30 301 291 895 0 895 
Verpl. Sociale Bijdr. 68 255 13 60 519 60 855 408 61 263 
Bijdragen werkgevers 68 25 0 36 303 36 396 0 36 396 
Bijdragen werknemers 0 230 13 18 118 18 361 408 18 769 
Bijdragen 
zelfstandigen 

0 0 0 4 238 4 238 0 4 238 

Bijdr. niet-werkenden 0 0 0 1 861 1 861 0 1 861 
Totaal verplichte 
fiscale en parafiscale 
heffingen (70) 

106 918 22 882 9 374 63 930 203 104 2 879 205 983 

Vrijwillige sociale bijdr. 0 0 2 119 121 0 121 
Totale fiscale en 
parafiscale 
ontvangsten 

106 918 22 882 9 376 64 049 203 225 2 879 206 104 

Bron: Instituut Nationale Rekeningen (oktober 2019); bel. = belasting; Nat P = natuurlijke 
personen; Venn = vennootschappen; Bijdr. = bijdragen 

Het is belangrijk te benadrukken dat het INR de ESR 2010 methodologie hanteert en dat de 
vermelde bedragen kunnen afwijken van de bedragen die andere bronnen vermelden. Zo 
vormt in de federale begrotingsdocumenten (71) de registratie op kasbasis veelal het 
vertrekpunt.  

 

 

70  De Europese Commissie hanteert het totaal van de verplichte fiscale en parafiscale 
heffingen als belangrijkste maatstaf in haar jaarlijkse publicatie Taxation Trends in the 
European Union. 

71 Zie Algemene Toelichting en Middelenbegroting, website Kamer van 
Volksvertegenwoordigers: 
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=|pri|budget&language=nl&story=2019-
budget.xml  

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=|pri|budget&language=nl&story=2019-budget.xml
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=|pri|budget&language=nl&story=2019-budget.xml
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4. Structuur inkomstenbelastingen 

De personenbelasting, vennootschapsbelasting en belasting niet-inwoners, worden geïnd via 
voorheffingen (voornamelijk bedrijfsvoorheffing), voorafbetalingen en na inkohieringen. De 
onderstaande tabellen geven de totaal ingekohierde personenbelasting, respectievelijk 
vennootschapsbelasting, weer voor het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017). De gegevens 
zijn vastgesteld bij het einde van de normale inkohieringstermijn, dit is op 30 juni 2019. 

Zoals uit Tabel 11 blijkt, wordt het leeuwendeel van de personenbelasting (PB) via de 
bedrijfsvoorheffing (BV) geïnd. Bij de personenbelasting zijn de voorafbetalingen (VA) van 
onderschikt belang. Ook de belastingkredieten en andere verrekenbare elementen spelen in 
budgettaire termen een bescheiden rol. Wat de kohieren betreft, valt op dat de negatieve 
kohieren ruim dubbel zo groot zijn als de positieve. Dit hangt samen met het feit dat via de 
bedrijfsvoorheffing een groter bedrag geïnd wordt dan aan personenbelasting verschuldigd is. 
Verder maakt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (aangeduid als 
“PB-gem” in de tabel) 7% uit van het totaal bedrag aan personenbelasting. Daarbovenop komt 
nog zowat 2,5% aan Bijzondere Bijdrage voor de Sociale Zekerheid (BBSZ).  

Tabel 11: Kohieren PB, AJ 2018,  toestand 30/6/2019 

  in miljoen euro in % PB 
Voorafbetalingen 1.527  3,3% 
Voorheffingen 46.467  99,8% 
Positieve kohieren 2.931  6,3% 
Negatieve kohieren -7.636  -16,4% 
PB - gem 3.250  7,0% 
totaal excl BBSZ 46.539  100,0% 
BBSZ 1.178  2,5% 
Totaal 47.717    

 

Tabel 12: Kohieren Venb, AJ2018, toestand 30/6/2019 

 In miljoen 
 euro In % Venb 

Voorafbetalingen 11 102 67,4% 
Voorheffingen 615 3,7% 
Kohieren 4 756 28,9% 
 - Positieve kohieren 5 935 36,0% 
 - Negatieve kohieren -1 179 -7,2% 
Ingekohierde Venb 16 473 100,0% 

 

De personenbelasting (46,5 miljard euro voor AJ 2018) brengt beduidend meer op dan de 
vennootschapsbelasting (16,5 miljard euro). Bovendien verschilt de wijze van inning grondig. 
Voor het aanslagjaar 2018 werd immers ruim 2/3 van de vennootschapsbelasting (Venb) via 
voorafbetalingen geïnd, terwijl het belang van de voorheffingen beperkt bleef tot 3,7%. 
Daarnaast wegen ook de kohieren vennootschapsbelasting zwaar door: de netto bijdrage 
bedraagt 28,9% terwijl de positieve kohieren vijf maal omvangrijker zijn dan de negatieve. 
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5. Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing 

Wat de bedrijfsvoorheffing (BV) betreft, moet er rekening worden gehouden met de 
vrijstellingen van doorstorting verleend aan de werkgevers. Zoals uit Tabel 13 blijkt, gaat het 
om zowat 3 miljard euro op jaarbasis; deze komen in mindering van de kasontvangsten 
bedrijfsvoorheffing. Volgens de ESR-regels dient echter het geheel van de bedrijfsvoorheffing 
die verrekend wordt in personenbelasting als fiscale ontvangsten in de nationale rekeningen 
te worden opgenomen (72), terwijl de vrijstellingen als een begrotingsuitgave (subsidies aan 
ondernemingen) worden geboekt.  

Tabel 13: Vrijstellingen van doorstorting BV, opsplitsing naar aard 2018, 

Aard vrijstelling doorstorting BV In miljoen euro In % Art WIB92 
Koopvaardij -60 2,0% 2752 

Baggersector -10 0,3% 2752 
Zeesleepvaart -5 0,2% 2752 
Zeevisserij -8 0,3% 2754 

Wetenschappelijk onderzoek -938 30,9% 2753 
Sportbeoefenaars -97 3,2% 2756 
Overuren -165 5,4% 2751 
Algemene regel -160 5,3% 2757 
Horeca -1 0,0% 2751 
Kleine ondernemingen -17 0,6% 2757 
Ploegen- en nachtwerk -1 551 51,1% 2755 
Starters -23 0,8% 27510 
Jonge werknemers 0 0,0% 27511 
Systeemvaart 0 0,0% 2755 
Ontwrichte zones -3 0,1% 2758 en 2759 
Totaal -3 039 100,0%  

 

Tabel 13 geeft voor het jaar 2018 een uitsplitsing volgens de aard van de vrijstelling. Samen 
met het wetenschappelijk onderzoek vormen het ploegen- en nachtwerk het zwaartepunt: ruim 
de helft van de vrijstelling heeft betrekking op ploegen- en nachtwerk, terwijl het 
wetenschappelijk onderzoek instaat voor iets meer dan 30% van de kost van de maatregel. 

  

 

72  Dit stemt in principe overeen met de bruto ontvangsten BV uit Tabel 3. De 
aanrekeningen verschillen evenwel omdat in de nationale rekeningen niet wordt uitgegaan 
van de verschuldigde BV per aanslagjaar maar van de werkelijke kasontvangsten 
gecorrigeerd voor de vrijstelling van doorstorting BV. De kasontvangsten kunnen zowel slaan 
om op het huidige als op voorgaande aanslagjaren.  
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Hoofdstuk 6 - De huidige tarieven 

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven en tarieven van sociale 
bijdragen.   

Voor de belastingtarieven is de opsomming beperkt tot de inkomstenbelastingen en de btw. 
Voor de andere belastingen en voor meer specifieke regels voor de tarieven, wordt verwezen 
naar het Fiscaal Memento dat te vinden is op de website van de FOD Financiën, namelijk: 
https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/analysen/fiscaal_memento  

 

1. Personenbelasting 

In haar analyse vertrekt de Afdeling van de situatie “post tax shift”. Hierna worden dan ook de 
regels weergeven die gelden vanaf aj. 2020 – inkomsten 2019. 

Het belastingbarema met geïndexeerde grenzen aj. 2020: 

Tabel 14: Barema personenbelasting 

Inkomensgrenzen belastingbarema (in euro)  
van tot tarief 
0 13 250 25% 

13 250 23 390 40% 
23 390 40 480 45% 
boven 40 480 50% 

 

Iedere belastingplichtige geniet van een belastingvrij minimum. Dat bedrag wordt verhoogd 
voor iedere persoon ten laste van die belastingplichtige, wat resulteert in een belastingvrije 
som. Die belastingvrije som wordt omgezet in een belastingvermindering door het 
belastingbarema toe te passen vanaf de eerste euro van die som. Bij de invoering van de tax-
shift is het tarief van 30% vervangen door 25%. Dit lagere tarief zou er voor bepaalde gezinnen 
met kinderen en een laag inkomen toe leiden dat hun belastingvermindering voor personen 
ten laste lager zou uitvallen dan vóór de tax shift. Om dit te vermijden is voor de berekening 
van de belastingvermindering voor gezinslasten, het oude belastingbarema behouden. Er zijn 
dus nu 2 belastingbarema’s: een voor de berekening van de basisbelasting en een voor de 
berekening van de belastingvermindering voor gezinslasten.  

Het belastingbarema voor de berekening van de gezinslasten: 

Tabel 15: Belastingbarema gezinslasten 

Inkomensgrenzen barema personen ten laste (in euro) 
van tot tarief 
0 9 310 25% 

9 310 13 250 30% 
13 250 22.080 40% 
22.080 40 480 45% 
boven 40 480 50% 

https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/analysen/fiscaal_memento
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Naast de inkomsten die gezamenlijk worden belast, zijn er ook tal van inkomsten die 
afzonderlijk worden belast. Zo zijn er 13 verschillende afzonderlijke tarieven. Er zijn vaste 
tarieven van 33%, 30%, 20%, 18%, 16,5%, 15%, 12,5%, 10,38%, 10 %, 8% en 5%. Daarnaast 
zijn er ook 2 afzonderlijke tarieven die variëren van belastingplichtige tot belastingplichtige: 

• Gemiddelde tarief waartegen de inkomsten van het vorige aanslagjaar zijn belast 
• Gemiddelde tarief waartegen de inkomsten van het huidige aanslagjaar worden belast. 

De afzonderlijke tarieven wordt verder behandeld  in Deel 2, hoofdstuk 1, punt 4. 

 

2. De btw 

Binnen de Europese Unie moet inzake de btw een tariefstructuur worden gehanteerd die 
bestaat uit: 

• 1 normaal tarief dat minstens 15% moet bedragen;  
• hoogstens 2 verlaagde tarieven die mogen worden toegepast op een vastgestelde lijst 

aan goederen en diensten en die niet lager mogen zijn dan 5%. Het hoogste van die 2 
tarieven is een zogenaamd “parkeertarief”. Dat parkeertarief kan tijdelijk worden 
gebruikt door een lidstaat voor goederen of diensten die vóór de invoering van de 6de 
btw-richtlijn tegen een laag tarief werden belast en die niet op “de lijst” voorkomen.  

Uitzonderlijk kunnen bepaalde landen voor heel specifieke goederen of diensten nog een 
historisch tarief73 hanteren. 

Deze bepalingen (en de voornoemde lijst) zijn vastgelegd in de richtlijn nr 2006/112 van 28 
november 2006. 

In België bedraagt het normale btw-tarief 21%; de twee verlaagde tarieven bedragen 6% en 
12%. 

 

3. De sociale zekerheid in het werknemersstatuut (RSZ) 

Er bestaan twee soorten sociale bijdragen: 
1) de gewone sociale bijdragen, die bestaan uit werknemersbijdragen en 

werkgeversbijdragen 
2) de bijzondere bijdragen. 

De werknemersbijdragen in de privésector bedragen 13,07% van het brutoloon. Voor lage 
lonen wordt daarop een sociale werkbonus toegepast (d.w.z. dat het bijdragepercentage op 
een eerste schijf wordt verlaagd). De bijdrage wordt berekend op het brutoloon en ingehouden 
van dat loon. 

 

73 In België is dit bijvoorbeeld het geval voor kranten: 0% 
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De basiswerkgeversbijdrage in de privésector is samengesteld uit een aantal componenten en 
bedraagt na de tax shift nog ongeveer 25% van het brutoloon. Het bijdragepercentage verschilt 
immers voor bepaalde sectoren (profit, non-profit, openbare sector) en kan ook verschillen in 
functie van de grootte van de onderneming. 

De werkgevers in de profitsector en de maatwerkbedrijven zijn voor hun werknemers een 
basisbijdrage van 19,88% verschuldigd. Voor de werkgevers van de non-profitsector is de 
basisbijdrage 24,92%. 

Deze werkgeversbijdrage wordt nog verhoogd met: 

• de loonmatigingsbijdrage met een bijdragepercentage dat van toepassing is op het 
loon van de werknemer én op de op het loon verschuldigde basiswerkgeversbijdrage:  

o profitsector en maatwerkbedrijven: (4,27% + 4,27% * 19,88%); 
o non-profitsector: (5,67% + 5,67% * 24,98%); 

• de bijdrage voor het Asbestfonds (0,01 %);  
• de bijdrage voor arbeidsongevallen (0,02%); 
• een bijdrage voor de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere 

werklozen (0,10%); 
• een bijdrage voor de jaarlijkse vakantie voor (hoofdzakelijk) arbeiders (5,57%); 
• de bijdrage voor werkgevers die tijdens de referteperiode gemiddeld ten minste 10 

werknemers tewerkstellen (1,60%); 
• een bijdrage voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (afhankelijk van sector 

en van de grootte van de onderneming) 

De bijzondere bijdragen worden toegepast op voordelen die geacht worden buiten het 
loonbegrip te vallen en waarop dus geen gewone sociale bijdragen verschuldigd zijn. Ze zijn 
alleen in bepaalde omstandigheden verschuldigd en kunnen ten laste zijn van de werkgever 
en/of de werknemer. 

De werkgever moet o.m. een bijzondere bijdragen betalen: 

• op bijdragen voor extralegale pensioenen (8,86%) 
• voor het gebruik van een bedrijfswagen (afhankelijk van CO2-uitstoot) 
• op bedragen die hij betaalt aan ex-werknemers als aanvulling bij de werkloosheid in 

het kader van ontslagregelingen voor oudere werknemers (stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag en het stelsel voor werkloosheid met aanvullende vergoeding); 

• op de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (33%) 

De werknemer moet o.m. volgende  bijzondere bijdragen betalen op het loon: 

• op het dubbel vakantiegeld (13,07%) 
• op de winstdeelname (13,07%) 
• de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (tussen 27,90 en 182,82 

euro/kwartaal) 
• op de niet- recurrente resultaatsgebonden voordelen (13,07%) 

Voor meer informatie over de sociale bijdragen in het werknemersstatuut wordt verwezen naar 
de portaalsite van de Sociale Zekerheid: 
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/socialsecurityc
ontributions/contributions.html  

 

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/socialsecuritycontributions/contributions.html
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/socialsecuritycontributions/contributions.html
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4. De sociale zekerheid in het zelfstandigenstatuut (RSVZ) 

Zelfstandigen betalen een percentage op hun netto belastbare beroepsinkomsten als sociale 
bijdrage. Zelfstandigen in hoofdberoep betalen een bijdrage gelijk aan (2019): 

• 20,50 % op het gedeelte van de beroepsinkomsten van het bijdragejaar dat 
59.795,61 euro niet overschrijdt en op een minimuminkomen van 13.847,39 
euro  

• 14,16 % op het gedeelte van de beroepsinkomsten van het bijdragejaar hoger 
dan 59.795,61 euro zonder 88.119,80 euro te overschrijden  

De maximale bijdrage kan dus niet meer bedragen dan 16.268,80 euro per jaar. 

Voor de eerste 3 jaar van activiteit kunnen de zelfstandigen in hoofdberoep een voorlopige 
bijdrage betalen van 709,68 euro per kwartaal maar de zogenaamde primostarters74 kunnen 
onder bepaalde voorwaarden vragen om gedurende de eerste 4 kwartalen voorlopig 366,48 
euro per kwartaal te betalen. De zelfstandige kan tijdens deze eerste 3 jaar van activiteit er 
voor kiezen om hogere sociale bijdragen te betalen gebaseerd op zijn werkelijke netto-
beroepsinkomsten. 

Naast de bijdragen voor de zelfstandigen in hoofdberoep, zijn er andere regelingen voor de 
zelfstandigen in bijberoep, de meewerkende echtgenoten, de zelfstandigen die een pensioen 
genieten of de normale pensioenleeftijd hebben bereikt en de student-zelfstandigen. 

Voor meer informatie over de sociale bijdragen van de zelfstandigen wordt verwezen naar de 
website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en van de FOD 
Sociale Zekerheid:  
https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/folder_sociale_bijdragen_01_2019.pdf  
https://socialsecurity.belgium.be/nl/spreadsheet/sociale-bijdragen-2019-zelfstandigen 

 

5. Bijdrageregeling van statutaire ambtenaren 

Personeelsleden van overheidsdiensten die tewerkgesteld worden met een 
arbeidsovereenkomst (niet-statutaire personeelsleden) zijn onderworpen aan het algemene 
socialezekerheidsstelsel voor werknemers (zie punt 3), zij het niet noodzakelijk aan alle 
takken. 

Het volgende geldt alleen voor vast benoemde statutaire ambtenaren van een 
overheidsdienst. We moeten een onderscheid maken tussen volgende categorieën 
werkgevers: 

• de provinciale of plaatselijke overheidsdiensten en 
• de andere overheidsdiensten. 

 

74 Het gaat om beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die voordien nooit een activiteit als 
zelfstandige hebben uitgeoefend of die meer dan 20 kwartalen geleden een zelfstandige 
activiteit hebben stopgezet.  Ook zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen die de 
overstap maken naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep komen in aanmerking. 

https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/folder_sociale_bijdragen_01_2019.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/nl/spreadsheet/sociale-bijdragen-2019-zelfstandigen
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De provinciale of plaatselijke overheidsdiensten zijn voor hun statutaire ambtenaren een 
basiswerkgeversbijdrage van 9,10% verschuldigd.  

Deze werkgeversbijdrage wordt nog verhoogd met: 
• de bijdrage voor de sector beroepsziekten (0,17 %);  
• de loonmatigingsbijdrage (6,20 %);  
• de bijdrage voor het Asbestfonds (0,01 %).  

Bovendien is een provinciaal of plaatselijk bestuur voor de financiering van het 
overheidspensioen van zijn statutaire ambtenaren een bijdrage van 34 % op het loon 
verschuldigd indien het aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de 
provinciale en plaatselijke besturen. 

Overheidsdiensten andere dan provinciale of plaatselijke overheidsdiensten zijn voor hun 
statutaire ambtenaren een basiswerkgeversbijdrage van 3,85% verschuldigd. 

Deze werkgeversbijdrage wordt verhoogd met: 
• een bijzondere bijdrage voor de statutairen waarvoor geen loonmatigingsbijdrage 

verschuldigd is (1,40%); 
• de bijdrage voor het Asbestfonds (0,01 %); 
• de loonmatigingsbijdrage (5,89 %, maar niet voor alle besturen). 

Ook de andere overheidsinstellingen zijn voor de financiering van het overheidspensioen van 
hun statutaire ambtenaren bijdragen verschuldigd op het loon. Het bedrag van deze 
pensioenbijdrage verschilt naargelang het type overheidsdienst. 

De statutaire personeelsleden zelf betalen allen dezelfde werknemersbijdrage van 11,05% op 
hun loon, namelijk 7,5 % voor het Fonds voor Overlevingspensioenen en 3,55 % voor de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering - tak geneeskundige verzorging. 
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DEEL 2 - DE PIJNPUNTEN VAN DE BELGISCHE PERSONENBELASTING 
EN SOCIALE ZEKERHEID 

 

Hoofdstuk 1 - De complexiteit 

De Belgische personenbelasting is uiterst complex. De complexiteit heeft een grote 
administratieve kost, en maakt het voor de belastingplichtige moeilijk om aan zijn 
verplichtingen te voldoen. Het verband tussen complexiteit en ‘non-compliance’ werd in de 
literatuur verschillende keren aangetoond75. Het behavioral insights team van de Britse 
belastingdienst HMRC, wiens doel het is om op basis van gedragsinzichten de non-compliance 
te verkleinen, maakte van vereenvoudiging haar belangrijkste beleidsadvies.  

 

1. De complexiteit inzake personenbelasting 

 

1.1 Het aantal codes in de aangifte personenbelasting  

Het aantal codes in de aangifte personenbelasting vormt een graadmeter van de complexiteit 
van het belastingsysteem.  

Tabel 16 geeft aan dat het aantal codes tussen 1982 en 2017 verviervoudigd is. Alleen in 2014 
was er een daling in het aantal codes ten opzichte van het voorgaande jaar.  

De zesde staatshervorming gaf de drie gewesten vanaf aanslagjaar 2015 bijkomende 
bevoegdheden inzake de personenbelasting. De stijging in het aantal codes sinds 2015 kan 
deels verklaard worden door het naast elkaar bestaan van (al dan niet uitdovende) federale 
en gewestelijke belastingmaatregelen. Door het uiteengroeien van de gewestelijke regels 
inzake de fiscaliteit van de eigen woning zijn er ondertussen aparte codes voor de 
verschillende gewesten ontstaan. Om al te grote verwarring te vermijden, introduceerde de 
FOD Financiën vanaf het aanslagjaar 2018 afzonderlijke aangiftemodellen per gewest. 
Wanneer alle mogelijke gewestcodes worden opgeteld bij de federaal gebleven codes, 
overschrijdt het totaal de kaap van de 900. De taalvereisten meegerekend, zijn er momenteel 
per aanslagjaar 6 verschillende aangiftemodellen. 

 

 

  

 

75 Cox en Eger, 2006; Kirchler et al., 2006, Richardson, 2006; Saad, 2014 
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Tabel 16: het aantal codes in de aangifte personenbelasting 

 

De complexiteit neemt ook toe naarmate de gewesten hun fiscale bevoegdheden uitoefenen. 
Dit blijkt uit Tabel 17 die een opdeling maakt tussen de “federale” codes en de “gewestelijke” 
codes76. De cijfers leren ons dat de grootste relatieve stijging gedurende de periode 2015-
2019 plaatsvond bij de gewesten. In het Waalse Gewest valt de sterkste stijging (54%) op te 
tekenen. In absolute cijfers was de stijging van het aantal nieuwe federale codes (77) meer 
dan dubbel zo groot als die van het aantal nieuwe gewestelijke codes (37 voor het Vlaamse 
Gewest, 23 voor het Waalse Gewest en 18 voor het Brusselse Gewest).  

  

 

76 Omdat sommige codes betrekking hebben op meer dan één gewest is de som van de 
aantallen codes in Tabel 17 groter dan het totale aantal codes in Tabel 16. 

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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Tabel 17: aantal codes in de aangifte personenbelasting per gewest 

Aanslagjaar gewestelijke codes federale codes 
 VL WAL BHG  

2015 78 68 68 651 
2016 88 85 86 673 
2017 93 92 84 680 
2018 104 107 88 719 
2019 101 105 86 728 
toename 2015-2019 23 37 18 77 
toename 2015-2019 (%) 29,5% 54,4% 26,5% 11,8% 

 

Een van de belangrijke oorzaken van het steeds toenemende aantal codes is het feit dat 
steeds nieuwe maatregelen worden ingevoerd die nieuwe codes vergen (vb.: overuren, 
overuren in de horeca, woonbonus in Vlaanderen voor leningen afgesloten in 2016 of 2017, 
cheque habitat voor leningen gesloten in 2016 of 2017, of 2018), terwijl er zelden bestaande 
regels worden afgeschaft. Nieuwe maatregelen die zijn ingevoerd als vereenvoudiging, leiden 
niet tot een werkelijke vereenvoudiging voor de belastingplichtige wanneer alle andere 
oorspronkelijke regelingen blijven bestaan. Een voorbeeld daarvan is het belastingvoordeel 
voor de woning: voor het aanslagjaar 1982 waren er 5 codes voor een belastingvoordeel voor 
een eigen woning; voor het aanslagjaar 2018 zijn er dat al 131, 140 en 128 voor respectievelijk 
het Vlaamse, het Waalse en  het Brusselse Gewest.  

Naast de vele fiscale uitgaven die de laatste 2 decennia zijn gecreëerd, zijn ook vele nieuwe 
uitzonderingsregimes een belangrijke bron van de toename van het aantal codes (zie punt 1.4. 
van dit hoofdstuk). 

Het aantal codes in de aangifte geeft niet noodzakelijk een correct beeld van de inspanning 
die de doorsnee belastingplichtige moet doen om aan zijn aangifteplicht te voldoen. Voor 
aanslagjaar 2016 werd in 82% van de aangiften minder dan 20 codes ingevuld. Bovendien 
krijgen steeds meer belastingplichtigen een ‘voorstel voor vereenvoudigde aangifte’ 
toegestuurd. Indien ze hiermee akkoord gaan, moeten ze geen verdere actie ondernemen. In 
aanslagjaar 2018 aanvaardden 3.020.985 belastingplichtigen een voorstel van 
vereenvoudigde aangifte (43% van alle aangiften)77. Ook voor de belastingplichtigen die via 
tax-on-web hun aangifte indienen, zijn de gegevens waarover de administratie beschikt al 
vooraf ingevuld. Het voorstel van aangifte en tax-on-web is een sterke verlichting van de 
administratieve last voor de doorsnee belastingplichtige, maar bij een behoorlijk aantal is er 
enige onzekerheid over de juistheid van die vooraf ingevulde gegevens. Deze onzekerheid 
wordt gevoed door de complexiteit van de wetgeving.  

Nog een indicatie voor de complexiteit van die aangifte is de zogenoemde “Toelichting van de 
voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting”. Voor het aanslagjaar 2019 telt die 125 
bladzijden, enkel voor het deel 1 van de aangifte. Voor deel 2 komen daar 57 bladzijden bij. 

 

 

77 Persconferentie AA Fisc 2019 
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1.2 De zesde staatshervorming  

De zesde staatshervorming heeft aan de gewesten een grotere bevoegdheid gegeven op vlak 
van de personenbelasting. Om meer homogene bevoegdheidspakketten te creëren, is de 
bevoegdheid over de fiscale uitgaven van de federale overheid op een aantal domeinen waar 
de gewesten de materiële bevoegdheid hebben gekregen, naar die gewesten doorgeschoven. 
Dit opent de mogelijkheid om in die bevoegdheidsdomeinen subsidiëring via uitgaven en 
fiscale uitgaven bijeen te brengen, wat zou kunnen leiden tot een rationalisatie en een 
vereenvoudiging van de fiscaliteit.  

De gewesten hebben bij die staatshervorming de exclusieve bevoegdheid over 7 soorten 
fiscale uitgaven verkregen: 

1. uitgaven voor het verwerven of het behouden van de eigen woning; 
2. uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand; 
3. uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en 

landschappen; 
4. uitgaven betaald voor PWA-cheques en dienstencheques; 
5. energiebesparende uitgaven in een woning met uitzondering van de groene leningen; 
6. uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief 

grootstedelijk beleid; 
7. uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven 

woningen. 
 

Hiervoor hebben de gewesten enkele vereenvoudigingen doorgevoerd. Zo hebben de drie 
gewesten de belastingverminderingen voor o.m. de uitgaven voor beveiliging tegen brand en 
inbraak en de uitgaven voor energiebesparende investeringen, opgeheven. Inzake de 
voordelen voor de eigen woning kwamen er nieuwe regelingen: het Waalse Gewest voerde de 
chèque-habitat in; het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft de fiscale voordelen voor de 
eigen woning afgeschaft en het Vlaamse Gewest heeft beslist om dit vanaf 2020 te doen. In 
alle gevallen worden de voordelen behouden die toegezegd waren voor woningen die voor 
deze wijzigingen werden verworven. 

 

1.3 De complexe berekening 

De berekening van de verschuldigde personenbelasting is bijzonder complex en daardoor 
weinig transparant geworden. Dat brengt een hoge administratieve kost met zich mee. 
Momenteel telt het berekeningsprogramma van de personenbelasting meer dan 65.000 
programmeerlijnen. Door de vele wijzigingen die jaar na jaar aan de personenbelasting worden 
aangebracht moeten de berekeningsprogramma’s jaarlijks worden geverifieerd en aangepast. 

De berekening van de personenbelasting is zo complex geworden door een samengaan van 
meerdere factoren: 

1) De zesde staatshervorming.  
Na de 6de staatshervorming bestaat de totale personenbelasting uit de optelsom van de 
federale en de gewestelijke personenbelasting. De basisbelasting wordt berekend met 
federale tarieven; het resultaat wordt gereduceerd met een autonomiefactor (24,957%); op die 
gereduceerde belasting kunnen de gewesten opcentiemen heffen. Op ieders deel (federaal en 
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regionaal) kunnen deze overheden dan belastingverminderingen en -kredieten toestaan. Om 
te vermijden dat belastingplichtigen nadeel zouden ondervinden van de fiscale hervorming die 
samenging met de zesde staatshervorming, kunnen federale belastingvoordelen aangerekend 
worden op de aan het gewest verschuldigde belasting, en omgekeerd78. Voor de belasting op 
de meeste roerende inkomsten is de bevoegdheid volledig  federaal gebleven.  

2) De tax shift 
Met de tax shift is o.m. het aantal tarieven in de personenbelasting van 5 naar 4 gebracht. Om 
te vermijden dat de tax shift zou leiden tot een belastingverhoging voor gezinnen met kinderen, 
werden bijkomende en ingewikkelde berekeningsmechanismen ingevoerd79. 

3) De belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten 
De belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten is destijds ingevoerd ter 
vervanging van de belastingvrijstelling van dergelijke inkomsten. Er zijn verschillende 
basisbedragen en afbouwregels voor de belastingvermindering, al naar gelang ze betrekking 
heeft op een werkloosheidsuitkering, een vergoeding voor ziekte of invaliditeit, een pensioen 
of een ander vervangingsinkomen80.  
De belastingvermindering wordt op drie wijzen beperkt:  

a) ze wordt slechts verleend in een verhouding tussen enerzijds het pensioen en de 
vervangingsinkomsten en anderzijds een gecorrigeerd netto-inkomen. 

b) ze wordt afgebouwd in functie van het belastbare inkomen, waarbij er verschillende 
afbouwregels gelden voor werkloosheidsvergoedingen, werkloosheidsvergoedingen 
met anciënniteitstoeslag en pensioenen, en andere vervangingsinkomsten 

c) de verhouding van de (resterende) belastingvermindering tot de totale belasting (voor 
de vermindering) mag niet hoger zijn dan het aandeel van het vervangingsinkomen in 
het belastbare inkomen.  

Naast deze afbouwregels, bestond81 de belastingvermindering uit een gewone 
belastingvermindering en een bijkomende belastingvermindering. De bijkomende 
belastingvermindering wordt toegekend aan fiscale alleenstaanden en enkel voor zover het 
inkomen uitsluitend uit pensioenen of vervangingsinkomsten bestond. De complexe 
berekeningswijze van de belastingvermindering voor vervangingsinkomens, leidde in een 
aantal gevallen tot het ongewenste gevolg dat een toename van het bruto vervangingsinkomen 
resulteerde in een daling van het netto vervangingsinkomen. In een combinatie van een 

 

78 Deze kruislingse aanrekening gebeurt enkel om de verschuldigde belasting bij de 
belastingplichtige te bepalen. Het heeft in principe geen invloed op de middelen die aan de 
verschillende overheden worden toegewezen. 

79 Er wordt een aparte tariefschaal met 5 tarieven gehanteerd voor de berekening van de 
belastingvermindering voor gezinslasten.  

80 “Andere vervangingsinkomsten” worden in art. 146, 5° WIB92 gedefinieerd en zijn 
vergoedingen van alle aard die zijn verkregen als een volledig of gedeeltelijk herstel van een 
tijdelijke derving van een beroepsinkomen en die geen werkloosheidsvergoeding of ziekte- of 
invaliditeitsuitkering zijn. 

81 Tot en met aanslagjaar 2019. Vanaf aj. 2020 gewijzigd door de wet van 23 maart 2019 tot 
wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale 
bepalingen van de jobsdeal. 
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vervangingsinkomen met een beperkt ander inkomen (vb bijverdienste bij pensioen) kon dit 
ook leiden tot een bijkomende belasting die hoger was dan de bijverdienste. De maatregelen 
om deze anomalieën weg te werken, houden echter een bijkomende technische complicatie 
in. Naast de gewone vermindering en de bijkomende vermindering, is er nu ook een 
aanvullende vermindering. 

4) Het arrest Imfeld - Garcet82  
In dat arrest verwerpt het Europese Hof van Justitie de regel dat de toeslagen op de 
belastingvrije som wegens kinderlast bij gehuwden en wettelijk samenwonenden automatisch 
worden toegewezen aan de partner met het hoogste inkomen. Indien dit inkomen (deels) in 
het buitenland werd verworven en vrijgesteld is van belastingen, kan het voor de 
belastingplichtige immers voordeliger zijn om deze toeslagen toe te kennen aan de partner 
met het laagste inkomen.  

5) De overige optimalisatieregels. 
Afzonderlijk belastbare inkomens worden slechts afzonderlijk belast indien dit voor de 
belastingplichtige voordeliger is dan de progressieve belasting op de totaliteit van de 
belastbare inkomsten. Ook het huwelijksquotiënt wordt slechts toegepast wanneer dit voor de 
belastingplichtige een voordeel oplevert; dat is in uitzonderlijke omstandigheden niet het geval.  

Het Imfeld – Garcet – arrest en de overige optimalisatieregels vergen dat voor een gezin met 
kinderen de belasting 16 maal moet worden berekend om het gezin te laten genieten van de 
voordeligste formule.  

De berekening van de verschuldigde personenbelasting gebeurt in vier etappes:  
a) de bepaling van het belastbare inkomen; 
b) de bepaling van de belasting Staat en de gereduceerde belasting Staat;  
c) de berekening van de federale personenbelasting en de gewestelijke 

personenbelasting; 
d) de eindafrekening.  

De berekening wordt schematisch samengevat in Figuur 18. 

 

 

82 HvJ C-303/12 Imfeld en Garcet 



105 

 

Figuur 18: de berekening van de personenbelasting 

Bron: Fiscaal Memento 2018 

 

1.4 Een toenemend aantal uitzonderingsregels 

Het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB92) werd de afgelopen jaren erg vaak 
gewijzigd, met zelden een vereenvoudiging als gevolg. Deze ontwikkeling komt de 
rechtszekerheid niet ten goede.  

Zo zijn er de afgelopen jaren specifieke regels gekomen voor: sportbeoefenaars, 
scheidsrechters, trainers, auteurs, gelegenheidswerkers in de horeca, werknemers met 
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overuren, werknemers in de horeca met overuren, mensen die werk hervatten na een periode 
van inactiviteit, niet-recurrente voordelen, enz....  

Artikel 171 WIB92, dat de afzonderlijke belastingheffingen behandelt, werd sinds 1992 45 maal 
gewijzigd83. Er zijn nu 13 verschillende afzonderlijke tarieven: In dalende volgorde zijn dat: 

1) 33% voor o.m. occasionele winsten en baten, delen van kapitalen van 
groepsverzekeringen uitgekeerd onder bepaalde omstandigheden en voor zover ze 
door persoonlijke bijdragen zijn gevormd, sommige meerwaarden en 
stopzettingsmeerwaarden, sommige prestaties voor gelegenheidsmedewerkers in 
hotelwezen; sommige prestaties van sporters, scheidsrechters en trainers op een 
bepaalde leeftijd; 

2) 30% voor bepaalde inkomsten van roerende goederen en kapitalen, voor inkomsten 
uit onderverhuring, concessies voor reclamepanelen, voor inkomsten uit jacht- vogel- 
en visvangstrechten; 

3) 20% voor kapitalen van groepsverzekeringen uitgekeerd op een welbepaalde leeftijd 
en voor zover ze door werkgeversbijdragen zijn gevormd, voor dividenden uitgekeerd 
door een private privak onder bepaalde omstandigheden en op bepaalde tijdstippen, 
voor sommige dividenden uitgekeerd door aantasting van een liquidatiereserve die 
onder bepaalde voorwaarden is aangelegd; 

4) 18% voor kapitalen van groepsverzekeringen uitgekeerd op een welbepaalde leeftijd 
en voor zover ze door werkgeversbijdragen zijn gevormd; 

5) 16,5% o.m. voor belastbare meerwaarden op gronden, gebouwen en aandelen, voor 
sommige meerwaarden op financiële vaste activa, voor sommige andere meerwaarden 
en stopzettingsmeerwaarden, voor prijzen, subsidies renten en pensioenen die als 
divers inkomen belastbaar zijn, voor kapitalen van groepsverzekeringen uitgekeerd op 
een welbepaalde leeftijd en voor zover ze door werkgeversbijdragen zijn gevormd; voor 
de afkoop van wettelijke pensioenen, voor bepaalde steunpremies in de landbouw, 
voor sommige prestaties van sporters, scheidsrechters en trainers op een bepaalde 
leeftijd; voor premies uit het impulsfonds voor geneesheren;  

6) 15% voor o.m. bepaalde auteursrechten, bepaalde vastgoedbevaks, inkomsten uit 
spaarboekjes voor zover ze niet vrijgesteld zijn, voor dividenden uitgekeerd door een 
private privak onder bepaalde omstandigheden en op bepaalde tijdstippen;  

 

83 Wet 28 juli 1992, Wet 28 december 1992, Wet 24 december 1993, Wet 30 maart 1994, Wet 6 juli 
1994, Wet 13 juni 1997, Wet 25 januari 1999, Wet 10 maart 1999, Wet 6 april 2000, Wet 24 december 
2002, Programmawet 8 april 2003, Wet 28 april 2003, Wet 23 december 2005, Wet 27 december 2005, 
Wet 10 juni 2006, Wet 4 mei 2007, Wet 22 december 2008, Wet 22 december 2009, Wet 29 december 
2010, Wet 19 juni 2011, Wet 7 november 2011, Wet 28 december 2011, Programmawet 22 juni 2012, 
Wet 13 december 2012, Programmawet 27 december 2012, Programmawet 28 juni 2013, Wet 11 
november 2013, Wet 8 mei 2014, Programmawet 19 december 2014, Wet 25 april 2014, Wet 8 mei 
2014, Programmawet 10 augustus 2015, Wet 18 december 2015, Wet 26 december 2015, 
Programmawet 1 juli 2016, Wet 18 december 2016, Programmawet 25 december 2016, Programmawet 
25 december 2017, Wet 25 december 2017, Wet 18 februari 2018, Wet 11 maart 2018, Wet 26 maart 
2018, Wet 11 juli 2018, Wet 18 juli 2018, Wet 6 december 2018 
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7) 12,5% voor premies en betalingen die rechtstreeks aan landbouwers worden 
toegekend in het kader van de steunregelingen 'rechtstreekse betalingen' zoals 
ingesteld door de Europese regelgeving in de landbouwsector; 

8) 10,38% voor de gewestelijke weerwerkpremies; 
9) 10% voor o.m.: bepaalde stopzettingsmeerwaarden uitgekeerd onder bepaalde 

omstandigheden, voor bepaalde kapitalen van groepsverzekeringen en 
pensioenfondsen voor zover ze door persoonlijke bijdragen zijn gevormd; voor 
kapitalen van het verderzetten van individuele pensioentoezeggingen, voor bepaalde 
kapitalen van individuele levensverzekeringen en sommige aanvullende pensioenen 
zelfstandigen; 

10) 8% voor bepaalde kapitalen van het pensioensparen uitgekeerd in bepaalde 
omstandigheden;  

11) 5% voor sommige dividenden uitgekeerd door aantasting van een liquidatiereserve die 
onder bepaalde voorwaarden is aangelegd; 

Daarnaast zijn er ook 2 afzonderlijke tarieven die variëren van belastingplichtige tot 
belastingplichtige: 

12) het gemiddelde tarief waartegen de inkomsten van het vorige aanslagjaar zijn belast; 
dit tarief geldt voor de opzeggingsvergoedingen, voor vergoedingen uitgekeerd na 
sluiting van ondernemingen, voor achterstallige lonen, voor winsten en baten van een 
vroegere beroepswerkzaamheid, voor inschakelingsvergoedingen; 

13) het gemiddelde tarief waartegen de inkomsten van het huidige aanslagjaar worden 
belast; dit tarief geldt voor vervroegd vakantiegeld, voor het deel van en in de mate dat 
baten slaan op prestaties die meer dan 12 maanden bedragen; voor ontvangen 
achterstallige onderhoudsuitkeringen. 

Dat voor de fiscaliteit en parafiscaliteit verschillende begrippen en regels gelden, maakt het 
geheel nog complexer. Opmerkelijk is dat de werkbonus zowel een sociaal als een fiscaal luik 
kent.  

Ook binnen de fiscaliteit zijn er dergelijke eigenaardigheden. Een kapitaal afkomstig van een 
derde pijlerpensioen (individuele levensverzekering of pensioensparen) is sedert 1992 in 
principe onderworpen aan een anticipatieve heffing die behoort tot de diverse belastingen. 
Behalve in uitzonderlijke gevallen is er dan geen inkomstenbelasting meer verschuldigd bij de 
uitkering. De anticipatieve heffing wordt om budgettaire redenen gespreid in de tijd geheven.  

 

1.5 De fiscale behandeling van verschillende beleggingsproducten 

De fiscale behandeling van de inkomsten uit de verschillende beleggingsproducten is zeer 
complex. Recent is gepoogd om, wat de sector noemt, “een level playing field” te creëren. De 
financiële sector brengt geregeld nieuwe producten op de markt en vraagt daarvoor vaak een 
specifiek belastingregime, wat niet leidt tot een gelijke behandeling van de producten .  

Pogingen tot harmonisering stuiten vaak op een timingprobleem. Verzekerings- en andere 
producten met een wat langere looptijd worden geregeld belast op het ogenblik van de 
inschrijving op het product, vaak op het einde van de looptijd en soms gedurende de looptijd 
via een anticipatieve heffing. Dat maakt het moeilijk verantwoordbaar wijzigingen in de fiscale 
behandeling toe te passen tijdens de looptijd van een product.  
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Hierna wordt een overzicht gegeven van de fiscale behandeling van verschillende 
beleggingsproducten.  

 

1.5.1 Spaarproducten 

1.5.1.1 Spaardeposito’s 

De opbrengsten die voortkomen uit een spaardeposito worden als roerende inkomsten 
beschouwd, met uitzondering van de vrijstelling voor de eerste schijf van 980 euro 
(inkomstenjaar 2019) uit gereglementeerde spaardeposito’s. Op de niet vrijgestelde bedragen 
is een roerende voorheffing verschuldigd van: 

- 15 %, indien het een gereglementeerde spaardeposito betreft; of 
- 30 %, indien het een niet-gereglementeerde spaardeposito betreft. 

Wanneer de spaardeposito wordt aangehouden bij een Belgische bank of een Belgische 
vestiging van een buitenlandse bank, of wanneer de inkomsten  van een in het buitenland 
aangehouden spaardeposito worden uitbetaald via een Belgische tussenpersoon, zal de bank, 
vestiging of tussenpersoon de roerende voorheffing inhouden. De roerende voorheffing is 
opeisbaar vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de inkomsten betrekking hebben. Deze 
heeft een bevrijdend karakter: de belastingplichtige is niet verplicht deze inkomsten te 
vermelden in zijn aangifte in de personenbelasting. 

Op rechtstreeks in het buitenland geïnde inkomsten wordt geen roerende voorheffing aan de 
bron ingehouden; ze moeten vermeld worden in de aangifte in de personenbelasting en zullen 
belast worden tegen de vermelde tarieven. Indien de inkomsten in vreemde valuta worden 
toegekend, worden deze naar euro omgerekend op basis van de wisselkoers op de dag van 
de toekenning. Voor spaardeposito’s is dat de laatste dag van het tijdperk waarop ze 
betrekking hebben.  

 

1.5.1.2 Termijnrekening 

Op opbrengsten uit een termijnrekening is een roerende voorheffing van 30 % verschuldigd. 
Indien er geen tussentijdse renteopbrengst wordt uitbetaald, maar de op vervaldag 
terugbetaalde som hoger is dan het bij aanvang van de looptijd gestorte bedrag, is op het 
verschil ook 30% roerende voorheffing verschuldigd. 

Met betrekking tot de inhouding aan de bron van de roerende voorheffing en de aangifte van 
de opbrengst, gelden dezelfde regels als deze voor de spaardeposito’s. 

 

1.5.1.3 Levensverzekering TAK 21 

Indien de belastingplichtige voor minstens één premie een belastingvermindering in de 
personenbelasting heeft genoten, worden de uitbetaalde kapitalen van die levensverzekering 
als een belastbaar pensioen beschouwd.  

Indien geen enkele premie aanleiding heeft gegeven tot een belastingvermindering en het een 
levensverzekering betreft die: 

- niet in een gewaarborgd rendement voorziet, ofwel 
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- de belastingplichtige als enige begunstigde heeft en voorziet in een 
overlijdensdekking van minstens 130 %, ofwel 

- een looptijd van meer dan 8 jaar heeft en de effectieve uitbetaling ook na minstens 8 
jaar plaatsvindt, 

zijn de inkomsten begrepen in de uitbetaalde kapitalen niet belastbaar. 

Indien geen enkele premie aanleiding heeft gegeven tot een belastingvermindering en het een 
levensverzekering betreft die aan geen enkele van de hierboven opgesomde voorwaarden 
voldoet, zal het verschil tussen de uitbetaalde kapitalen (excl. de vrijgestelde 
winstdeelnemingen) en de betaalde premies als een roerend inkomen worden beschouwd, 
zonder dat dit verschil lager mag zijn dan het bedrag dat men zou bekomen na een kapitalisatie 
van de premies tegen 4,75 % per jaar. Op dat aldus berekende verschil is 30 % roerende 
voorheffing verschuldigd. 

Op alle andere premies dan die voor pensioensparen, is een belasting van 2 % verschuldigd. 

 

1.5.1.4 Levensverzekering TAK 26 

De inkomsten begrepen in de uitbetaalde kapitalen worden belast aan een tarief van 30 %. Er 
is geen belasting op de premies verschuldigd. 

 

1.5.2 Beleggingsproducten 

1.5.2.1 Levensverzekering TAK 23 

De fiscale behandeling van TAK 23-producten waarvan minstens één premie aanleiding heeft 
gegeven tot een belastingvermindering, is dezelfde als die van TAK 21-producten. 

Voor de contracten waarvan geen enkele premie aanleiding heeft gegeven tot een 
belastingvermindering zijn de inkomsten begrepen in de uitbetaalde kapitalen niet belastbaar, 
tenzij er verbintenissen zijn aangegaan inzake de duur van de belegging en de opbrengst 
ervan. In dat laatste geval zal er evenmin belasting verschuldigd zijn wanneer aan één van de 
voorwaarden onder 5.1.3. opgesomd bij de behandeling van TAK 21-producten is voldaan. 
Wanneer de inkomsten wel belastbaar zijn, is de belastbare grondslag gelijk aan het verschil 
tussen de uitbetaalde kapitalen (excl. de vrijgestelde winstdeelnemingen) en de betaalde 
premies. Er geldt bij deze dus geen minimale belastbare grondslag, zoals dat wel het geval is 
bij de TAK 21-producten. Het tarief van de belasting bedraagt weerom 30 %. 

Op alle andere premies dan die voor pensioensparen, is een belasting van 2 % verschuldigd. 

 

1.5.2.2 Obligaties en andere schuldinstrumenten 

Bij verhandeling op de secundaire markt is er een taks op de beursverrichtingen verschuldigd 
(TOB). Het algemene TOB-tarief is 0,12 % met een maximum van 1.300 euro per transactie. 
Voor vastgoedcertificaten, warrants, turbo's, sprinters en obligaties zonder kapitaalgarantie 
(inclusief gestructureerde producten) wordt dit tarief verhoogd tot 0,35% met een maximum 
van 1.600 euro; er dient te worden opgemerkt dat derivaten (opties, swaps, futures, “contracts 
for difference”) niet gedekt zijn. 
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Verhandelingen op de primaire markt zijn vrijgesteld, net als verhandelingen op de secundaire 
markt van OLO’s en schatkistcertificaten uitgegeven door een lidstaat van de EER84, en van 
thesaurie- en depositobewijzen. 

Naast de TOB is er ook de roerende voorheffing op intresten, inbegrepen premies en andere 
opbrengsten van leningen en van alle andere schuldvorderingen. Wie obligaties of andere 
schuldvorderingen niet gedurende de hele looptijd in zijn bezit had, zal slechts de roerende 
voorheffing verschuldigd zijn pro rata van zijn houdperiode. 

Het merendeel van de intresten is belastbaar aan een tarief van 30 %. Intresten m.b.t. de 
eerste schijf van 15.630 euro (inkomsten 2019) van leningen aan startende ondernemingen, 
zijn vrijgesteld, net als de eerste schijf van 200 euro (inkomsten 2019) intresten van leningen 
aan sociale ondernemingen. 

Meerwaarden (excl. de hiervoor vermelde som betaald boven de uitgifteprijs) zijn in principe 
niet belastbaar, tenzij zij het resultaat zijn van een niet-normale verrichting van beheer van 
privévermogen. In dat laatste geval zijn de meerwaarden belastbaar aan een tarief van 33 %. 

 

1.5.2.3 Aandelen 

Bij verhandeling op de secundaire markt bedraagt het algemene TOB-tarief 0,35 % en ligt het 
TOB-plafond per verrichting op 1.600 euro. Voor Belgische certificaten van aandelen en 
aandelen van een gereglementeerde vastgoedvennootschap wordt het tarief verlaagd naar 
0,12 % met een maximum van 1.300 euro. Verhandelingen op de primaire markt zijn altijd 
vrijgesteld van TOB. De wet voorziet in een derde toepasselijk tarief van 1,32%, met een 
maximum van 4.000 euro, voor kapitalisatieaandelen. Voor dit laatste tarief wordt verwezen 
naar het gedeelte over BEVEK's. 

Als dividend worden beschouwd, “alle voordelen toegekend aan aandelen en winstbewijzen 
hoe ook genaamd, uit welken hoofde en op welke wijze ook verkregen”. Verder worden o.a. 
ook niet-regelmatige terugbetalingen van kapitaal, uitgiftepremies en winstbewijzen, 
liquidatieboni en de inkoop van eigen aandelen als dividend aangemerkt.  

De inkoop van eigen aandelen door beursgenoteerde ondernemingen is niet aan de roerende 
voorheffing onderworpen.  

Bij regelmatige85 terugbetalingen van kapitaal, uitgiftepremies en winstbewijzen wordt een deel 
als dividend geherkwalificeerd rekening houdend met de verhouding tussen de belaste 
reserves en de in kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves enerzijds en de belaste 
reserves en de in kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves plus het gestorte kapitaal 
anderzijds. Het deel dat fiscaal als een terugbetaling van kapitaal worden beschouwd, wordt 
niet belast. Het saldo wordt aangerekend op de belaste reserves en de in het kapitaal 
geïncorporeerde vrijgestelde reserves en wordt dus als dividend belast. 

 

84 Europese economische ruimte = EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland 

85 Met “regelmatig” wordt bedoeld: overeenkomstig de regels van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen of het van toepassing zijnde buitenlands recht. Indien de 
terugbetaling “niet-regelmatig” gebeurt, dan wordt de terugbetaling volledig als dividend belast. 
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De belastingplichtige krijgt bij de verwerving van sommige aandelen een 
belastingvermindering in de personenbelasting (‘werkgeversaandelen’ ‘startende 
ondernemingen en groeibedrijven’ en ‘ontwikkelingsfondsen’).  

Dividenden zijn over het algemeen belastbaar aan een tarief van 30 %. In afwijking hiervan 
geldt er een tarief van: 

- 15 % op dividenden uitgekeerd door een vastgoedbevak of een gereglementeerde 
vastgoedvennootschap die tenminste 60 % rechtstreeks of onrechtstreeks in vastgoed 
bestemd voor woonzorg belegt; 

- 20 / 15 % op dividenden toegekend aan zogenaamde VVPRbis-aandelen (= nieuwe 
aandelen op naam van kleine vennootschappen n.a.v. kapitaalinbrengen vanaf 1 juli 
2013), afhankelijk of de dividenden voortkomen uit de winstverdeling van het tweede 
boekjaar na dat van de kapitaalinbreng of van een later boekjaar; 

- 5, 10 of 17 % op kapitaalverminderingen aangerekend op meteen in kapitaal 
opgenomen dividenden, die plaatsvinden binnen de 4 of 8 jaar na de opname in 
kapitaal, afhankelijk of het al dan niet een kleine vennootschap betreft 
(overgangsregime voorzien n.a.v. het afschaffen van het verlaagde tarief op 
liquidatieboni). Indien deze kapitaalverminderingen later plaatsvinden, is er geen 
belasting verschuldigd; 

- 5 of 20 % op dividenden die voortkomen uit de in artikel 184quater WIB 92 voorziene 
liquidatiereserve; 

- 5 of 20% op dividenden die voortkomen uit de bijzondere liquidatiereserve die de 
periode tussen het overgangsregime en de nieuw ingevoerde liquidatiereserve 
overbrugt. 

Op de eerste schijf dividenden van 800 euro (inkomsten 2019) per belastingplichtige, geldt er 
een vrijstelling van roerende voorheffing. 

Vanaf 1 januari 2019 geldt er een vrijstelling van roerende voorheffing op stockdividenden 
n.a.v. een buitenlandse spin-off, op voorwaarde dat deze spin-off in de andere staat als 
belastingneutraal wordt beschouwd. 

Meerwaarden zijn niet belastbaar, tenzij:  
- zij het resultaat zijn van een niet-normale verrichting van beheer van privévermogen. 

In dat geval geldt een tarief van 33 %; 
- zij betrekking hebben op aandelen van een binnenlandse vennootschap die 

overgedragen worden aan een vennootschap buiten de EER, indien de overdrager of 
zijn rechtsvoorganger op enig tijdstip in de loop van vijf jaar vóór de overdracht, alleen 
of samen met verwanten tot de tweede graad een belang van meer dan 25 % heeft 
gehad in de vennootschap waarvan hij de aandelen heeft overgedragen. In dat geval 
geldt een tarief van 16,5 %. 

 

1.5.2.4 Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal (BEVEK) 

De TOB-tarieven zijn niet dezelfde voor wat distributie- en kapitalisatie-BEVEK (kapitalisatie = 
statuten van de vennootschap voorzien geen uitkering van de netto-opbrengst) betreft.  

1. Verhandelingen op de primaire markt zijn, voor zowel distributie- als kapitalisatie-
BEVEKS, altijd vrijgesteld van TOB.  

2.  Voor beursgenoteerde distributie-BEVEKS zijn de tarieven bij vervreemding en de 
verwerving onder bezwarende titel op de secundaire markt: 
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a) 0,12 %, met een maximum van 1.300 euro, indien de BEVEK is erkend door de 
FSMA86 of geregistreerd in de EER; 

b) 0,35 %,met een maximum van 1.600 euro, in de andere gevallen. 
De inkoop van aandelen is niet belastbaar. 

3.  Voor beursgenoteerde kapitalisatie-BEVEK zijn de tarieven bij vervreemding en de 
verwerving onder bezwarende titel op de secundaire markt: 
a) 1,32 % met een maximum van 4.000 euro, indien de BEVEK is erkend door de 

FSMA; 
b) 0,12 % met een maximum van 1.300 euro, indien de BEVEK is geregistreerd in de 

EER en niet erkend door de FSMA (aandelen van dergelijke BEVEKS worden niet 
als kapitalisatie-aandelen beschouwd); 

c) 0,35 % met een maximum van 1.600 euro, in de andere gevallen.. 
d) Bij inkoop van aandelen door een door de FSMA erkende BEVEK geldt er een tarief 

van 1,32 % met een maximum van 4.000 euro. De inkoop van aandelen door een 
niet-door de FSMA erkende BEVEK is niet belastbaar (want niet als kapitalisatie-
aandelen beschouwd). 

4. Voor kapitalisatiebeveks die niet op de beurs zijn genoteerd geldt een tarief van 1,32%, 
met een maximum van euro 4.000 per transactie, bij de verkoop van aandelen op de 
secundaire markt, indien de BEVEK is goedgekeurd door de FSMA.   

5. Dividenden zijn belastbaar aan een tarief van 30 %. De inkoop van eigen aandelen en 
de inkomsten verkregen bij liquidatie van de BEVEK zijn vrijgesteld, tenzij: 
a) het een Belgische BEVEK betreft die een gegarandeerd rendement voorziet en een 

beperkte looptijd heeft van maximum 8 jaar; 
b) het om een meerwaarde gaat op aandelen van een kapitalisatie-BEVEK (zie 

hieronder punt 6b). 

6.  Meerwaarden zijn niet belastbaar, tenzij: 
a) zij het resultaat zijn van een niet-normale verrichting van beheer van privévermogen. 

In dat geval zijn de meerwaarden belastbaar aan een tarief van 33 %; 
b) zij verwezenlijkt zijn op aandelen van een kapitalisatie-BEVEK (kapitalisatie = 

statuten voorzien niet in de jaarlijkse uitkering van alle verkregen inkomsten), die 
meer dan 10 % van haar vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks in 
schuldvorderingen belegt (voor aandelen die vóór 1 januari 2018 verworven zijn, 
blijft de oude drempel van 25 % van toepassing). In dat geval wordt de meerwaarde 
(hieronder worden ook de inkomsten verkregen bij de inkoop van eigen aandelen 
en deze n.a.v. de liquidatie van de BEVEK begrepen) m.b.t. de schuldvorderingen 
als een intrest beschouwd en belast aan een tarief van 30 %. 

  

 

86 Financial Services and Markets authority of Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 
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1.5.2.5 Belgische PRIVAK 

Verrichtingen met aandelen van een PRIVAK worden op dezelfde wijze aan TOB onderworpen 
als deze van een distributie-BEVEK; een PRIVAK is immers verplicht om jaarlijks 80% van de 
winst van het boekjaar uit te keren.  

In de volgende gevallen zijn verschillende tarieven van toepassing:  

- 0,12 % als het gaat om distributieaandelen en de PRIVAK is goedgekeurd door de FSMA 
met een maximum van 1.300 euro per transactie; 

- 0,35% in het geval van voorkeurrechten en de PRIVAK wordt goedgekeurd door de FSMA, 
met een maximum van euro 1.600 per transactie. Bij een intekening op een kapitaalverhoging 
of bij de inkoop van eigen aandelen is er geen TOB verschuldigd. 

Dividenden zijn belastbaar aan een tarief van 30 %. Vrijgesteld zijn: 

- de inkoop van eigen aandelen en de inkomsten verkregen bij liquidatie, tenzij artikel 
19bis WIB 92 van toepassing is; 

- de gedeelten van de dividenden afkomstig van meerwaarden op aandelen; 
- de gedeelten van de dividenden afkomstig van dividenden waarvan de roerende 

voorheffing niet door de PRIVAK kon worden verrekend. In praktijk zijn dit de 
Belgische dividenden waarvoor geen aanspraak kon worden gemaakt op de moeder-
dochter-vrijstelling en die zijn ontvangen tijdens de belastbare tijdperken waarvoor de 
PRIVAK aan het afwijkende regime artikel 185bis WIB 92 onderworpen was. 

Meerwaarden zijn niet belastbaar, tenzij: 

- zij het resultaat zijn van een niet-normale verrichting van beheer van privévermogen. 
In dat geval zijn de meerwaarden belastbaar aan een tarief van 33 %; 

- zij verwezenlijkt zijn op aandelen van een kapitalisatie-PRIVAK (kapitalisatie = 
statuten voorzien niet in de jaarlijkse uitkering van alle verkregen inkomsten) die 
meer dan 10 % van haar vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks in 
schuldvorderingen belegt (voor aandelen die vóór 1 januari 2018 verworven zijn, blijft 
de oude drempel van 25 % van toepassing). In dat geval wordt de meerwaarde 
(hieronder worden ook de inkomsten verkregen bij de inkoop van eigen aandelen en 
deze n.a.v. de liquidatie van de PRIVAK begrepen) m.b.t. de schuldvorderingen als 
een intrest beschouwd en belast aan een tarief van 30 %. 

 

1.5.2.6 Belgische private PRIVAK 

Verrichtingen met aandelen van een private PRIVAK zijn vrijgesteld van TOB. 

Dividenden zijn belastbaar aan een tarief van 30 %, behalve het gedeelte afkomstig van 
dividenden die in aanmerking kwamen voor de afwijkende VVPRbis87-tarieven (ongeacht of 
de private PRIVAK al dan niet aanspraak kan maken op de moeder-dochter-vrijstelling voor 
deze dividenden). Voor dat gedeelte is het tarief voor dividenden van toepassing, nl. 15 of 20 
%. De vrijstellingen zijn gelijk aan deze van toepassing voor de openbare PRIVAK. 

 

87 VVPR = verminderde voorheffing-précompte réduit 
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Ook meerwaarden worden fiscaal op dezelfde manier behandeld als bij de openbare PRIVAK. 
Voor minderwaarden (max. 25.000 euro per belastbaar tijdperk) geldt er vanaf aanslagjaar 
2019 een belastingvermindering van 25 % in de personenbelasting. Deze 
belastingvermindering is enkel van toepassing op minderwaarden geleden n.a.v. de gehele 
verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vanaf 1 januari 2018 opgerichte private 
PRIVAK en op voorwaarde dat voor de verwerving van deze aandelen geen 
belastingvermindering (starters en groeibedrijven) werd verleend. 

 

1.5.2.7 Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) 

Rechten van deelneming van een beursgenoteerd beleggingsfonds worden niet als 
‘kapitalisatieaandeel’ aangemerkt. Bijgevolg zijn de twee mogelijke TOB-tarieven bij 
vervreemding en de verwerving onder bezwarende titel op de secundaire markt: 

- 0,12 % met een maximum van 1.300 euro, indien het GBF is erkend door de FSMA 
of geregistreerd in de EER; 

- 0,35 % met een maximum van 1.600 euro, in de andere gevallen. 

Verhandelingen op de primaire markt en de inkoop van aandelen zijn niet belastbaar. 

De inkomsten die een GBF verkrijgt, worden geacht rechtstreeks door de houders van de 
rechten van deelneming verkregen te zijn. Bijgevolg zal de GBF-participant à rato van zijn 
deelnemingspercentage in de GBF rechtstreeks als belastingplichtige aangemerkt worden 
voor de door die GBF ontvangen dividenden en intresten en verwezenlijkte meerwaarden, en 
dit ongeacht of het een distributie- of kapitalisatie-GBF betreft. De belastingheffing gebeurt 
volgens de juridische indeling (dividend, interest,…) waaruit de participatie bestaat. Het 
inkomen moet daarom volgens soort worden ingedeeld (geventileerd). Voor de van toepassing 
zijnde tarieven, eventuele vrijstellingen, en de wijze van belastingheffing (inhouding RV aan 
de bron of belasting via de aangifte in de personenbelasting) kan dan ook verwezen worden 
naar de vorige onderdelen in dit punt 1.5. Om dubbele belasting te vermijden, wordt het door 
de GBF uitgekeerde dividend of de verwezenlijkte meerwaarde bij de overdracht en de inkoop 
van rechten van deelneming, of bij de liquidatie van een als obligatiefonds kwalificerende GBF, 
vrijgesteld van roerende voorheffing indien aan de voorziene ventilatieplicht is voldaan. 
Wanneer het een Belgische beheerder betreft, zal deze roerende voorheffing inhouden op het 
moment dat de GBF belastbare inkomsten verkrijgt. Wanneer het een buitenlandse beheerder 
betreft, zal de GBF-participant de belastbare inkomsten in zijn aangifte personenbelasting 
moeten aangeven. 

Indien de ventilatieplicht niet nageleefd wordt, kan de voorziene vrijstelling niet ingeroepen 
worden en zullen de door een GBF uitgekeerde dividenden (excl. de inkoop van eigen 
aandelen), en de verwezenlijkte meerwaarden (ten belope van het obligatiegedeelte) op 
rechten van deelneming van een GBF dat als obligatiefonds kwalificeert en dat niet voorziet in 
de jaarlijkse uitkering van al haar verkregen inkomsten, als een intrest beschouwd worden te 
belasten aan 30 %. 

 

1.5.3 Taks op de effectenrekeningen 

Vanaf 10 maart 2018 geldt er voor natuurlijke personen een belasting van 0,15 % op de 
gemiddelde waarde van hun eigendomsdeel in een of meerdere effectenrekeningen indien 
deze gemiddelde waarde minimum 500.000 euro bedraagt. De gemiddelde waarde wordt 
berekend op basis van de kwartaalstanden tijdens een referentieperiode die start op 1 oktober 
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en eindigt op 30 september het jaar nadien (met uitzondering voor de eerste referentieperiode 
die loopt vanaf de dag van inwerkingtreding, zijnde 10 maart 2018, tot 30 september 2018). 

Enkel de volgende effecten worden in aanmerking genomen voor de berekening van de 
gemiddelde waarde: 

- Aandelen en obligaties (al dan niet beursgenoteerd, maar ‘op naam’ uitgesloten, want 
worden niet via een effectenrekening aangehouden); 

- Certificaten met betrekking tot aandelen en obligaties; 
- Aandelen en rechten van deelneming in beleggingsvennootschappen en 

gemeenschappelijke beleggingsfondsen (al dan niet beursgenoteerd), tenzij zij 
kaderen in de belastingverminderingen langetermijn- en pensioensparen; 

- Kasbons en warrants. 

Het Grondwettelijk Hof heeft op 17 oktober 2019 deze Taks op de effectenrekeningen 
vernietigd. De gevolgen van de vernietigde bepalingen zijn wel behouden voor de taks die 
verschuldigd is voor de referentieperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019 
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2. De complexiteit van de sociale zekerheid 

2.1 Inleiding 

Alhoewel de regels met betrekking tot de sociale zekerheidsbijdragen gedurende jaren 
eenvoudig waren, zijn die de laatste decennia, net zoals de personenbelasting, vrij complex 
geworden. Er zijn verschillende redenen voor de bestaande complexiteit:  

1) doorheen de tijd zijn er verschillende stelsels van sociale bescherming gegroeid voor 
ambtenaren, werknemers (arbeiders en bedienden) en zelfstandigen. Oefeningen tot 
vereenvoudiging op dit niveau dienen rekening te houden met de globale impact op de 
sociale bescherming van de verschillende beroepsgroepen; 

2) niet iedereen is in dezelfde mate onderworpen aan de verschillende takken van de 
sociale zekerheid zodat er grote verschillen kunnen bestaan m.b.t. de verschuldigde 
sociale bijdragen; 

3) om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren, zoals het verhogen van het netto-
inkomen voor de lagere lonen en het versterken van het verschil tussen inkomen uit 
arbeid en inkomen uit uitkeringen, zijn regels inzake bijdragen complexer gemaakt; 

4) een behoorlijk aantal verschillen zijn ingegeven door economische motieven. Zo zijn er 
specifieke regels voor studentenarbeid, voor verschillende vormen van 
gelegenheidsarbeid, voor vrijwilligers bij de brandweer en de dringende medische hulp, 
artiesten, onthaalouders, sportbeoefenaars, journalisten, zeevarenden, jongeren die 
alternerend leren en werken, …. Er zijn ook structurele verminderingen inzake 
werkgeversbijdragen; 

5) Er zijn specifieke regels ingevoerd voor dienstencheques en voor bijklussen om 
zwartwerk te beteugelen. 

 

2.2 Het gebruik van de sociale zekerheidsbijdragen als sturende maatregel 

In de loop der jaren werden verschillende bepalingen ingevoerd om de sociale bescherming 
uit te breiden naar nieuwe groepen en werden een structurele en verschillende 
doelgroepgerichte verminderingen van werkgeversbijdragen ingevoerd om het algemene 
niveau van de loonkosten voor werkgevers te verlagen, het aanwerven van werknemers met 
een bepaald profiel te bevorderen en de leefbaarheid van bepaalde sectoren te versterken.   

Daarnaast werd voor een aantal activiteiten bepaald dat ze niet onderworpen zijn aan de 
sociale zekerheid als antwoord op een maatschappelijke behoefte, om een meer flexibele  
inzet van arbeidskrachten in bepaalde sectoren mogelijk te maken of om zwartwerk te 
bestrijden. Recente voorbeelden hiervan zijn de regeling voor het ‘bijklussen’ 
(verenigingswerk) en de flexi-jobs. 

Er werden ook meer en meer bijzondere bijdragen gecreëerd om ongewenste situaties te 
ontmoedigen (zoals de activeringsbijdrage), en solidariteitsbijdragen ingevoerd op voordelen 
die, dikwijls parallel met een fiscale vrijstelling, niet als onderworpen loon beschouwd worden.  
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Dit alles heeft geleid tot een onoverzichtelijke en veelvormige waaier aan regels, 
uitzonderingen en bijzondere regimes waardoor de coherentie tussen regels soms zoek is. 
Ook  de toepassing en handhaving van de regels wordt complexer en vergt dus het inzetten 
van meer mensen en middelen. Dit verhoogt het risico dat  de sociale zekerheid en zijn 
financiering aan efficiëntie en effectiviteit inboeten en dus minder zekerheid en bescherming  
kan bieden aan de burgers en ondernemingen die het systeem mee financieren. 

 

2.3 Kwalificatie van de arbeidsrelatie 

Onze sociale zekerheid kent 3 statuten: werknemers, zelfstandigen en statutaire ambtenaren. 
Dit onderscheid is historisch gegroeid en geïnstitutionaliseerd in ons systeem. De 
verschillende statuten hebben hun eigen financiering en sociale prestaties. De voornaamste 
kenmerken van elk systeem op het vlak van de bijdragen, zijn uiteengezet in Deel 1, hoofdstuk 
6. 

Het criterium van onderscheid tussen het uitoefenen van een activiteit als werknemer en als 
zelfstandige is de band van ondergeschiktheid: het gezag dat uitgeoefend kan worden door 
een partij van de arbeidsrelatie op de andere partij. De voorbije decennia is onze arbeidsmarkt 
zodanig geëvolueerd dat het moeilijker is geworden om dit onderscheid te kunnen maken. Het 
eenduidig kwalificeren in ofwel een arbeidsovereenkomst ofwel een 
dienstverleningsovereenkomst is in vele situaties niet voor de hand liggend. Dit zorgt voor 
onzekerheid en creëert ruimte voor misbruik van personen die zich in een zwakke 
economische positie bevinden. Gecombineerd met het verschil tussen de fiscale en 
parafiscale behandeling van de statuten, zet dit ook aan tot het optimaliseren van de 
arbeidskost.  

Inzake fiscaliteit geldt het zelfde onderscheidingscriterium tussen loontrekkers en 
zelfstandigen. De kwalificatie als loon (werknemer) dan wel als winst (zelfstandige) is inzake 
personenbelasting minder problematisch dan inzake sociale zekerheid. 

 

2.4 Het loonbegrip en alternatieve verloningsvormen. 

Het loon van de werknemer vormt de basis voor de berekening van de werkgevers- en 
werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid. In principe maakt elke vergoeding die door 
de werkgever wordt toegekend aan de werknemer, deel uit van dit loonbegrip en zijn er dus 
sociale bijdragen op verschuldigd. Verschillende voordelen zijn bij wet of koninklijk besluit 
echter uitgesloten van het loonbegrip waardoor er geen sociale bijdragen of slechts een 
solidariteitsbijdrage betaald moet worden. 

Bekende voorbeelden van dergelijke vormen van verloning zijn bedrijfswagens en tankkaarten, 
mobiliteitsvergoeding88 en mobiliteitsbudget, maaltijd- eco-, sport- en cultuurcheques, niet-
recurrente resultaatsgebonden voordelen, aandelenopties of warrants, aanvullende sociale 
voordelen, winstpremies,…  

 

88 De mobiliteitsvergoeding is vernietigd door het Grondwettelijk Hof op 23 januari 2020 (Arrest 
2020-011) 
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Doorheen de jaren is de waaier van alternatieve verloningsvormen uitgebreid. Er is een praktijk 
ontstaan om de loonkost voor de bedrijven te optimaliseren en de werknemers toe te staan 
hun loonpakket zelf samen te stellen in functie van hun individuele behoeften, de zogenaamde 
cafetariaplannen. Deze evolutie heeft een impact op de financieringsbasis van het stelsel van 
de sociale zekerheid voor werknemers. Het zorgt voor complexiteit bij de toepassing van en 
de controle op de regelgeving en dus voor meer rechtsonzekerheid. Werkgevers worden 
hierdoor geconfronteerd met hogere kosten voor compliance, adviesverlening en het beheren 
van geschillen met de administraties. Werknemers zien zich beperkt in de vrije besteding van 
hun verloning in functie van hun behoeften. 

Tot slot bestaan er ook nog eens verschillen tussen de sociale en fiscale regelgeving over het 
loonbegrip en over de opgesomde vormen van alternatieve verloning. Zo bestaan er 
bijvoorbeeld verschillen tussen de sociale en fiscale behandeling van auteursrechten, 
aandelenopties en bedrijfswagens. 

Het gaat dus om tal van regels waardoor een loon of voordeel niet aan de sociale zekerheid is 
onderworpen of waarvoor een voordeelregime geldt. Deze regels worden verder besproken 
onder hoofdstuk 4 (uitholling van de belastbare basis) en hoofdstuk 5 (voordeelregimes) 

Ter illustratie van de complexiteit van het loonbegrip kan verwezen worden naar het onderzoek 
van SD Worx uit 2019 over alternatieve verloningsvormen89 en naar de hoorzittingen in de 
Commissie Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 5 november 2019 
over ‘De financiering en de betaalbaarheid van de Sociale Zekerheid’.  

 

2.5 Complexiteit van de aangifte 

Naast en/of samengaand met een aantal uitsluitingen uit het loonbegrip, zijn er een 20-tal 
bijzondere bijdragen gecreëerd elk met hun eigen berekeningsmodaliteiten, 
bijdragepercentage(s) en toepassingsgebied, wat een grote complexiteit met zich meebrengt. 
Soms volstaat het enkel een percentage te berekenen. Andere maatregelen die een zekere 
controle en procedure inhouden, hebben dan weer als gevolg dat de architectuur van de DmfA-
aangifte uitgebreid moest worden met bijkomende blokken en zones om de nodige informatie 
mee te geven in de aangifte. 

Niet enkel het aantal blokken is toegenomen (van 18 naar 28 blokken), maar ook het aantal 
zones (van een 110 zones naar meer dan 250 zones). Het betreft het totaalbeeld, dus met de 
blokken en zones ter identificatie van de werkgever, de werknemer, de tewerkstelling, de 
blokken om informatie in te voegen voor de toepassing van de verminderingen, de bijzondere 
bijdragen en de bijdragen voor de overheidspensioenen (Capeloblokken). In de huidige situatie 
wordt via de DmfA veel meer informatie doorgegeven dan het geval was in 2004, ook om de 
verwerking van gegevens te vergemakkelijken. 

 

 

89 https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/remun-sdworx-2019-nl.pdf 
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2.6 Vermindering van werkgeversbijdragen 

Verminderingen van werkgeversbijdragen werden de voorbije legislaturen gebruikt om het 
arbeidsmarktbeleid te ondersteunen. Deze verminderingen hebben geen invloed op de hoogte 
van de sociale bescherming die werknemers genieten.  

De 6de staatshervorming heeft het institutionele kader inzake tewerkstellingsmaatregelen 
grondig herschikt en dit o.m. inzake de vermindering van werkgeversbijdragen voor 
doelgroepen. Het doelgroepenbeleid omvat de verschillende mechanismes waarbij de 
arbeidskost wordt verlaagd bij aanwerving van een bepaalde categorie van werknemers, 
bijvoorbeeld door gerichte verminderingen inzake sociale zekerheidsbijdragen.  

Hieronder vindt u een bondig overzicht van de federale en gewestelijke verminderingen van 
werkgeversbijdragen. Voor meer informatie over de toepassingsmodaliteiten wordt verwezen 
naar de website van RSZ: 
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/intr
oduction.html  

2.6.1 De structurele federale vermindering 

De structurele vermindering is een algemene vermindering, met of zonder een vast forfait, met 
een lage lonencomponent en met of zonder een hoge lonencomponent, en is afhankelijk van 
de sector.  

Het totaal van de toegekende verminderingen wordt in de tabel hieronder per kwartaal 
weergegeven in duizenden euro’s (kwartaal 2/2019 is het laatste kwartaal met beschikbare, zij 
het nog niet definitieve gegevens). De tax shift heeft geleid tot een aanzienlijke verlaging van 
het verminderingsvolume. Dit is te verklaren door de verlaging van de percentages van de 
basisbijdrage90 voor de sociale zekerheid gekoppeld aan een aanpassing van de parameters 
voor de structurele vermindering.  

Figuur 19 

 

 

 

90 Basisbijdrage: zie deel 1, hoofdstuk 6 punt 3 

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/introduction.html
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/introduction.html
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2.6.2 De overige federale verminderingen 

a. de eerste aanwervingen met een levenslange, niet aan een bepaalde persoon gebonden 
volledige vrijstelling van de basisbijdragen voor een 1ste werknemer en 
bijdrageverminderingen van 450 euro tot maximaal 1.550 euro/kwartaal voor de volgende 
5 werknemers gedurende 13 kwartalen. 
Door de toepassingsmodaliteiten zijn deze verminderingen gevoelig voor frauduleuze 
toepassing en/of moeilijk te controleren: 

De werkgever kan kiezen voor welke werknemer hij dit toepast en kiest dus meestal voor 
de meest verdienende). Het mag niet gaan om een vervanging van een werknemer binnen 
dezelfde technische bedrijfseenheid. Wanneer een ondernemer een bijkomende 
onderneming opricht kan het moeilijk zijn om uit te maken of die tot eenzelfde technische 
bedrijfseenheid behoort als zijn andere ondernemingen.  

Of de aanwerving leidt tot meer tewerkstelling, wordt bij de aanvang van de vrijstelling 
nagegaan. Wanneer naderhand de meer tewerkstelling wegvalt, is er geen systeem dat de 
(levenslange) vermindering stopzet. 

Het totaal van de toegekende verminderingen wordt in de tabel hieronder per kwartaal 
weergegeven in duizenden euro’s (kwartaal 2/2019 is het laatste kwartaal met 
beschikbare, zij het nog niet definitieve gegevens). 

 

Figuur 20 

 

 

b. vermindering van 400 euro/kwartaal voor een collectieve vermindering van de 
arbeidsduur met minimaal 1 uur; 
 
Het totaal van de toegekende verminderingen (enkel collectieve arbeidsduurvermindering) 
wordt in de tabel hieronder per kwartaal weergegeven in duizenden euro (kwartaal 2/2019 
is het laatste kwartaal met beschikbare, zij het nog niet definitieve gegevens). 
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Vanaf 2019 doet zich een opmerkelijke verhoging voor van de totale som aan toegekende 
verminderingen. 

 

Figuur 21 

 
 

c. een vermindering tot maximaal 800 euro/kwartaal voor maximaal 5 vaste werknemers in 
de horeca; 
 

d. een tussenkomst in de kosten voor de aansluiting bij een sociaal secretariaat voor 
werkgevers in de horeca; 
 

e. de tegemoetkoming van 2% van de loonmassa van de werknemers verhoogd met de 
werkgeversbijdragen tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector; 
  

f. vrijstelling van werkgeversbijdragen voor bepaalde werkgevers voor iedere bijkomende 
netto-aanwerving voor activiteiten van wetenschappelijk onderzoek. 

 

2.6.3 Gewestelijke doelgroepverminderingen 

a. Doelgroepvermindering ouderen BR / DU / WAL / VL: 
Deze geregionaliseerde doelgroepvermindering is verschillend in alle gewesten wat betreft 
het bedrag van de vermindering, het toepassingsgebied en de modaliteiten, zoals de 
leeftijd, en varieert tussen 400,00 euro en 1.500,00 euro/kwartaal, voor Vlaanderen zelfs 
tot een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen. Elk gewest heeft een eigen 
definitie van "ouderen". 

 

b. Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden DU / WAL: 
Het gaat enkel nog overgangsmaatregelen in Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap. 
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c. Doelgroepvermindering doorstromingsprogramma’s BR / WAL: 
Het gaat om tewerkstellingsprogramma’s bij werkgevers in de publieke sector en vzw’s 
gericht op werkzoekenden die gelet op hun leeftijd, opleidingsniveau of periode van 
inactiviteit moeilijker te plaatsen zijn op de arbeidsmarkt. Het is enkel nog van toepassing 
in Brussel. In Wallonië zijn er nog overgangsmaatregelen van toepassing. De vermindering 
bedraagt 400 tot 1.000 euro/kwartaal gedurende een variërend aantal kwartalen 
afhankelijk van de voorgeschiedenis van de werknemer. 

 

d. Doelgroepvermindering SINE BR / DU / WAL / VL: 
SINE of Sociale INschakelingsEconomie is een regime voor zeer moeilijk te plaatsen 
werklozen en de voortzetting van het vroegere federale systeem, voor de Duitstaligen. Het 
geldt enkel nog als overgangsmaatregel. De vermindering bedraagt 1.000 euro voor een 
variërend aantal kwartalen afhankelijk van de voorgeschiedenis van de werknemer. 

 

e. Doelgroepvermindering jongeren DU / WAL / VL: 
In Vlaanderen is de regeling helemaal hervormd; voor Wallonië en de Duitstaligen geldt 
het enkel nog als overgangsmaatregel. De definitie van jongere verschilt tussen de 
gewesten. Er is een loongrens, evenals aparte modaliteiten voor Vlaanderen. De 
vermindering varieert tussen 400 euro en 1.500 euro/kwartaal, voor Vlaanderen zelfs tot 
een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen. Het aantal kwartalen varieert. 

 

f. Doelgroepvermindering mentors DU / WAL / VL: 
Een werkgever kan voor een aantal werknemers die stages opvolgen of opleiding geven 
in het kader van een beroepsopleiding, een doelgroepvermindering mentors genieten. 
Onder 'de opvolging verzekeren van stages' en 'het instaan voor opleiding' wordt verstaan 
'de begeleiding van personen behorende tot bepaalde doelgroepen'. Om als mentor te 
kunnen worden beschouwd, moet de werknemer een beroepservaring van minstens 5 jaar 
hebben en een getuigschrift 'mentor' hebben uitgereikt door de bevoegde gemeenschap. 
In Wallonië geldt dit enkel als overgangsmaatregel. De vermindering bedraagt maximaal 
800 euro. Het aantal mentors dat recht opent op de vermindering is niet altijd rechtstreeks 
af te leiden uit de aangifte DmfA en Dimona en hangt af van het aantal begeleide 
werknemers. 

 

g. Doelgroepvermindering herstructurering DU / WAL: 
Deze vermindering is een maatregel ter ondersteuning van werknemers ontslagen 
ingevolge een herstructurering. Er wordt een financieel voordeel toegekend aan de 
werkgever die een werknemer aanwerft die ontslagen werd door een onderneming in 
herstructurering. Het is enkel nog gebruikt als overgangsmaatregel. Het 
refertekwartaalloon moet lager of gelijk aan een loonplafond zijn (verschillend voor DU en 
WAL). De vermindering bedraagt maximaal 1000 euro/kwartaal. 

 

h. Doelgroepvermindering huispersoneel BR / DU / WAL / VL: 
In Wallonië enkel nog gebruikt als overgangsmaatregel. Het gaat om een vrijstelling van 
de gewone werkgeversbijdragen gedurende de volledige duur van de tewerkstelling. 
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i. Doelgroepvermindering opvangouders BR / DU / WAL / VL: 
Deze vermindering wordt in elk gewest gelijk toegepast, en bedraagt 770 euro/kwartaal 
per opvangouder gedurende de volledige duur van de tewerkstelling.  

 

j. Doelgroepvermindering kunstenaars BR / DU / WAL / VL: 
Deze vermindering wordt in elk gewest gelijk toegepast. De doelgroepvermindering mag 
nooit meer bedragen dan 517 euro/kwartaal per tewerkstellingslijn. Om de vermindering te 
krijgen moet het refertekwartaalloon minimaal 3 x het gewaarborgd gemiddeld minimum 
maandinkomen bedragen. 

 

k. zeevarenden 
Vrijstellingen op het werkgeversgedeelte van de sociale bijdragen.91  
 

 

2.6.4 Sociale Maribel 

De Sociale Maribel (of: bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector) gaat om 
een vermindering die gefinancierd wordt door bij elke werknemer met minstens 50 % 
prestaties een deel (absoluut forfaitair bedrag naargelang de sector tussen 409,37 euro en 
486,05 euro) van de werkgeversbijdragen via de RSZ door te storten in veelal 
gecommunautariseerde, paritaire comitéfondsen. Deze fondsen sociale maribel 
subsidiëren vervolgens een aantal initiatieven eigen aan de (sub)sector. Het betreft geen 
rechtstreekse werkgeversbijdragevermindering maar een vermindering op sectorniveau. 

 

  

 

91 De vrijstelling van doorstorting van de werknemersbijdragen bestaat eveneens, maar is een 
federale bevoegdheid. 
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Hoofdstuk 2 - De valkuilen 

De tax shift die over de periode 2017-2020 wordt doorgevoerd, heeft onder meer tot doel om 
werken aantrekkelijker te maken. In twee specifieke situaties, de fiscale valkuilen, is het door 
een combinatie van factoren bijzonder onaantrekkelijk om (extra) te werken. Hoewel de tax 
shift een van deze valkuilen heeft verkleind, blijven ze in meer of mindere mate bestaan. Dit is 
o.m. ook het geval door de toepassing van de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid die in dit 
hoofdstuk wordt besproken. 

 

1. Werkloosheidsval 

De financiële werkloosheidsval doet zich voor wanneer het voor sommige personen 
onaantrekkelijk is om uit de werkloosheid te treden, omdat het extra inkomen dat dit met zich 
mee zou brengen grotendeels wordt wegbelast. Zoals blijkt uit de Leuvense Economische 
Standpunten92, resulteerde het fiscaal en parafiscaal beleid van de afgelopen 3 decennia, 
waaronder ook de tax shift, in een aanzienlijke reductie van de financiële werkloosheidsval.  

De stimulansen om de arbeidsmarkt te betreden zijn niet voor elk individu even sterk. Veel 
hangt af van elementen zoals het loon en de familiale situatie. De FOD Financiën berekende 
de maatstaf voor de financiële werkloosheidsval (participation tax rate) dan ook voor 
verschillende loonniveaus. Omwille van de complexiteit bleek het niet haalbaar om de maatstaf 
te berekenen voor verschillende familiale situaties van de belastingplichtige. Een 
werkhervatting voor een gezin met kinderen kan bijvoorbeeld tot een vermindering aan 
kinderbijslag leiden; sociale tegemoetkomingen kunnen wegvallen; belastingplichtigen met 
kinderen moeten bij werkhervatting eventueel kinderopvang en de daaraan verbonden kost 
voorzien, maar krijgen daarvoor een belastingvermindering. De hier voorgestelde resultaten 
gelden dan ook enkel voor alleenstaanden zonder kinderen ten laste.  

De participation tax rate (PTR) is het effectief belastingtarief op de toename van het bruto-
inkomen bij werkhervatting, en wordt als volgt berekend: 

PTR = (𝑌𝑌𝑌𝑌1−𝑌𝑌𝑌𝑌0−)−(𝑌𝑌𝑌𝑌1−𝑌𝑌𝑌𝑌0)
𝑌𝑌𝑌𝑌1−𝑌𝑌𝑌𝑌0

 

Y staat voor het inkomen, “b” en “n” voor respectievelijk bruto en netto, “1” voor de toestand 
van tewerkstelling en “0” voor de toestand van niet-werken. 

Deze berekening houdt geen rekening met de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. 
Naast de PTR werd ook de toename van het beschikbaar inkomen ten gevolge van de 
werkhervatting berekend.  

 

92 https://feb.kuleuven.be/research/les/pdf/LES%202018-
172%20werkprikkels%20en%20herverdeling.pdf  
 

https://feb.kuleuven.be/research/les/pdf/LES%202018-172%20werkprikkels%20en%20herverdeling.pdf
https://feb.kuleuven.be/research/les/pdf/LES%202018-172%20werkprikkels%20en%20herverdeling.pdf
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Onderstaande tabel vermeldt de PTR en de toename van het beschikbaar inkomen, voor en 
na de tax shift, en dit telkens voor een alleenstaande voltijds werkloze die een voltijdse job 
opneemt93.  

In de tabel is telkens de situatie weergegeven voor een loon gelijk aan 50% van het 
gemiddelde loon94 en een loon gelijk aan 67%95 van het gemiddelde loon. Zo geldt voor de 
50% kolommen dat:  

a) de werkloosheidsuitkering berekend werd op basis van een vroeger loon dat gelijk is 
aan 50% van het gemiddeld loon; 

b) de berekening gebeurde voor verschillende duurtijden van de werkloosheid; het bedrag 
van de uitkeringen daalt naarmate de duur van de werkloosheid hoger is; 

c) het loon bij werkhervatting gelijk is aan 50% van het gemiddeld loon.  

Voor de 67%-kolommen is dit mutatis mutandis hetzelfde, maar dan telkens met 67% van het 
gemiddelde loon in plaats van 50%.  

De berekeningen gaan uit van de hypothese dat zowel de werkloosheidsuitkeringen als het 
loon gedurende een volledig kalenderjaar werden ontvangen .  
 
Tabel 18: De werkloosheidsval voor en na de tax shift 

 Participation tax rate 
Toename van het 

beschikbaar inkomen na 
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% 

 

 

93 Verder in de nota, vooral bij de bespreking van de diverse mogelijke scenario’s in deel 3, 
wordt deze tabel systematisch hernomen. Ook daar gaat het telkens over een situatie van een 
volledig werkloze.  
94 Het “gemiddelde loon” is het gemiddelde bruto jaarloon waarnaar de OESO refereert in haar 
jaarlijkse publicatie “Taxing Wages”, en bedraagt voor een voltijdse werknemer tewerkgesteld 
in de NACE-sectoren B-N, 48.645 euro in 2018. Doorheen het ganse advies is dit als betekenis 
van het gemiddelde loon gebruikt. 
95 Bij de OESO-vergelijkingen zijn dit de gebruikelijke percentages om de situaties van lage 
lonen aan te geven. 
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Onderaan de loonschaal (50%) veroorzaakte de tax shift een sterke afname van de PTR en 
een gevoelige toename van het beschikbaar inkomen.  

Ook bij een loon gelijk aan 67% van het gemiddeld loon (zowat halfweg tussen het minimum 
en het gemiddelde loon), is de impact van de tax shift nog aanzienlijk.  

De toename van het beschikbaar inkomen is evident des te sterker naarmate de 
werkloosheidsuitkeringen geringer zijn, wat het geval is bij een lange werkloosheidsduur.  

 

2. Promotieval 

De promotieval manifesteert zich wanneer het relatief onaantrekkelijk is om promotie te maken 
of om extra te werken, omdat een groot deel van de bijkomende inkomsten in de staatskas of 
de sociale zekerheidskas verdwijnt. De promotieval is een gevolg van hoge effectieve 
marginale tarieven in de personenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen. Loontrekkers met 
een laag inkomen verliezen bij een loonstijging daarenboven deels of volledig het voordeel 
van de selectieve verminderingen van fiscale en parafiscale bijdragen. Eventueel kunnen voor 
hen ook inkomensgebonden sociale voordelen (studietoelagen, verlaagde tarieven 
kinderopvang, …) verminderen of verdwijnen. 

Onderstaande figuur geeft het effectief marginale belastingtarief (personenbelasting en sociale 
zekerheidsbijdragen) weer voor verschillende loonniveaus voor en na de tax shift. De 
promotieval is op zijn sterkst bij lonen rond 60% van het gemiddelde, waar het effectief 
marginale tarief meer dan 80% bedraagt. 

Figuur 22: Globale marginale belastingvoeten, op basis van de loonkost 
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Het verloop van het effectieve marginale tarief na de tax shift kent 2 pieken. De eerste piek 
stemt overeen met de zone van de uitfasering van de “werkbonus”. Deze bonus heeft twee 
luiken: een vermindering van de werknemersbijdragen aan de sociale zekerheid en een 
belastingvermindering96. De tweede piek stemt overeen met de startdrempel van de bijzondere 
bijdrage aan de sociale zekerheid97. 

De impact van de tax shift is duidelijk onderaan de loonschaal. Voor lonen die lager liggen dan 
80 % van het gemiddeld loon is de globale marginale belastingdruk door de tax shift zelfs licht 
gestegen. Voor lonen hoger dan het gemiddelde loon zijn de verschillen voor en na de tax shift 
beperkt.  

Het Vlaamse regeerakkoord van 30 september 2019 voorziet de invoering van een jobbonus  
Alhoewel deze jobbonus nog in wetgeving moet worden omgezet, zijn de contouren al bekend 
bij de finalisering van dit advies98. Concreet zou een korting worden verleend tot 600 euro per 
jaar voor voltijdse werknemers met een bruto salaris (voor aftrek van de werknemersbijdragen) 
tussen de 1.700 euro en de 2.500 euro per maand. Omdat deze jobbonus wordt afgebouwd 
tussen de 2 vermelde grenzen, zal het “klokeffect” in Figuur 22 en dus de promotieval 
vergroten. Dit effect is zichtbaar in Figuur 23 die de marginale belastingdruk uitdrukt in functie 
van het bruto loon. De nieuwe Vlaamse maatregel stuwt de marginale belastingdruk van 75% 
tot boven de 80% bij een inkomen gelijk aan ongeveer 2/3 van het gemiddelde loon. 

De reeds vermelde Leuvense Economische Standpunten 2018/172 tonen aan dat gedurende 
de vorige drie decennia gerealiseerde gevoelige vermindering van de werkloosheidsval, 
samenging met een forse verhoging van de marginale aanslagvoeten. 

 

 

96  De belastingvermindering is een % van de vermindering van de werknemersbijdragen aan de 
sociale zekerheid. De impact van de uitfasering van deze vermindering wordt bijgevolg versterkt. 
Wanneer de belastingvermindering hoger is dan de eigenlijke belasting wordt het verschil omgezet in 
een belastingkrediet. 

97  Zie punt 3 hierna. 

98 Beleidsnota ingediend door de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, wonen en 
onroerend erfgoed op 8 november 2019, Vlaams Parlement doc nr 140 (2019-2020) 
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Figuur 23: marginale belastingvoeten op brutolonen - met en zonder jobbonus 

 

 

3. Bijzondere bijdrage sociale zekerheid 

Zoals in punt 2 aangehaald is de bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ) ook een 
bepalend element in de promotieval.  

De BBSZ is ingevoerd in 1994 met de bedoeling om de sociale zekerheid bijkomend te 
financieren. De bijdrage is in principe van toepassing op werknemers, maar ook op personen 
die deels als zelfstandige en deels als werknemer actief zijn. Alhoewel de bijdrage in eerste 
instantie door de RSZ wordt geïnd en ook volledig als financieringsbron voor de sociale 
zekerheid wordt aangewend, heeft deze hybride “bijdrage” toch de kenmerken van een 
belasting. De betaling aan de RSZ is een voorschot op een definitieve heffing die door de 
fiscus gebeurt. Bij de jaarlijkse belastingberekening wordt immers een afrekening van die 
BBSZ gemaakt waarbij het netto belastbare inkomen als grondslag dient en waar een 
eventueel tekort wordt ingekohierd of een overschot wordt teruggegeven door de fiscus 
volgens de fiscale regels. Tabel 19 beschrijft de bepaling van het tarief van de BBSZ: 

Tabel 19: De bepaling van het tarief van de BBSZ 

ondergrens bovengrens Bedrag op de 
ondergrens 

Percentage op deel van het 
inkomen boven de ondergrens 

0 18 592,02 0 0,0% 
18 592,02 21 070,96 0 9,0% 
21 070,96 60 161,85 223,10 1,3% 
60 161,85  731,30 0,0% 
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De BBSZ vertoont ondanks deze fiscale kenmerken een belangrijk verschil met de 
personenbelasting: ze wordt geheven per fiscaal gezin en niet per individuele 
belastingplichtige99 en de grenzen worden niet geïndexeerd. De tarieven en de grenzen zijn, 
behoudens een kleine aanpassing in 1996 niet gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de toename 
van de totale fiscale en parafiscale druk, die vooral wordt veroorzaakt door het tarief van 9%, 
is verschoven van de middeninkomens (70 tot 80% van het gemiddelde jaarloon) naar de zeer 
lage inkomens (tussen de 38 en 43% van het gemiddelde jaarloon).  Waar de belasting in 1994 
slechts het maximum bereikte bij een netto belastbaar inkomen gelijk aan 240% van het 
gemiddelde jaarloon, is dit in 2018 al bij 125% van het gemiddelde jaarloon.  

Figuur 24: Aan BBSZ onderworpen inkomen, drempels uitgedrukt in % van het gemiddeld loon (AW) 

 

  

 

99 Zie ook verder hoofdstuk 8 
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Hoofdstuk 3 - De hoge belastingdruk100 op arbeid 

Zowel de OESO als de Europese Commissie publiceren jaarlijks een vergelijkende studie van 
de belastingdruk in hun lidstaten101. In zulke internationale vergelijkingen neemt België vaak 
een plaats in de kopgroep in. De meest gebruikte statistieken overschatten echter de totale 
belastingdruk in ons land, omdat ze belangrijke fiscale uitgaven niet in rekening brengen. Dit 
geldt evenwel niet voor de macro-economische indicatoren. De belastingdruk in sommige 
andere landen (o.m. Nederland en Zwitserland) wordt bovendien onderschat, omdat bepaalde 
verplichte betalingen (bv. voor een private ziekteverzekering) door de OESO (en ook de EU) 
niet als belasting worden beschouwd102.  

De OESO selecteerde voor zijn jaarlijkse “taxing wages” studie 8 typegevallen, namelijk: 
1) Alleenstaande, gemiddeld loon, geen kinderen (headline ranking) 
2) Alleenstaande, 67% van gemiddeld loon, geen kinderen 
3) Alleenstaande, 167% van gemiddeld loon, geen kinderen 
4) Alleenstaande, 67% van gemiddeld loon, 2 kinderen 
5) Koppel met 1 kostwinner, gemiddeld loon, 2 kinderen 
6) Koppel met 2 kostwinners, 1x gemiddeld loon, 1x 33% van gemiddeld loon, 2 

kinderen 
7) Koppel met 2 kostwinners, 1x gemiddeld loon, 1x 67% van gemiddeld loon, 2 

kinderen 
8) Koppel met 2 kostwinners, 1x gemiddeld loon, 1x 33% van gemiddeld loon, geen 

kinderen 

De cijfers houden rekening met de fiscaliteit en parafiscaliteit, en met aftrekken, 
verminderingen en uitkeringen die standaard worden toegekend. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
o.m. het belastingvrije minimum, belastingverminderingen voor kinderen ten laste en 
kinderbijslagen, het huwelijksquotiënt en de forfaitaire beroepskosten worden meegerekend, 
maar bijvoorbeeld niet de belastingvermindering voor kinderoppas of andere 
belastingverminderingen. De gehanteerde loonniveau’s worden uitgedrukt in % van het 
gemiddelde bruto jaarloon van een voltijdse werknemer tewerkgesteld in de private sector 
(NACE B-N); in 2018 bedroeg dat in België 48.645 euro.  

Zowel de totale loonwig (ten opzichte van de loonkost, dus inclusief werkgeversbijdragen) als 
de persoonlijke loonwig (ten opzichte van het bruto loon, dus exclusief werkgeversbijdragen) 
worden berekend. In de Tabel 20 en Tabel 21 worden de landen gerangschikt op basis van de 
totale loonwig (tax wedge). Daarnaast wordt ook de ranking gegeven op basis van de 
persoonlijke loonwig (net personal average tax rate). De cijfers hebben betrekking op het 
inkomstenjaar 2018. 

Vooral de tax wedge van een alleenstaande zonder kinderen met een gemiddeld loon krijgt de 
meeste (media)aandacht. Tabel 20 geeft de rangschikking van de landen weer voor die groep. 

 

100 In internationale context omvat de term belastingdruk zowel de fiscaliteit als de 
parafiscaliteit.  

101 OESO: Taxing Wages; Europese Commissie: ‘Taxation Trends in Europe’ 

102 Dit zijn de zogenaamde Non-Tax Compulsory Payments (NTCP). In België zijn er geen 
noemenswaardige NTCP’s. 
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Daarnaast wordt ook de ranking gegeven op basis van de “persoonlijke loonwig”. In beide 
gevallen staat België op een eerste plaats gevolgd door Duitsland.  

Tabel 20: loonwig voor een alleenstaande zonder kinderen met een gemiddeld loon 

Single person at 100% of average earnings, no child 

 Tax wedge Net personal average tax 
rate 

 Percentage Ranking Percentage Ranking 
Belgium 52,67 1 39,83 1 
Germany 49,50 2 39,71 2 
Italy 47,88 3 31,42 7 
France 47,63 4 28,72 11 
Austria 47,63 5 32,80 6 
Hungary 45,04 6 33,50 5 
Czech Republic 43,75 7 24,62 22 
Slovenia 43,25 8 34,11 4 
Sweden 43,06 9 25,17 20 
Latvia 42,31 10 28,39 13 
Finland 42,30 11 29,96 9 
Slovak Republic 41,74 12 23,86 23 
Greece 40,93 13 26,13 17 
Portugal 40,71 14 26,63 16 
Lithuania 40,63 15 22,11 28 
Spain 39,38 16 21,26 29 
Turkey 38,87 17 28,17 14 
Luxembourg 38,17 18 29,50 10 
Netherlands 37,67 19 30,45 8 
Estonia 36,47 20 15,00 33 
Norway 35,81 21 27,47 15 
Poland 35,75 22 25,20 19 
Denmark 35,66 23 35,66 3 
Iceland 33,22 24 28,71 12 
Ireland 32,70 25 25,40 18 
Japan 32,64 26 22,34 27 
United Kingdom 30,90 27 23,40 25 
Canada 30,71 28 23,02 26 
United States 29,58 29 23,77 24 
Australia 28,89 30 24,65 21 
Korea 22,99 31 14,95 34 
Israel 22,43 32 18,08 31 
Switzerland 22,24 33 17,40 32 
Mexico 19,65 34 10,23 35 
New Zealand 18,44 35 18,44 30 
Chile 7,01 36 7,01 36 
OECD – Average (1) 36,06  25,47  

(1) Het gemiddelde is een ongewogen gemiddelde van alle OESO-landen 
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De tweede meest vermelde situatie is die van een gezin met 2 kinderen waar de ene partner 
een gemiddeld loon heeft en de andere 1/3de van het gemiddelde loon. In de rangorde voor 
deze groep staat België iets lager: het laat voor de totale loonwig Duitsland, Italië, Griekenland 
en Zweden voorgaan. Zowel in de totale loonwig als in de persoonlijke loonwig staat België op 
de 5de plaats. 

Tabel 21: loonwig voor gezin met 2 kinderen - één partner met gemiddeld loon en andere 1/3 van gemiddelde loon 

Two-earner married couple, one at 100% of average earnings and the other at 33%,  
2 children 

 Tax wedge Net personal average tax 
rate 

 Percentage Ranking Percentage Ranking 
Germany 39,05 1 27,24 2 
Italy 38,63 2 19,25 13 
Greece 37,49 3 21,82 6 
Sweden 37,47 4 17,82 16 
Belgium 37,23 5 22,62 5 
France 36,94 6 18,63 15 
Austria 36,84 7 18,95 14 
Lithuania 35,78 8 13,99 22 
Spain 35,49 9 16,21 18 
Slovenia 34,90 10 20,57 9 
Turkey 34,90 11 24,45 3 
Finland 34,80 12 20,86 8 
Hungary 33,94 13 20,07 11 
Slovak Republic 33,85 14 13,54 24 
Latvia 31,69 15 15,19 21 
Czech Republic 31,26 16 7,89 32 
Norway 30,40 17 21,36 7 
Portugal 30,24 18 13,68 23 
Denmark 28,80 19 28,80 1 
Estonia 28,36 20 3,79 36 
Japan 28,25 21 17,27 17 
Iceland 28,23 22 23,39 4 
Netherlands 28,20 23 19,84 12 
Australia 24,81 24 20,32 10 
Poland 24,60 25 12,22 26 
United Kingdom 22,86 26 15,64 19 
United States 22,03 27 15,36 20 
Luxembourg 20,83 28 9,74 31 
Korea 20,41 29 12,09 27 
Canada 19,93 30 11,15 28 
Ireland 19,00 31 10,67 30 
Mexico 17,91 32 6,32 34 
Israel 16,69 33 12,46 25 
Switzerland 12,91 34 7,48 33 
New Zealand 10,76 35 10,76 29 
Chile 4,83 36 4,83 35 
OECD – Average (1) 28,06  16,01  

(1) Het gemiddelde is een ongewogen gemiddelde van alle OESO-landen  
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Tabel 22 geeft de plaats weer van België in de rangorde van de OESO-landen wat betreft de 
loonwig voor alle 8 gezinstypes103. Zoals reeds vermeld, is de loonwig voor alleenstaanden 
zonder kinderen het grootst in België. Voor andere gezinstypes staat België meestal enkele 
plaatsen lager in de rangorde. Dit is o.m. het gevolg van de gezinsvriendelijkheid van de 
Belgische fiscaliteit en sociale zekerheid (verhoging van de belastingvrije som voor kinderen 
ten laste, kinderbijslag en huwelijksquotiënt).   

Tabel 22: De tax wedge 

Familiale situatie Ranking totale 
loonwig 

Ranking 
persoonlijke loonwig 

Alleenstaande, gemiddeld loon, geen kinderen (headline 
ranking) 

1 1 

Alleenstaande, 67% van gemiddeld loon, geen kinderen 1 4 
Alleenstaande, 167% van gemiddeld loon, geen 
kinderen 

1 1 

Alleenstaande, 67% van gemiddeld loon, 2 kinderen 3 3 
Koppel met 1 kostwinner, gemiddeld loon, 2 kinderen 7 8 
Koppel met 2 kostwinners, 1x gemiddeld loon, 1x 33% 
van gemiddeld loon, 2 kinderen 

5 5 

Koppel met 2 kostwinners, 1x gemiddeld loon, 1x 67% 
van gemiddeld loon, 2 kinderen 

1 3 

Koppel met 2 kostwinners, 1x gemiddeld loon, 1x 33% 
van gemiddeld loon, geen kinderen 

4 5 

 

Zoals bij de inleiding gezegd, houden deze statistieken geen rekening met selectieve 
belastingvoordelen die niet automatisch worden toegekend, zoals bv. die voor kinderoppas en 
de verwerving van een eigen woning, noch met alternatieve loonvoordelen (bedrijfswagen, 
maaltijdcheques, extralegaal kindergeld, enz.).  

De Europese Commissie gebruikt naast de tax wedge nog een tweede belangrijke indicator 
van de belastingdruk op arbeid: de implicit tax rate. De implicit tax rate meet de totale 
belastingdruk op alle werknemers. De implicit tax rate deelt het geheel van loonbelastingen en 
sociale bijdragen door de totale verloning van de werknemers. Het is een algemene 
geaggregeerde indicator die gebaseerd is op macro-economische variabelen in de nationale 
rekeningen. In een vergelijking van de Europese lidstaten op basis van deze indicator staat 
België op de derde plaats104. 

Figuur 25 geeft de evolutie van de implicit tax rate (EC) en de headline tax wedge 
(alleenstaande met gemiddeld loon, OESO) weer sinds 2005. De tax shift is een belangrijke 
oorzaak van de daling van de belastingdruk sinds 2016. 

 

 

103 Taxing wages, 2019 

104 Taxation Trends in Europe, 2019. 
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Figuur 25: Evolutie van de belastingdruk (2005-2018) 
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Hoofdstuk 4 - De uitholling van de belastbare basis 

 

In hoofdstuk 3 is aangetoond dat België een hoge belastingdruk kent op arbeidsinkomens. Die 
hoge druk is een gevolg van de belastingtarieven die al op de gemiddelde inkomens zeer hoog 
zijn. Verschillende actoren trachten de hoge tarieven te vermijden. Zo hebben de werkgevers 
er belang bij om de loonkost laag te houden, terwijl werknemers een zo hoog mogelijk 
nettoloon nastreven. De zoektocht naar niet of minder belaste vergoedingsvormen is de 
jongste jaren fors toegenomen. Waarschijnlijk zijn de niet of minder belaste 
vergoedingselementen in de plaats gekomen van traditionele loonsverhogingen.  

Daarnaast heeft de overheid fiscale en andere voordelen toegekend aan specifieke groepen  
(auteurs, sporters, gelegenheidswerkers in horeca, platformwerkers in deeleconomie, werkers 
in verenigingen, burgers die diensten verlenen aan andere burgers …). Door ze niet als 
klassiek loon te beschouwen worden ze vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen; andere 
vergoedingen worden op een andere manier fiscaal of sociaal voordelig behandeld. Dit alles 
leidde ertoe dat de belastbare basis relatief minder toenam dan de totale verloning. Hierna 
wordt een aantal verloningsvormen overlopen die niet of in beperkte mate onderworpen zijn 
aan sociale zekerheidsbedragen en/of personenbelasting. 

In de mate dat de bezoldigingsbestanddelen die niet worden opgenomen in het belastbare 
inkomen fors toenemen, kan dit leiden tot een minderfinanciering van de sociale zekerheid 
waardoor  een ongewijzigd sociaal beleid moeilijker zal kunnen worden uitgevoerd. Het 
belastbare inkomen is door de vele vrijstellingen een minder precieze maatstaf geworden voor 
de inkomenskoppeling van sociale voordelen of tarieven van overheidsdiensten (kinderbijslag, 
verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorgen, recht op een sociale woning). 

 

1. Vrijgestelde voordelen (sociale voordelen, maaltijdcheques, ecocheques, 
….) en voordelen van alle aard (bedrijfswagens, bedrijfsrestaurant,  
huispersoneel …) 

Sociale voordelen en sommige voordelen van alle aard maken geen deel uit van het loonbegrip 
dat de basis vormt voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen. Ze worden dan 
niet aan de normale regels van de sociale zekerheid onderworpen. Bij de berekening van het 
aan de personenbelasting onderworpen belastbare inkomen, worden ze vaak beneden hun 
werkelijke waarde opgenomen.  

De belangrijkste voordelen zijn: 

1) Gratis lunch in het restaurant van de werkgever, waarvan de waarde forfaitair geraamd 
wordt op 1,09 euro. Dit bedrag is de jongste 40 jaar niet aangepast. Voor de sociale 
zekerheid zijn er geen bijdragen verschuldigd op maaltijden in het bedrijfsrestaurant, 
zelfs als ze gratis worden aangeboden. 

2) Maaltijdcheques die in beginsel geen belastbaar voordeel vormen wanneer de 
werknemer zelf minstens 1,09 euro en de werkgever maximaal 6,91 euro betaalt. Er 
zijn dan evenmin sociale bijdragen verschuldigd. 

3) Ecocheques die niet belast worden en niet aan de sociale zekerheid onderworpen tot 
een bedrag van 250 euro per jaar. 
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4) Sport en cultuurcheques, die niet belast worden en niet aan de sociale zekerheid 
onderworpen tot een bedrag van 100 euro per jaar. 

5) Een gratis ter beschikking gestelde woning waarvan het belastbare voordeel gelijk is 
aan het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) x 100/60 x 2105. Berekend op het 
gemiddelde KI (915 euro) van een huis, betekent dit een belastbaar voordeel op 
jaarbasis van 5.448,22 euro. De gemiddelde huur voor een huis bedroeg 9.204 euro 
op jaarbasis106. In de sociale zekerheid wordt het gratis ter beschikking stellen van een 
(gedeelte) van een woning beschouwd als een voordeel in natura dat voor de 
berekening van sociale zekerheidsbijdragen als loon wordt beschouwd. Dit voordeel 
wordt zo correct mogelijk geschat. Ingeval het gaat om meerdere woonvertrekken of 
een apart bewoonbare studio baseert de RSZ zich op de reële huurwaarde. Ingeval 
het gaat om 1 kamer geïntegreerd in een woning wordt het voordeel forfaitair geraamd 
(0,74 euro/dag). 

6) De kosteloze beschikking over huispersoneel, chauffeurs,…, met een forfaitair 
geraamd voordeel van 5.950 euro per jaar voor een voltijdse medewerker 

7) Bedrijfswagen107 : Het voordeel wordt bepaald in functie van de CO2-uitstoot, de 
catalogusprijs en de ouderdom van de wagen. Er is een minimum voordeel van 1340 
euro/jaar wat overeenkomt met het voordeel dat ongeveer van toepassing is op de 
instapversie van een kleine gezinswagen. Tegen een gemiddeld marginaal tarief van 
45% bedraagt de belastingkost voor de genieter die op het minimumvoordeel wordt 
belast, 603 euro op jaarbasis of 50 euro per maand. 
In de sociale zekerheid is op dit voordeel een forfaitaire solidariteitsbijdrage 
verschuldigd afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type van brandstof van het 
voertuig. 

In de regel is een voordeel van alle aard belastbaar voor de werkelijke waarde bij de verkrijger 
(definitie in artikel 36 WIB92). De wetgever heeft het aan de Koning overgelaten om regels te 
bepalen waarbij hij bepaalde voordelen op een vast bedrag kan ramen. Volgens de Raad van 
State moet de Koning daarbij steeds de werkelijke waarde bij de verkrijger zoveel als mogelijk 
benaderen108. Het probleem met deze forfaitaire ramingen is dat de meeste van die voordelen 
op een vast bedrag zijn bepaald en sommige van die bedragen al tientallen jaren niet meer 
zijn aangepast aan de evolutie van de prijzen. Die bedragen zijn vandaag merkelijk lager dan 
de werkelijke waarde voor de verkrijger. Het duidelijkste verschil zien we bij een compleet 
middagmaal (1,09 euro). Maar er is ook een belangrijk verschil bij de beschikking over een 
onroerend goed, verwarming, verlichting, en huispersoneel.  

 

105 De coëfficiënt bedraagt 2 vanaf 1/1/2019. Voorheen waren er 2 coëfficiënten, nl 3,8 en 1,4 
naargelang het KI groter of niet groter was dan 745. 

106 Laatst gekende cijfers voor het inkomstenjaar 2018 – cijfers van de Algemene Administratie 
Patrimoniumdocumentatie. 

107 De forfaitaire regeling geldt enkel voor personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en 
minibussen. Ze geldt niet voor voertuigen die als lichte vrachtwagen zijn geregistreerd. Voor 
deze laatste geldt het werkelijke voordeel. 

108 Zie o.m. adviezen nr 50804/1 van 30 december 2011 en 62.168/3 van 18 oktober 2017. 

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/special_contributions/companycar.html
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Door hun bevoorrecht fiscaal en parafiscaal statuut is het mogelijk door de toekenning van 
voordelen van alle aard de hoge fiscale en parafiscale druk op arbeidsinkomen te verminderen.  

De omvang van de voordelen van alle aard is aanzienlijk. Tabel 23 en Tabel 24 vermelden de 
voordelen zoals ze fiscaal worden belast. Aangezien het belastbare voordeel vaak een 
onderschatting is van het werkelijke voordeel, kan de fiscale kost in belangrijke mate oplopen. 
Vrijgestelde voordelen, zoals bv. de maaltijdcheques, zijn niet begrepen in de cijfers vermeld 
in de tabellen, die dus ook in die zin een onderschatting vormen.  

De tabellen zijn opgedeeld in 17 groepen volgens de hoogte van het bedrag van de effectief 
belaste voordelen van alle aard per genieter. Ze geeft het aantal genieters per groep weer, het 
totaal bedrag aan belaste voordelen binnen die groep (in 1000 euro) en het gemiddelde 
voordeel per genieter (in euro afgerond). Er is een tabel voor de loontrekkenden en een voor 
de bedrijfsleiders. 

Tabel 23: Uitsplitsing van de genieters van de voordelen van alle aard (uitsluitend werknemers) 

    jaar 2016 jaar 2017 
groep belast voordeel aantal totaal in  

1000 euro 
gemiddeld aantal totaal in  

1000 euro 
gemiddeld 

1 0-9,99 11.547 52 5 13.786 62 5 
2 10-19,99 13.618 194 14 16.641 238 14 
3 20-49,99 37.926 1.273 34 42.433 1.423 34 
4 50-99,99 62.670 4.138 66 65.634 4.347 66 
5 100-199,99 129.774 18.235 141 138.284 19.459 141 
6 200-499,99 59.164 18.630 315 63.518 19.915 314 
7 500-999,99 95.762 77.158 806 98.880 79.625 805 
8 1.000-1.999,99 170.888 239.461 1.401 177.281 249.926 1.410 
9 2.000-4.999,99 98.505 275.889 2.801 106.235 296.587 2.792 
10 5.000-9.999,99 6.584 43.937 6.673 6.870 45.349 6.601 
11 10.000-19.999,99 2.446 34.086 13.936 2.616 36.479 13.944 
12 20.000-49.999,99 1.513 45.596 30.136 1.867 58.083 31.110 
13 50.000-99.999,99 399 27.567 69.090 495 34.792 70.286 
14 100.000-199.999,99 174 24.468 140.618 168 23.985 142.770 
15 200.000-499.999,99 92 25.468 276.827 78 22.527 288.811 
16 500.000-999.999,99 18 11.288 627.134 17 11.095 652.664 
17 >= 1.000.000 10 32.069 3.206.887 14 27.703 1.978.790 
 totaal 691.090 879.507 1.273 734.817 931.596 1.268 

Bron: Aurora 
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Tabel 24: Uitsplitsing van de genieters van de voordelen van alle aard (uitsluitend bedrijfsleiders) 

  jaar 2016 jaar 2017 
groep belast voordeel aantal totaal in  

1000 euro 
gemiddeld aantal totaal in  

1000 euro 
gemiddeld 

1 0-9,99 47 0 3 37 0 5 
2 10-19,99 111 2 14 135 2 14 
3 20-49,99 382 13 34 455 16 34 
4 50-99,99 1.036 75 72 1.173 84 72 
5 100-199,99 6.846 1.023 149 7.114 1.062 149 
6 200-499,99 8.390 2.785 332 8.539 2.830 331 
7 500-999,99 7.939 5.867 739 8.174 6.090 745 
8 1.000-1.999,99 28.718 43.310 1.508 29.631 44.875 1.514 
9 2.000-4.999,99 74.803 250.937 3.355 77.949 261.361 3.353 
10 5.000-9.999,99 56.958 409.729 7.194 59.557 429.028 7.204 
11 10.000-19.999,99 46.878 659.951 14.078 50.144 706.827 14.096 
12 20.000-49.999,99 15.755 417.479 26.498 17.495 453.019 25.894 
13 50.000-99.999,99 756 48.101 63.625 548 35.547 64.867 
14 100.000-199.999,99 85 10.848 127.619 75 9.497 126.631 
15 200.000-499.999,99 14 4.036 288.271 14 4.132 295.138 
16 500.000-999.999,99 1 665 664.867 4 3.092 772.976 
17 >= 1.000.000 3 6.626 2.208.556 2 3.646 1.823.043 
 totaal 248.722 1.861.444 7.484 261.046 1.961.108 7.513 

Bron: Aurora 

De bovenstaande tabellen tonen het verschil in niveau aan tussen de loontrekkers (gemiddeld 
1268 euro – mediaan iets boven 500 euro) en de bedrijfsleiders (gemiddeld 7513 euro – 
mediaan tegen de 5.000 euro). 

 

2. Kosten eigen aan de werkgever  

De terugbetaling van kosten die eigen zijn aan de werkgever wordt niet belast. Het risico 
bestaat dat dit een verdoken loon wordt dat niet wordt belast. Aangezien het op die manier 
uitbetaalde bedrag nergens op een fiche of in een aangifte moet worden vermeld, heeft de 
fiscus geen concrete cijfers hierover.  

Ook in de sociale zekerheid zijn de bedragen die een terugbetaling zijn van kosten ten laste 
van de werkgever, uitgesloten van het loonbegrip. Een kostenvergoeding wordt echter enkel 
vrijgesteld van sociale bijdragen als tegelijkertijd de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:  

• de kosten worden gemaakt in het kader van de dienstbetrekking;  
• de kosten zijn reëel;  
• de juistheid van de uitgaven kan door de werkgever met bewijsstukken verantwoord 

worden.  

In geval van betwisting komt het aan de werkgever toe om de realiteit van de kosten en de 
juistheid van de uitgaven aan te tonen.  

Kleine kosten die moeilijk bewijsbaar zijn, mag men forfaitair ramen. In dat geval moet de 
werkgever uiteraard het gehanteerde forfait kunnen verantwoorden. De sommen die het 
bedrag van de werkelijke kosten overschrijden, zijn loon waarop bijdragen verschuldigd zijn.  
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De RSZ hanteert een onkostentabel met verschillende posten waarvoor de RSZ een forfaitaire 
raming aanvaardt, en ook de maximumbedragen en de voorwaarden waaronder ze mogen 
worden toegepast. Het is duidelijk dat deze forfaits niet zomaar mogen worden toegekend; het 
gaat immers om forfaits die geacht worden werkelijk gemaakte kosten te dekken. Op vraag 
van de RSZ zal de werkgever zijn systeem van kostenvergoeding moeten kunnen motiveren.   

 

 

3. Cafetariaplannen 

Recent exploreren de werkgevers de techniek van cafetariaplannen. Hiermee geven ze vooral 
aan de bedrijfsleiders, maar nu ook aan hun werknemers de mogelijkheid om een deel van 
hun brutoloon om te zetten in andere, minder belaste voordelen. Ze kunnen kiezen uit een 
heel scala aan zulke voordelen, zoals bijvoorbeeld extra vakantiedagen, aanvullend pensioen, 
aanvullende kinderbijslag, aandelenopties, salariswagens, extra verzekeringen, enzovoort. 
Het grootste voordeel echter bestaat er in dat de meeste vergoedingen die in cafetariaplannen 
worden aangeboden voor de sociale zekerheid niet onder het loonbegrip vallen en er dus geen 
sociale bijdragen op verschuldigd zijn. In sommige gevallen dient de werkgever wel een 
bijzondere bijdrage of de werknemer een solidariteitsbijdrage te betalen. 

Uit onderstaande figuur, die gebaseerd is op cijfers van de Dienst Voorafgaande 
Beslissingen109, blijkt dat het aantal cafetariaplannen in het afgelopen jaar sterk is 
toegenomen. De verwachting is dat, bij ongewijzigd beleid, deze techniek de komende jaren 
explosief kan stijgen. Men dient hierbij op te merken dat het hier enkel goedgekeurde rulings 
betreft. Volgens de DVB wordt voor de meeste cafetariaplannen geen voorafgaand akkoord 
aangevraagd. 

 

 

109 De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) of “rulingdienst” is een autonome dienst 
binnen de FOD Financiën die aan belastingplichtigen een voorafgaand akkoord kan geven 
over een geplande operatie of toekomstige belastingsituatie. Indien de belastingplichtige bij 
een dergelijk akkoord (ruling) de elementen van het akkoord getrouw uitvoert, kan de fiscus 
dit achteraf niet meer betwisten. Er is geen dergelijke equivalente dienst bij de RSZ. 
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Figuur 26: Aantal rulings m.b.t. een cafetariaplan 

 

Bron: FOD Financiën – Dienst Voorafgaande Beslissingen 

 

4. 500 euro belastingvrij110 

Sinds 15 juli 2018 mogen belastingplichtigen onder bepaalde voorwaarden een beperkt bedrag 
per maand bijverdienen zonder dat hierop belastingen of sociale bijdragen verschuldigd zijn. 
Deze activiteit kan bestaan uit een dienst ten behoeve van een vereniging, een dienst onder 
burgers of allerhande diensten via een erkend platform. In het geval de dienst niet via een 
erkend platform geleverd wordt, moet het gaan om één van de activiteiten op een door de 
overheid opgestelde lijst. Voor diensten geleverd via een platform is er slechts één beperking: 
het mag niet gaan om leveringen van goederen. De belastingplichtigen die 4/5de werken, 
gepensioneerd zijn of een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen komen voor de 
maatregel in aanmerking. Op maandbasis is het maximale bedrag momenteel 528,33 euro111. 
Inzake sociale zekerheid geldt dezelfde vrijstelling. 

Het is nog niet duidelijk hoe vaak die mogelijkheid zal worden gebruikt112 en of de grenzen 
ervan zullen worden verkend.   

 

 

110 Deze vrijstellingsregeling is vernietigd door het Grondwettelijk Hof op 23 april 2020. 

111 Dit bedrag wordt aan de index aangepast 

112 Volgens een eerste raming van de diensten sociale zekerheid zouden in het eerste 
toepassingsjaar ongeveer 15.000 mensen deze regeling gebruiken voor een totaal bedrag aan 
bijverdiensten van 30 miljoen euro. Zie https://www.maggiedeblock.be/op-een-jaar-verdienen-
meer-dan-15-000-burgers-onbelast-bij/  
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5. Flexi-jobs 

Via het systeem van flexi-jobs kunnen gepensioneerden en bepaalde werknemers113 tegen 
gunstige voorwaarden bijverdienen. Het systeem is opgezet om het zwartwerk in bepaalde 
sectoren, vaak met kleine marges, tegen te gaan. Om die doelstellingen te halen, zijn er relatief 
gunstige financiële voorwaarden. Wie (bij)klust in een flexi-job, betaalt op de inkomsten eruit 
geen belastingen of sociale bijdragen. De flexi-jobwerknemer bouwt wel sociale rechten op. 
De werkgever betaalt een sociale bijdrage van 25 % op het loon van een flexi-jobber. 

De flexi-jobregeling bestaat sinds 2015 in de horecasector. Sinds 2018 zijn flexijobs ook 
toegestaan in de detailhandel en kunnen gepensioneerden in een flexi-job werken.  

Volgens de RSZ114 maakten in de tweede helft van 2019 een goede 63 000 mensen gebruik 
van de flexi job-regeling. Het is onduidelijk of, en zo ja in welke mate, dit een impact heeft op 
de globale fiscale en parafiscale inkomsten van de overheid. 

 

6. Meerwaarden 

6.1 Meerwaarden op gronden en gebouwen 

Buiten een specifieke professionele activiteit, zijn meerwaarden op gronden of gebouwen 
slechts belastbaar indien ze binnen een beperkte tijd opnieuw worden vervreemd:  

• Meerwaarden gerealiseerd op ongebouwde onroerende goederen worden belast tegen 
33% indien ze vervreemd worden binnen de 5 jaar na verkrijging. In geval die goederen 
worden vervreemd in een periode tussen 5 jaar en 8 jaar na aanschaffing, worden ze 
belast tegen 16,5%;  

• Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen worden belast tegen 16,5% indien 
ze worden vervreemd binnen de 5 jaar na de verkrijging.  

Het aantal aangiften en de belastbare massa zijn vrij beperkt zoals blijkt uit onderstaande 
tabellen voor aj 2018 – inkomsten 2017. Tabel 25 geeft de cijfers weer per deciel voor 
alleenstaanden. Kolom 1 vermeldt het aantal belastingplichtigen, kolom 2 bevat het totale 
bedrag in euro per deciel. 

  

 

113 Werknemers die al minstens 4/5 werken voor een of meerdere andere werkgevers dan de 
flexi-jobwerkgever. Concreet moeten ze in het derde kwartaal dat aan het werk in de flexi-job 
voorafgaat, minstens 4/5 voor die werkgever(s) hebben gewerkt. 

114 Zie hiervoor: https://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken/onlinestatistieken/specifieke-
tewerkstellingstypes-horeca-ea#Tabellen_flexi-
jobs_horeca_en_andere_en_extra_in_de_horeca_arbeidsplaatsen  

https://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken/onlinestatistieken/specifieke-tewerkstellingstypes-horeca-ea#Tabellen_flexi-jobs_horeca_en_andere_en_extra_in_de_horeca_arbeidsplaatsen
https://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken/onlinestatistieken/specifieke-tewerkstellingstypes-horeca-ea#Tabellen_flexi-jobs_horeca_en_andere_en_extra_in_de_horeca_arbeidsplaatsen
https://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken/onlinestatistieken/specifieke-tewerkstellingstypes-horeca-ea#Tabellen_flexi-jobs_horeca_en_andere_en_extra_in_de_horeca_arbeidsplaatsen
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Tabel 25: Meerwaarden op gronden en gebouwen - alleenstaanden 

deciel Bovengrens 
 in euro 

gronden 33% gronden 16,5% gebouwen 
1 2 1 2 1 2 

0 0 0 0 0 0 1 0 
1 2.615 1 1.230 0 0 0 0 
2 10.201 0 0 0 0 5 25.319 
3 14.139 1 1.200 0 0 7 41.681 
4 16.044 1 7.656 0 0 10 42.921 
5 18.364 0 0 2 2.334 6 28.782 
6 21.571 2 6.267 2 8.026 13 74.699 
7 25.226 1 4.750 3 18.482 23 189.692 
8 30.229 9 97.521 2 6.659 24 203.794 
9 39.146 9 85.022 4 22.966 60 893.305 

10 >39.146 49 1.486.578 35 1.231.453 240 9.444.063 
 totaal 73 1.690.224 48 1.289.919 389 10.944.255 

 

Tabellen 27 en 28 geven de cijfers voor gehuwde belastingplichtigen (B = belastingplichtige; 
BE = belastingplichtige-echtgeno(o)t(e)). 

Tabel 26: Meerwaarden op gronden - fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens 
in euro 

Gronden B 33% Gronden BE 33% Gronden B 16,5% Gronden BE 
16,5% 

1 2 1 2 1 2 1 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 20.831 3 4.583 2 2.708 1 56 1 557 
2 26.706 0 0 0 0 2 11.367 2 2.696 
3 31.865 4 18.474 3 17.574 1 969 6 2.762 
4 37.282 1 6.175 2 20.113 3 15.248 2 5.096 
5 43.681 2 7.158 3 24.658 4 38.450 3 16.107 
6 51.098 6 40.872 5 38.778 4 12.627 4 12.650 
7 59.808 5 20.334 6 21.335 4 34.574 4 3.747 
8 71.495 20 181.081 15 143.822 5 22.025 7 33.086 
9 91.622 15 152.028 12 121.886 9 172.882 9 139.427 
10 >91.622 32 1.571.717 20 643.947 29 869.815 27 637.838 
 Totaal 88 2.002.422 68 1.034.822 62 1.178.012 65 853.965 
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Tabel 27: Meerwaarden op gebouwen - fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens in euro 
Gebouwen B Gebouwen BE 

1 2 1 2 

0 0 0 0 0 0 
1 20.831 7 13.474 4 6.488 
2 26.706 6 39.250 3 9.606 
3 31.865 4 9.840 4 14.285 
4 37.282 19 113.944 11 37.683 
5 43.681 19 111.571 9 48.442 
6 51.098 21 130.696 19 119.112 
7 59.808 39 324.292 30 260.983 
8 71.495 52 774.526 35 391.354 
9 91.622 76 1.338.794 55 849.347 

10 >91.622 158 6.130.823 103 3.311.005 
 Totaal 401 8.987.208 273 5.048.305 

 

6.2 Meerwaarden op roerende goederen en op aandelen en roerende waarden 

Meerwaarden op roerende goederen zijn belastbaar wanneer ze door zelfstandigen gebruikt 
worden binnen hun beroepsactiviteit. Buiten een zelfstandige activiteit zijn ze slechts zeer 
uitzonderlijk belastbaar, namelijk wanneer ze kunnen worden beschouwd als occasionele 
winsten of baten. Nagenoeg altijd worden de verkopen van dergelijke goederen als het beheer 
van privaat patrimonium bestempeld en dus niet belast. 

Meerwaarden op aandelen en roerende waarden zijn eveneens uitzonderlijk belastbaar, 
namelijk: 

1) Wanneer ze worden gerealiseerd bij vervreemding buiten de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid en buiten het beheer van het normale privé-patrimonium of als 
speculatie (tarief 33%) 

2) Wanneer ze worden gerealiseerd bij vervreemding van aandelen die deel uitmaken 
van een belangrijke deelneming (minstens 25% in familieverband) in een 
binnenlandse vennootschap en ze worden verkocht aan een rechtspersoon die buiten 
de EER is gevestigd (tarief 16,5%). 

De meeste OESO-landen heffen belasting op meerwaarden op aandelen en roerende 
waarden. Principieel is dat in België ook het geval, maar in de praktijk gebeurt het eerder 
uitzonderlijk omwille van de vele voorwaarden die gelden voor de belastingheffing.  

Tabel 29, Tabel 30 en Tabel 28 tonen dit aan. Ze tonen de bedragen van de in aangiften 
vermelde meerwaarden op aandelen en roerende waarden. Daarvoor zijn er 3 categorieën: 

1) Meerwaarden op roerende waarden en titels die voortkomen uit speculaties of 
occasionele winsten (brutobedrag vóór aftrek van de eventueel daaraan verbonden 
kosten of minderwaarden van de afgelopen 5 jaar) (meerwaarden A) 
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2) Meerwaarden op aandelen verwezenlijkt buiten enige beroepswerkzaamheid en buiten 
het normale beheer van het private patrimonium (netto bedragen) (meerwaarden B) 

3) Meerwaarden op belangrijke deelnemingen (netto bedragen) (meerwaarden C) 

De tabellen hebben betrekking op de gegevens van het aanslagjaar 2018. 

In de tabel met de gegevens uit de aangiften van fiscaal gehuwden is er een kolom voor ieder 
van de partners (respectievelijk B en BE). Kolom 1 is het aantal belastingplichtigen, kolom 2 
bevat het totale bedrag in euro per deciel. 

Tabel 28: Meerwaarden en belangrijke deelnemingen bij alleenstaanden 

deciel bovengrens in 
euro 

meerwaarden A meerwaarden B meerwaarden C 
1 2 1 2 1 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 
1 2.615 11 10.798 1 95 1 151 
2 10.201 16 30.173 0 0 1 130 
3 14.139 17 42.602 2 18.237 0 0 
4 16.044 7 12.756 0 0 0 0 
5 18.364 12 15.916 0 0 0 0 
6 21.571 14 35.870 0 0 1 130 
7 25.226 12 21.277 0 0 1 130 
8 30.229 26 36.446 0 0 1 130 
9 39.146 36 117.924 0 0 2 302 
10 >39.146 101 1.561.148 9 405.444 5 306.107 
 totaal 252 1.884.910 12 423.776 12 307.080 

 

Tabel 29: Meerwaarden op roerende waarden en titels (A) en op aandelen (B) bij fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens 
in euro 

meerwaarden 
A (B) 

Meerwaarden 
A (BE) 

Meerwaarden 
B (B) 

Meerwaarden 
B (BE) 

1 2 1 2 1 2 1 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 20.831 9 28.781 3 1.405 2 5.295 0 0 
2 26.706 6 21.662 4 3.605 0 0 0 0 
3 31.865 14 12.452 5 8.174 1 6.807 0 0 
4 37.282 12 11.694 5 6.725 0 0 0 0 
5 43.681 19 18.893 7 7.266 0 0 0 0 
6 51.098 20 47.754 12 24.330 1 106 0 0 
7 59.808 38 51.971 16 30.267 1 33.809 0 0 
8 71.495 39 42.526 20 13.522 0 0 1 110 
9 91.622 50 60.801 30 20.115 1 57.587 0 0 

10 >91.622 93 7.988.638 47 85.131 5 69.584 3 15.077 
 Totaal 300 8.285.172 149 200.539 11 173.187 4 15.188 
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Tabel 30: Meerwaarden op belangrijke deelnemingen (C) bij fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens in 
euro 

meerwaarden C (B) Meerwaarden C (BE) 
1 2 1 2 

0 0 0 0 0 0 
1 20.831 0 0 0 0 
2 26.706 0 0 0 0 
3 31.865 0 0 0 0 
4 37.282 0 0 0 0 
5 43.681 2 281 0 0 
6 51.098 2 260 0 0 
7 59.808 0 0 0 0 
8 71.495 1 130 0 0 
9 91.622 5 650 0 0 

10 >91.622 1 130 0 0 
 Totaal 11 1.451 0 0 

 

7. Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen  

Met de CAO nr. 90 hebben de sociale partners de mogelijkheid gecreëerd om een bonus toe 
te kennen als verloning aan de werknemers. Die mogelijkheid wordt opgenomen in een 
bonusplan. Onder een aantal voorwaarden worden deze voordelen niet belast als loon tot een 
maximumbedrag van 3.383 euro bruto in 2019 per kalenderjaar en per werknemer. 

Het uitgekeerde voordeel wordt in de sociale zekerheid onderworpen aan: 
• een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer 
• een bijzondere bijdrage van 33% ten laste van de werkgever. 

 

8. Werknemersparticipaties en winstpremies 

Sedert 2001 bestaat al de mogelijkheid om werknemers belastingvriendelijk te verlonen via 
een deelname in het kapitaal (werknemersparticipatie: de werknemer krijgt aandelen) of in de 
winst van de onderneming (winstparticipatie: de werknemer krijgt een deel van de uitgekeerde 
winst). Omdat die mogelijkheid weinig werd benut, is in 2018 het fiscaal regime van de 
winstparticipatie vervangen door een soepeler regeling van een winstpremie. In feite 
overlappen de regeling “winstpremie” en de regeling “niet-recurrente resultaatsgebonden 
voordelen” elkaar aangezien het in alle twee de gunstregelingen gaat over een fiscaal en 
parafiscaal vriendelijke behandeling van de uitkering van een deel van de winst van de 
onderneming, zij het dat de voorwaarden van elkaar verschillen.  

Kleine vennootschappen kunnen een winstpremie toekennen in het kader van een 
investeringsplan. In het kader van een investeringsplan stellen de werknemers de winstpremie 
ter beschikking van de vennootschap in de vorm van een niet-achtergestelde lening. De 
looptijd van deze lening moet minstens 2 jaar en maximaal 5 jaar bedragen. 

De werknemersparticipaties kunnen in een coöperatieve vennootschap worden ingebracht. 
Via een specifieke CAO of een toetredingsakte worden die participaties voor minstens 2 en 
maximaal 5 jaar onbeschikbaar gemaakt. Het inbrengen van winstpremies voor een 
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investeringsplan gebeurt ook via specifieke CAO of toetredingsakte en dat voor minstens 2 en 
maximaal 5 jaar. Tijdens die periode zijn de premies eveneens onbeschikbaar. 

Alhoewel het om inkomens gaat, worden de winstpremie en de werknemersparticipatie niet 
belast in de personenbelasting, maar wel in de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde 
belasting. Het nut van deze particulariteit is niet duidelijk; ze zorgt voor een bijkomende 
complexiteit. 

In de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belasting wordt het voordeel als volgt belast: 

Het belastingtarief is vastgesteld op: 
• 15 % voor de deelnames in het kapitaal; 
• 15 % voor de winstpremies voor de werknemers die in het kader van een 

investeringsspaarplan zijn toegekend; 
• 7 % voor de winstpremies voor de werknemers die niet belast worden tegen het tarief  

van 15 %. 

Er is een aanvullende belasting ten laste van de werknemer wanneer de voorwaarde van 
onbeschikbaarheid niet wordt nageleefd. Deze belasting bedraagt 23,29 %. 

Voor de sociale zekerheid wordt het voordeel niet als loon beschouwd. De klassieke sociale 
bijdragen worden dus niet ingehouden. Enkel de werknemer is op de winstpremie een 
solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd. Er is geen werkgeversbijdrage verschuldigd. 

 

9. Optieplannen 

Een aandelenoptie, meer bepaald een ‘calloptie’, is een recht om op een gedefinieerd later 
tijdstip aandelen te kunnen aankopen tegen een vooraf bepaalde prijs, de uitoefenprijs. Een 
warrant onderscheidt zich van een optie omdat een warrant een inschrijvingsrecht is, wat doelt 
op ‘nieuwe’ aandelen die de begunstigde zal verwerven ingevolge een kapitaalverhoging.  

Een werknemer die aandelenopties ontvangt, kan terugvallen op een zeer gunstig 
belastingregime. De werknemer wordt tegen progressieve tarieven belast op een belastbare 
basis die forfaitair bepaald is. Die belastbare basis bedraagt (voor niet genoteerde opties) 18% 
van de marktwaarde van de onderliggende aandelen bij aanbod, te verhogen met 1% per 
bijkomend jaar wanneer de opties of warrants uitgeoefend kunnen worden gedurende meer 
dan vijf jaar vanaf het moment van toekenning. Wanneer de uitoefenprijs van de opties of 
warrants minimaal gelijk is aan de marktwaarde van de onderliggende aandelen op het 
moment van aanbod, is er daarenboven geen RSZ verschuldigd. Indien die voorwaarde niet 
is gerespecteerd, wordt de toekenning wel als loon belast en aan de sociale zekerheid 
onderworpen. 

Het forfaitaire voordeel in de personenbelasting kan tot de helft herleid worden mits er aan een 
aantal voorwaarden voldaan is. Zo moet de optie of warrant dan betrekking hebben op 
aandelen van de vennootschap ten behoeve waarvan de beroepswerkzaamheid uitgeoefend 
wordt of op aandelen van een groepsvennootschap. Daarnaast moet de uitoefenprijs bij 
toekenning definitief vastliggen en moet de uitoefening tussen het vierde en het tiende 
kalenderjaar na de toekenning vallen. 

De Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 
en houdende diverse bepalingen (Optiewet) wou rechtszekerheid creëren in de fiscale 
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behandeling van aandelenopties toegekend aan het personeel en/of aan bedrijfsleiders en de 
werknemers betrekken bij de groei van hun onderneming. 

Ondanks de doelstelling van de Optiewet om op die manier een duurzame betrokkenheid van 
de werknemer bij de (moeder)onderneming te bewerkstelligen is de toepassing van de wet 
niet uitgesloten voor opties op Bevek's, Bevak's of andere aandelen van vennootschappen 
waarmee de werknemer/bedrijfsleider geen enkele band heeft. 

Financiële instellingen en advieskantoren gespecialiseerd in het fiscaal en parafiscaal 
optimaliseren van bezoldigingen en bonussen brengen producten op de markt die gebruik 
maken van de te lage forfaitaire fiscale waardering of van de rsz-vrijstelling van de 
aandelenopties. Daarnaast worden ook indekkingsmechanismes aangeboden die niet worden 
belast.  

 

10. Andere inkomens die niet of slechts gedeeltelijk worden belast 

Naast de hiervoor behandelde regimes, zijn er nog tal van andere vrijstellingen van 
personenbelasting, vermeld in artikel 38 van het WIB92; ze zijn meestal beperkt van omvang. 
Ze worden hierna kort opgesomd zonder vermelding van de modaliteiten van vrijstelling. Tenzij 
anders vermeld, zijn er evenmin sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd, in vele gevallen 
omdat het inkomen niet door een werkgever wordt toegekend. 

1) pensioenen of renten ten laste van de Schatkist toegekend aan militaire en burgerlijke 
slachtoffers van de twee oorlogen of aan hun rechtverkrijgenden, met uitzondering van 
militaire anciënniteitspensioenen; 

2) pensioenen, renten en alle andere al dan niet periodieke uitkeringen toegekend door 
buitenlandse autoriteiten of krachtens een buitenlands stelsel van sociale zekerheid 
aan slachtoffers van de oorlog van 1940-1945 of aan hun rechtverkrijgenden; 

3) de dotatie die is toegekend aan de militairen die tijdens de oorlog 1940-1945 in de 
Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië hebben gediend; 

4) toelagen voor geneeskundige verzorging en voor begrafeniskosten, toegekend 
krachtens de wetgeving betreffende de verzekering tegen ziekte en invaliditeit, 
betreffende de schadevergoedingen voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de 
weg van en naar het werk en betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten; 

5) de vergoeding voor begrafeniskosten door de Federale overheid, de gemeenschappen 
en de gewesten toegekend aan de rechtverkrijgenden van zijn personeelsleden of zijn 
oud-personeelsleden; 

6) de vergoedingen115 door de werkgever toegekend als terugbetaling of betaling van 
reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling voor de werknemer 
wiens beroepskosten overeenkomstig artikel 51 forfaitair worden bepaald. Voor de 
sociale zekerheid is de (terug)betaling van de volledige kost die de werknemer maakt 
voor zijn woon-werkverplaatsing, ongeacht het gebruikte vervoermiddel, volledig 
vrijgesteld van bijdragen; 

7) sociale voordelen verkregen door de personen die bezoldigingen ontvangen of hebben 
ontvangen, alsmede hun rechtverkrijgenden; 

 

115 De mate van vrijstelling is afhankelijk van het soort van voertuig waarmee de verplaatsing 
wordt gemaakt 
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8) de vergoedingen van de vrijwillige brandweerlieden, van de vrijwillige ambulanciers 
voor prestaties van dringende geneeskundige hulpverlening, en de vrijwilligers van de 
Civiele Bescherming ten belope van 6.120 euro (bedrag aanslagjaar 2020). In de 
sociale zekerheid zijn de vergoedingen voor 'uitzonderlijke' prestaties die de vrijwillige 
brandweerlieden, de vrijwilligers van de Civiele Bescherming en de vrijwillige 
ambulanciers uitvoeren bij de organisaties die hen tewerkstellen, altijd vrijgesteld van 
sociale zekerheidsbijdragen, ongeacht het bedrag van de vergoeding. De 
vergoedingen voor 'niet-uitzonderlijke' prestaties zijn vrijgesteld voor zover het bedrag 
van 1.100,49 euro per kwartaal (vanaf het 4de kwartaal van 2018) niet overschreden 
wordt; Dezelfde vrijstelling geldt voor de sociale zekerheid. Daarbij zijn de 
"uitzonderlijke prestaties" nooit onderworpen aan de sociale zekerheid; 

9) het inkomen verkregen voor prestaties geleverd in het kader van een PWA-
arbeidsovereenkomst tot 4,10 euro per gepresteerd uur. Inzake sociale zekerheid geldt 
een algehele vrijstelling; 

10) de kilometervergoeding voor een bedrag van maximum 0,24 euro (bedrag aanslagjaar 
2020) per kilometer toegekend voor de werkelijk gedane verplaatsingen tussen de 
woonplaats en de plaats van tewerkstelling met een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel 
of een speed pedelec; 

11) het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een rijwiel of een speed 
pedelec, en de toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die 
daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats 
van tewerkstelling; 

12) de voordelen die ten name van de verkrijger voortvloeien uit de rechtstreekse betaling 
door het RIZIV van bijdragen of premies aan een pensioeninstelling voor 
overeenkomsten in uitvoering van de regeling van sociale voordelen voorzien in artikel 
54 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen; 

13) de tussenkomsten van de werkgever, tot maximaal 900 euro (bedrag aanslagjaar 
2020) per belastbaar tijdperk, in de aankoopprijs116 die door de werknemer wordt 
betaald voor de aankoop van een pc al dan niet met randapparatuur, 
internetaansluiting en internetabonnement, op voorwaarde dat de bruto belastbare 
bezoldigingen van die betrokken werknemer 35.250 euro (bedrag aanslagjaar 2020) 
niet overschrijden; 

14) de voordelen die voor de werknemers voortvloeien uit de betaling van 
werkgeversbijdragen en -premies in een 2de pensioenpijler, op voorwaarde, wanneer 
het een individuele toezegging betreft, dat bij de werkgever ook een collectieve 
toezegging bestaat die voor de werknemers of een bijzondere categorie ervan op 
eenzelfde en niet-discriminerende wijze toegankelijk is117. Voor de sociale zekerheid 
zijn op dit voordeel niet de gewone bijdragen verschuldigd, maar wel een bijzondere 
bijdrage van 8,86%; 

15) de voordelen die voor de bedrijfsleiders voortvloeien uit de op de onderneming of 
rechtspersoon rustende betaling van bijdragen en premies 2de pensioenpijler die 
betrekking hebben op bezoldigingen die regelmatig en tenminste om de maand worden 

 

116 deze vrijstelling wordt slechts één maal per 3 jaar toegekend 

117 Bij uitkering van de voordelen wordt de genieter wel belast 
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betaald of toegekend vóór het einde van het belastbare tijdperk waarin de ertoe 
aanleiding gevende bezoldigde werkzaamheden zijn verricht en mits zij op de 
resultaten van dat tijdperk worden aangerekend118. Voor de sociale zekerheid zijn op 
dit voordeel niet de gewone bijdragen verschuldigd, maar wel een bijzondere bijdrage 
van 8,86%; 

16) de voordelen die voor de werknemers en bedrijfsleiders voortvloeien uit het ten laste 
nemen, door de persoon die de bezoldigingen verschuldigd is, van de bijdragen of 
premies betreffende collectieve of individuele toezeggingen, en de uitkeringen gedaan 
ter uitvoering van die toezeggingen, voor zover die toezeggingen niet tot doel hebben 
een inkomensverlies te vergoeden;119 

17) de forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren van artistieke 
prestaties en/of het produceren van artistieke werken voor rekening van een 
opdrachtgever, voor een maximumbedrag van 2.578,51 euro (bedrag aanslagjaar 
2020) per kalenderjaar. In de sociale zekerheid bestaat er naast een maximaal 
jaarbedrag ook nog een maximale dagvergoeding van 128,93 euro (bedrag 2019). 
Indien de betrokken kunstenaar op één dag voor meerdere opdrachtgevers prestaties 
levert, mag de vergoeding het maximale dagbedrag per opdrachtgever bedragen; 

18) de voordelen die bestaan uit de tussenkomst van de werkgever of de onderneming in 
de elektronische maaltijdcheques, de sport/cultuurcheques of de eco-cheques die 
beantwoorden aan bepaalde voorwaarden; 

19) de ontslaguitkering bedoeld in de artikelen 38 tot 43 van de wet van 12 april 2011 
houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de 
crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering 
van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van 
interprofessioneel akkoord; 

20) de 'ontslagcompensatievergoeding' zoals bedoeld in artikel 7, § 1, derde lid, zf, van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders; 

21) kapitaal- en interestsubsidies die door de bevoegde gewestelijke instellingen aan 
landbouwers worden betaald in het kader van Europese steunmaatregelen; 

22) de bezoldigingen met betrekking tot 300 overuren voor de werknemers tewerkgesteld 
bij werkgevers in de horeca die geen gebruik maken van het geregistreerd 
kassasysteem en tot 360 overuren voor de werknemers tewerkgesteld bij werkgevers 
die in elke plaats van uitbating wel gebruik maken van een dergelijk kassasysteem; 

23) de aanvullende vergoedingen die bovenop een werkloosheidsuitkering met 
bedrijfstoeslag zijn verkregen door een gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar 
heeft bereikt en de bedrijfstoeslag uit CAO nr. 17 wanneer ze worden verkregen voor 
een periode van werkhervatting bij een andere werkgever of van werkhervatting als 
zelfstandige; 

24) de compenserende toeslag als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 
december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid; 

25) het saldo van het mobiliteitsbudget dat ter beschikking wordt gesteld van de 
werknemer. In de sociale zekerheid wordt dit saldo niet beschouwd als loon, maar is 
de werknemer wel een solidariteitsbijdrage van 38,07% verschuldigd; 

 

118 Bij uitkering van de voordelen wordt de genieter wel belast 

119 Bij uitkering van de voordelen wordt de genieter wel belast 
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26) de opleidingspremies tot maximum 220 euro, die door een gewest of de Duitstalige 
Gemeenschap worden toegekend; 

27) het opleidingsbudget vastgelegd in de regeling op de jobsdeal. In de sociale zekerheid 
is de werkgever op dit opleidingsbudget een bijzondere bijdrage van 25% verschuldigd 
vanaf 1 januari 2022. 

De bovenstaande lijst bevat heel wat inkomsten die belastbaar zouden zijn indien ze niet 
uitdrukkelijk worden vrijgesteld. 

Artikel 38 van het WIB92 bevat nog een aantal andere vrijstellingen die geen betrekking 
hebben op beroepsinkomsten. Ook zonder de bepaling van artikel 38 zou er geen wettelijke 
grondslag zijn voor de belasting ervan.  

Daarom worden ze hier apart van de vorige lijst opgesomd:  

1) wettelijke kinderbijslagen, kraamgelden en adoptiepremies; 
2) wettelijke tegemoetkomingen die aan mindervaliden of gehandicapten worden 

toegekend ten laste van de Schatkist; 
3) toelagen voor geneeskundige verzorging en voor begrafeniskosten, in het kader van 

de vrije ziekenfondsverzekering toegekend door de ziekenfondsen; 
4) vergoedingen verkregen in uitvoering van een individueel verzekeringscontract tegen 

lichamelijke ongevallen; 
5) renten toegekend aan invaliden uit vredestijd of aan hun rechtverkrijgenden, in zover 

zij meer bedragen dan hetgeen overeenstemt met het rust- of overlevingspensioen 
waarop de betrokkenen normaal aanspraak hadden kunnen maken; 

6) de forfaitaire vergoedingen voor ten hoogste vijf voogdijopdrachten; 
7) de tegemoetkomingen van het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers. 

Volgende inkomsten komen niet voor in art. 38 WIB92, maar worden evenmin belast noch aan 
de sociale zekerheid onderworpen: 

1) de herstelpensioenen toegekend aan de slachtoffers van daden van terrorisme; 
2) het forfaitair bedrag betaald aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen 

die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de 
moeder tijdens de zwangerschap. 

Er zijn ook nog inkomsten die wel in de belastbare basis worden opgenomen, maar tegen een 
voordelig regime worden belast. Die inkomsten worden behandeld in hoofdstuk 5 hierna.   

Ten slotte zijn er nog stimuli die vooral de belastbare basis bij zelfstandigen en vrije beroepen 
verminderen. Deze worden bestempeld als economische vrijstellingen. Het gaat dan o.m. 
investeringsaftrek, vrijstelling voor bijkomend personeel, stagebonus en sociaal passief.  

 

11. Inkomens die niet aan de sociale zekerheid worden onderworpen 

In de punten 1 tot 10 van dit hoofdstuk zijn al tal van inkomsten vermeld die niet aan de 
belasting zijn onderworpen en waarvan is aangegeven wanneer ze niet aan de sociale 
zekerheid zijn onderworpen. Daarnaast zijn er nog tal van inkomsten die wel worden belast, 
maar geheel of gedeeltelijk vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen, hoewel de 
ontvangers ervan werken onder een arbeidsovereenkomst. Bij de beschrijving van de 
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complexiteit inzake sociale zekerheid, zijn ook al talrijke uitzonderingsregimes aangehaald (zie 
Hoofdstuk 1, punt 2). 

De volgende categorieën zijn niet onderworpen aan de sociale zekerheid. Er is geen 
bijdrageplicht, maar ze genieten evenmin van de sociale rechten verbonden aan het statuut. 
Indien er toch een bijzondere of solidariteitsbijdrage betaald moet worden, wordt dit vermeld. 

1. Studenten met een studentenarbeidsovereenkomst voor maximaal 475 uur per jaar 
zijn niet onderworpen aan het algemene sociale zekerheidsstelsel voor werknemers, 
maar wel aan een solidariteitsbijdrage (werkgeversbijdrage van 5,42% en persoonlijke 
bijdrage van 2,71%). 

Het statuut van ‘student onder solidariteitsbijdrage’ geldt enkel voor studenten met een 
studentenovereenkomst. Er is geen echte afbakening wie nog als student kan worden 
beschouwd en wie niet (werkstudenten, studenten die avondopleidingen volgen voor 
het behalen van een graduaat, plus 30-jarigen, …). 

Een zekere verdringing van arbeidsplaatsen voor reguliere werknemers is niet 
uitgesloten. Anderzijds gaat het hier dikwijls over een tewerkstelling die o.m. omwille 
van de flexibele uren weinig interessant is voor een vaste werknemer. Studenten 
nemen ook taken over van werknemers die op vakantie zijn.  

2. Werknemers die occasioneel werk verrichten, vallen niet onder het algemene sociale 
zekerheidsstelsel voor werknemers. Occasionele werkzaamheden worden verricht ten 
behoeve van het huishouden van de werkgever of zijn gezin, met uitzondering van 
manuele huishoudelijke werkzaamheden, mits de werknemer deze occasionele 
werkzaamheden niet beroepsmatig en georganiseerd in dat huishouden verricht en de 
werkzaamheden niet langer duren dan acht uur per week bij een of meer werkgevers. 

3. Werknemers die maximaal 25 dagen per jaar werkzaam zijn in een sociaal-culturele 
activiteit. 

4. Werknemers die de volgende manuele en toevallige arbeid uitoefenen: 
• het kweken van hopplanten en het plukken van hop; 
• het plukken van tabak; 
• het kuisen en sorteren van teenwilgen, 

voor zover deze tewerkstelling in de loop van een kalenderjaar 25 arbeidsdagen niet 
overschrijdt. De vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen geldt enkel wanneer, in de 
loop van datzelfde kalenderjaar, de werknemers niet aan de sociale zekerheid zijn 
onderworpen wegens werkzaamheden in dezelfde sectoren en evenmin de werkgevers 
voor het tewerkstellen van die werknemers.  

5. Kansarme jongeren (KB 499) met maandinkomsten < 1/3de van het gewaarborgd 
gemiddeld minimum maandinkomen (531,27 euro voor 2019). 

 

12 Vervennootschappelijking 

De kloof tussen de hoge tarieven in de personenbelasting en de sociale zekerheid enerzijds, 
en de recent verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting anderzijds, maakt het fiscaal 
aantrekkelijker om activiteiten onder te brengen in een vennootschap. Ook voor 
loontrekkenden kan het financieel aantrekkelijk zijn om bijvoorbeeld een consultancybedrijf op 
te richten en hun diensten van daaruit aan hun ex-werkgever aan te bieden. De meeste vrije 
beroepen (dokters, advocaten,…) hebben ondertussen geopteerd om hun activiteit onder 
vennootschapsvorm uit te oefenen. Deze ontwikkelingen beperken ook de opbrengst van de 
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sociale zekerheidsbijdragen en van de gewestelijke en gemeentelijke opcentiemen op de 
personenbelasting. 

De evolutie van de verhouding inzake voorafbetalingen tussen die van de natuurlijke personen 
en die van de vennootschappen, wordt mee beïnvloed door de vervennootschappelijking. 
Waar die verhouding natuurlijke personen/vennootschappen in 2006 nog 16,7/83,3 bedroeg, 
is die in 2018 geëvolueerd tot 10,7/89,3. 

Om de vervennootschappelijking tegen te gaan heeft de wetgever bij de hervorming van de 
vennootschapsbelasting het verplichte minimumloon voor bedrijfsleiders verhoogd van 36.000 
euro tot 45.000 euro. Initieel was bij die hervorming ook een bijkomende afzonderlijke belasting 
van 5% (aftrekbaar) voorzien die berekend werd op het verschil tussen het verplichte 
minimumloon en het hoogste loon dat aan een bedrijfsleider in die vennootschap was 
uitgekeerd. Deze bijkomende belasting is later terug ingetrokken120, zodat de enige ontrading 
die overblijft, het verlies is van het verlaagde tarief voor KMO’s in de vennootschapsbelasting. 
Om de ‘louter fiscale’ vervennootschappelijking tegen te gaan is deze ontrading echter 
onvoldoende. Wanneer het minimumloon minder bedraagt dan de 45.000 euro, is het voor een 
kleine vennootschap voordeliger om het verlaagd tarief te laten vallen dan de vergoeding op 
te trekken en daarop de sociale bijdragen en de personenbelasting tegen het marginale tarief 
van 45% of 50% te moeten betalen. 

  

 

120 wet van 13 april 2019 
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Hoofdstuk 5 - De voordeelregimes 

In hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste fiscale en parafiscale vrijstellingen (in ruime zin) opgesomd.  

Naast deze vrijstellingen zijn er ook voordeelregimes waarbij inkomens niet aan de normale 
progressieve tarieven worden belast. Deze gunstiger belasting geldt niet enkel voor 
uitzonderlijke of eenmalige bedragen (vb. een kapitaal van een groepsverzekering of een 
opzegvergoeding), maar ook voor sommige recurrente inkomsten. In dit hoofdstuk worden 
deze inkomsten met hun voordeelregime belicht.  

 

1. Sporters 

Voor sportbeoefenaars, trainers, scheidsrechters en begeleiders gelden afzonderlijke 
aanslagtarieven op de eerste schijf van 20.070 euro (inkomsten 2019) van het inkomen dat ze 
verkregen uit hoofde van hun sportieve activiteit.  

Voor sportbeoefenaars tussen de tussen 16 en 26 jaar, geldt een tarief van 16,5% op die 
eerste schijf. 

Voor sportbeoefenaars die ouder zijn dan 26 jaar geldt een tarief van 33% op voorwaarde dat 
zij beroepsinkomsten uit een andere beroepsactiviteit verkrijgen waarvan het totaal bruto 
belastbare bedrag meer bedraagt dan het totaal bruto belastbare bedrag van hun 
beroepsinkomsten uit activiteiten in de sportsector. 

Voor een netto belastbaar inkomen van een alleenstaande van 20.070 euro bedraagt het 
gemiddeld tarief 18,8% of nauwelijks meer dan het afzonderlijke tarief van 16,5%. Het 
marginale tarief bij dat inkomen is 40%. Het is duidelijk dat het grote voordeel zit bij de beter 
betaalde sporters die een marginaal tarief van 45 of 50% gedeeltelijk kunnen omzetten in een 
afzonderlijk tarief van 16,5%. Het maximaal fiscaal voordeel kan zo oplopen tot 20.070 x (50%-
16,5%) = 6.723 euro voor inkomens die uitstijgen boven de 65.360 euro.  

Bij een sporter van meer dan 26 jaar kan het voordeel niet groter zijn dan 20.070 x (50%-33%) 
= 3.412 euro. Voor dit maximale voordeel met de betrokken speler al een bruto belastbare 
inkomen hebben van 85.430 euro.  

Tabel 31 vermeldt voor de inkomstenjaren 2016 en 2017 de totale inkomsten van sporters en 
scheidsrechters die onder het voordeelregime vallen.  

Tabel 31: Inkomsten van sporters en scheidsrechters die onder het voordeelregime vallen 

 inkomstenjaar 2016 inkomstenjaar 2017 toename 

 
Aantal totaal bedrag 

 in euro Aantal totaal bedrag 
 in euro aantallen bedrag 

Sporters - minder dan 26 jaar 9.077 95.343.102 9 242 115 124 393 1,8% 20,7% 

Sporters - 26 jaar en meer 7.038 109.482.148 7 200 117 660 369 2,3% 7,5% 

Sporters - totaal 16.115 204.825.250 16 442 232 784 762 2,0% 13,7% 

Scheidsrechters - totaal 2.900 22.792.104 3.270 22.956.797 12,8% 0,7% 
Bron: Aurora 
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Waar de uitgekeerde bedragen bij de sporters veel sneller stijgen dan het aantal sporters, is 
dit bij de scheidsrechters en trainers omgekeerd.  

Het gemiddelde inkomen voor inkomstenjaar 2018 bedraagt bij de sporters 14.156 euro per 
jaar (zie Tabel 31). Alhoewel het voor hen in vergelijking met hun loon een bijkomstigheid 
betekent, genieten ook de topspelers121 van dit voordeel.  

Inzake sociale zekerheidsbijdragen is het voordeel voor de beter betaalde sporters nog groter 
dan het fiscale voordeel. De sociale bijdragen wordt immers op een laag geplafonneerd 
brutoloon berekend. Indien het bruto maandloon van de sportbeoefenaar ten minste 2.352,21 
euro (vanaf 1 september 2019) bedraagt, worden de bijdragen op dit bedrag berekend in plaats 
van op het reële loon. Is het reële loon lager dan dit plafond, dan worden de sociale bijdragen 
wel berekend op het reële loon. 

De fiscaal en sociaal voordelige behandeling van sporters en scheidsrechters is niet het enige 
voordeel voor deze sector. De clubs hoeven 80% van de geïnde bedrijfsvoorheffing op de 
lonen van spelers niet door te storten aan de schatkist. In 2018 bedroeg dit fiscaal voordeel 
96,6 miljoen euro.  

 

2. Auteursrechten 

Inkomsten verbonden aan auteursrechten worden voor de eerste schijf van 61.200 euro 
(inkomstenjaar 2019) beschouwd als roerende inkomsten. Het gedeelte boven deze schijf 
wordt normaliter beschouwd als beroepsinkomsten. Bovendien geniet het deel van de 
inkomsten die als roerende inkomsten wordt belast van: 

1) Een forfaitaire aftrek voor beroepskosten die 50% bedraagt op de eerste schijf van 
16.320122 euro en 25%van de schijf van 16.320 euro tot 32.640123 euro  

2) Een afzonderlijke belasting tegen het tarief van 15%. 

Een auteursrecht van bijvoorbeeld 15.000 euro wordt zo tegen 7,5% belast. 

Het was de intentie van de wetgever om deze belastingregeling voor te behouden aan de 
auteurs en de kunstenaars die auteursrechten innen na de cessie of concessie van hun 
rechten op de exploitatie en verspreiding van hun werken. Ondertussen is het regime niet meer 
beperkt tot auteurs van boeken; maar ook andere beroepsgroepen zoals journalisten, 
(pers)fotografen, architecten, ingenieurs, software-ontwikkelaars, regisseurs, scenaristen, 
radio- en tv-makers enz.. passen het regime toe. Meer beroepsgroepen trachten van dit 
voordelige stelsel te genieten.  

Dit regime zet een deel van de beroepsinkomsten om in een zeer laag belast roerend inkomen. 
Het maakt ook geen deel uit van het gezamenlijk belastbare inkomen, wat een voordeel kan 

 

121 In de feiten gaat het vooral om topspelers in het voetbal en in mindere mate het wielrennen 

122 Alhoewel er geen specifieke wettelijke grondslag voor bestaat, indexeert de Algemene 
Administratie van de Fiscaliteit toch het basisbedrag van 10.000 euro dat voorkomt in het 
KB/WIB92. 

123 Idem, maar dan voor het basisbedrag van 20.000 euro. 
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opleveren voor sociale prestaties die dat inkomen als referentie nemen. De herkwalificatie in 
roerend inkomen zorgt er voor dat dit inkomen bij zelfstandigen niet onderworpen wordt aan 
de sociale zekerheid. Indien men als werknemer een vergoeding krijgt van zijn werkgever voor 
overdracht van zijn auteursrechten zal beoordeeld worden of deze vergoeding werd toegekend 
in uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Indien er effectief een band bestaat met de 
geleverde prestaties in het kader van de dienstbetrekking zijn er wel sociale bijdragen 
verschuldigd. 

Dat het regime in volle opmars is, moge blijken uit de volgende cijfers: 

Tabel 32: Het fiscaal regime voor auteursrechten 

aanslagjaar aantal bruto inkomen gemiddelde Δ aantal/2013 Δ bedrag/2013 
2013 20 045 107 917 378 5 384     
2014 23 219 129 067 440 5 559 16% 20% 
2015 26 335 157 305 080 5 973 31% 46% 
2016 29 218 184 137 696 6 302 46% 71% 
2017 33 475 225 220 155 6 728 67% 109% 
2018 38.313 281.746.193 7.354 91% 161% 

Bron: Aurora en gegevens Studiedienst 

Op 5 jaar tijd is het aantal genieters met 91% gestegen en de aangegeven bedragen zelfs met 
161%.  

 

3. Pensioenkapitalen versus pensioenrenten  

Sedert meerdere decennia worden werkgevers en werknemers aangemoedigd om te 
investeren in een tweede pensioenpijler via pensioenfondsen of groepsverzekeringen. De 
bedoeling is om het maandelijkse wettelijke pensioen aan te vullen met een uitkering uit de 
tweede pensioenpijler. 

Indien de aanvulling uit de tweede pensioenpijler wordt uitbetaald als een maandelijkse of 
jaarlijkse rente, dan wordt die belast tegen het marginale tarief. Voor vele begunstigden daalt 
daardoor de belastingvermindering voor pensioenen. De rente verhoogt het belastbare 
inkomen van de betrokkene wat kan leiden tot een daling van inkomensgebonden sociale 
voordelen (bv. tarieven gezinszorg, maximumfactuur gezondheidszorg). 

Sedert de jaren ’80 worden de tweede pijlerpensioenen steeds meer uitgekeerd in kapitaal, en 
dus minder in rente. Daardoor heeft de uitkering van de tweede pensioenpijler minder het 
karakter van pensioen waardoor ze minder verzekert tegen het langlevenrisico. 
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Bij een uitkering in kapitaal wordt het kapitaal ineens en afzonderlijk belast en dit tegen een 
zeer voordelig tarief. Bovendien wordt, eens het kapitaal opgenomen, het belastbare inkomen 
niet langer beïnvloed door de voordelen van de 2de pijler124.  

De belasting op het kapitaal is complex; daarom geven we ze hierna schematisch en verkort125 
weer: 

Tabel 33: Belasting van tweede pijlerpensioenen uitgekeerd in kapitaal 

Vereffening van kapitalen of afkoopwaarden op normale vervaldatum of daarmee gelijkgestelde 
datum  
deel van het kapitaal gevormd 
door: 

Bijdragen gestort tot 
31.12.1992  

Bijdragen gestort vanaf 
01.01.1993  

werkgeversbijdragen  betaling op 60 jaar: 20% (*)  
betaling op 61 jaar: 18% (*) 
betaling van 62 tot 64 jaar: 16,5%  
betaling op 65 jaar: 10% (**) of anders: 16,5% 

werknemersbijdragen  16,5%  10%  

Vereffening van kapitalen of afkoopwaarden vóór de wettelijk voorziene datum  
werkgeversbijdragen  marginaal tarief  
werknemersbijdragen  marginaal tarief   33%  
(*) De verhoging van de aanslagvoet tot 18% of 20% ligt in het verlengde van de verhoging tot 62 jaar 
van de minimumpensioenleeftijd en wordt dus enkel toegepast wanneer de kapitalen en afkoopwaarden 
vóór deze minimumleeftijd worden betaald of toegekend.  
(**) Aanslag tegen 10% indien de begunstigde minstens tot aan de wettelijke pensioenleeftijd effectief 
actief is gebleven. Als het kapitaal vereffend wordt ingevolge het overlijden na de wettelijke 
pensioenleeftijd, blijft het 10%-tarief van toepassing wanneer de overledene minstens tot aan die leeftijd 
effectief actief is gebleven. In de andere gevallen is het dus 16,5% 

Het overgrote deel van de kapitalen wordt deels belast aan 10% en deels aan 16,5%. Deze 
vorm van kapitaalvorming wordt in belangrijke mate fiscaal gesubsidieerd.  

Voor de zelfstandigen bestaan gelijkaardige regelingen. In de 2de pensioenpijler zijn er naast 
het vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), de individuele pensioentoezegging (IPZ) 
(voor zelfstandigen in vennootschapsvorm) en vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandigen 
actief als natuurlijk persoon (VAPZNP). Ook hier gebeuren de uitkeringen vooral in kapitaal. 

  

 

124 Wanneer er op het contract voorschotten zijn opgenomen voor een hypothecair krediet voor 
de enige woning van de leningnemer, dan wordt het kapitaal wel omgezet in een fictieve rente 
die gedurende 10 of 13 jaar als pensioen wordt belast.  

125 Naast de elementen die al in de tabel zijn opgenomen, zijn er nog een aantal voorwaarden 
gesteld m.b.t. het moment waarop de kapitalen worden opgenomen. Omwille van de 
complexiteit, wordt hier niet verder in detail gegaan. 
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Het fiscaal gunstig belaste kapitaal kan in combinatie met de zogenaamde 80%-regel en de 
daaraan verbonden regels inzake backservice tot zeer voordelige fiscale situaties leiden. De 
80% regel wordt verder behandeld in hoofdstuk 6 punt 2.  

Ook in de zogenaamde derde pijler (individuele levensverzekeringen en pensioensparen) is er 
nagenoeg alleen een uitkering in kapitaal. De producten die uitkeringen in kapitaal voorzien 
houden geen garantie in voor een dekking tegen langlevenrisico.  

 

4. Privaat verhuurde eigendommen 

Onroerende goederen die worden verhuurd aan een persoon die ze voor zijn beroep gebruikt, 
worden belast op de werkelijke ontvangen huurinkomsten126. Om de netto belastbare basis te 
bepalen, wordt in principe rekening gehouden met een forfaitair kostenpercentage van 40% 
bij gebouwen127 en 10% bij gronden.  

Onroerende goederen die worden verhuurd en voor private doeleinden worden gebruikt, 
worden niet op de werkelijke huur belast, maar wel op een forfaitair bepaalde belastbare basis. 
Deze basis is gelijk aan 140% van het geïndexeerde kadastraal inkomen. Dit kadastraal 
inkomen (K.I.) zou het gemiddeld normaal jaarlijks netto-inkomen van de private huur moeten 
weerspiegelen, maar blijkt vandaag ver van de werkelijke huurprijzen af te wijken.  De redenen 
daarvoor zijn: 

• Het K.I. zou in principe om de 10 jaar moeten worden herzien via een algemene 
perequatie van de kadastrale inkomens. De laatste gedeeltelijke perequatie is gebeurd 
in 1975. De laatste volledige perekwatie waarbij alle percelen werden opgemeten, zelfs 
in 1955. Het gevolg is dat alle nieuwe woningen die momenteel worden opgericht een 
K.I. krijgen dat in verhouding staat tot de huurwaarde van 1975.  

• Het K.I. moet na elke verbouwing worden aangepast, hetgeen vaak niet gebeurt. 
• De indexering is pas ingevoerd vanaf 1989; voor de periode 1975 – 1988 is er geen 

indexering toegepast 
• Om die “verloren” periode van 15 jaar enigszins te overbruggen is vanaf aanslagjaar 

1998 een verhoging van 40% toegepast.  

Ondanks de jaarlijkse indexering van het KI en de 40%-verhoging reflecteert de huidige 
belastbare basis vandaag niet langer het werkelijke inkomen. Uit Tabel 34 blijkt dat de 
belastbare basis gemiddeld amper de helft (appartementen) tot beduidend minder dan de helft 
(huizen) bedraagt van 60%128 van de ontvangen huur. In Tabel 34 is de vergelijking gemaakt 
van de stijging van de effectieve netto huur bij verhuurde eigendommen ten opzichte van de 

 

126 De minimale basis is het geïndexeerde K.I. die voor gebouwen nog wordt vermenigvuldigd 
met 140% 

127 Om misbruiken bij vennootschapsconstructies te voorkomen mag die forfaitaire kost niet 
meer bedragen dan 2/3de van het K.I. vermenigvuldigd met een revalorisatiecoëfficiënt die voor 
inkomsten 2019 gelijk is aan 4,57. 

128 De equivalente belastbare basis bij een verhuurd gebouw dat voor beroepsdoeleinden 
wordt gebruikt door de huurder. 
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stijging van de effectief belaste huurinkomsten en dit over de periode sedert de laatste 
algemene perequatie (1975). De netto huur is zoals de definitie van het KI gelijk aan 60% van 
de bruto huur. De verhouding tussen die 2 stijgingen wordt uitgedrukt in een factor en geeft 
aan in welke mate de effectief ontvangen huur sneller is gestegen dan de belaste 
huurinkomsten bij private verhuring. 

Tabel 34: Netto-huurinkomsten en  effectief belaste huurinkomsten: stijging sinds 1975 

 huizen appartementen 
gemiddeld KI 915,44 963,20 
gemiddelde huur/maand 767,27 667,26 
KI geïndexeerd x 1,40129 2289,34 2408,78 
brutohuur/jaar 9207,29 8007,16 
nettohuur/jaar130 5524,37 4804,30 
factor131 2,41 1,99 

Basisgegevens MyRent en Opmetingen en Waarderingen - Algemene Administratie van 
Patrimoniumdocumentatie voor het jaar 2018 – Berekeningen BEO-Studiedienst 

Het KI is ook geen betrouwbare maatstaf meer om de belastbare basis van de onroerende 
inkomsten te bepalen. Dit is te wijten aan het ontbreken van een volwaardige perekwatie sedert 
1975. Het KI wordt gedefinieerd als het gemiddelde normaal netto-inkomen van één jaar. Het 
netto-inkomen is dan weer 60% van het bruto-inkomen. Uit Tabel 34 blijkt dat de verhouding 
tussen netto-inkomen en KI (5.524,23/915,44) gelijk is aan 6,03. Voor de verhuurde 
eigendommen die beroepsmatig worden gebruikt is die factor gelijk aan 7,36132. 

De voordelige belasting op de privaat verhuurde eigendommen veroorzaken nog 2 bijkomende 
problemen: 

1) Deze regeling is enkel van toepassing op gebouwen die in België zijn gelegen. 
Gebouwen die in het buitenland liggen worden op 60% van de werkelijke huurwaarde 
belast. Bij verhuring is die huurwaarde gelijk aan de werkelijke huur. België is voor die 
schending van het principe van vrij verkeer van kapitaal door het Hof van Justitie 
veroordeeld op 12 april 2018. 

2) De verschillende behandeling tussen verhuurde eigendommen die privaat dan wel 
beroepsmatig worden gebruikt, leidt niet zelden tot spanningen tussen verhuurder en 
huurder. Het geheel of gedeeltelijk inbrengen van de huur als beroepsmatige kost, 
leidt er toe dat het belastingregime bij de huurder wijzigt van het regime gebaseerd 
op K.I. naar het regime gebaseerd op het werkelijke inkomen.  

 

 

129 915,44 x 1,7863 (index 2018) x 1,40 = 2.289,34 

130 9.207,29 x 60% = 5.524,37 

131 5.524,37 / 2.289,34 

132 Berekening BEO-Studiedienst op basis van de aangiftegegevens aj. 2018 
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5. Overuren 

Werknemers uit de privésector die overuren presteren en daarvoor een ‘overwerktoeslag’ 
ontvangen, hebben, onder bepaalde voorwaarden, recht op een belastingvermindering. De 
werknemers moeten overuren gepresteerd hebben waarvoor een overwerktoeslag (bv. 50 % 
of 100 %) wordt betaald of toegekend. Dit zijn de uren gepresteerd boven de 9 uur per dag (8 
uur voor de bouwsector) of 40 uur per week of boven een lagere, bij cao vastgelegde dag- of 
weekgrens.  

De belastingvermindering is gelijk aan:  
• 66,81 % van het brutobedrag van de bezoldigingen voor een gepresteerd uur met 

een wettelijke overwerktoeslag van 20 %;  
• 57,75 % van het brutobedrag van de bezoldigingen voor een gepresteerd uur met 

een wettelijke overwerktoeslag van 50 of 100 %.  

De belastingvermindering wordt alleen toegekend voor de eerste 130 overuren133 die per jaar 
gepresteerd worden. Voor de bouwsector en het hotelbedrijf wordt dit maximum opgetrokken 
tot respectievelijk 180 en 360 uren. 

Deze hoge percentages van belastingvermindering zorgen er voor dat er op de overuren en 
de overwerktoeslag geen belastingen worden betaald, integendeel. In Tabel 35 wordt de 
totaliteit weergegeven van de bedragen van de overuren met inbegrip van de overwerktoeslag 
en de daarop verkregen belastingvermindering. 

Tabel 35: Belastingvermindering t.g.v. een overwerktoeslag 

 Aanslagjaar 2017 Aanslagjaar 2018 

Item Aantal Bedragen 
 in euro Aantal Bedragen 

 in euro 
Berekeningsgrondslag overuren die recht 
geven op 66,81%belastingvermindering  29.564 26.496.600 32.177 29.485.908 

Berekeningsgrondslag overuren die recht 
geven op 57,75% belastingvermindering 689.025 505.594.142 711.685 533.245.935 

totalen 718.589 532.090.741 743.862 562.731.842 
effectieve belastingvermindering 639.809 236.916.485 667.439 251.739.237 

Bron: Aurora 

Bovenop deze belastingvermindering voor de werknemers, krijgen de werkgevers ook nog 
een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het percentage van de niet door te 
storten bedrijfsvoorheffing bedraagt:  

• 32,19% van het brutobedrag van de bezoldigingen voor overuren waarop een 
wettelijke overwerktoeslag van 20% wordt toegepast;  

• 41,25% van het brutobedrag van de bezoldigingen voor overuren waarop een 
wettelijke overwerktoeslag van 50% of 100% wordt toegepast.  

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de overuren kostte de federale 
overheid in 2018 165 miljoen euro en in 2017 155 miljoen euro. 

 

133 Voor de jaren 2020 en 2021 wordt het maximum tijdelijk opgetrokken tot 180 uren (wet 23 
maart 2019) 
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De combinatie van de hoge belastingverminderingen berekend op de brutolonen en 
daarbovenop nog het feit dat de bedrijfsvoorheffing niet moet worden doorgestort, maakt dat 
overuren in feite fiscaal dubbel gesubsidieerd worden. 

 

6. Gelegenheidswerkers 

6.1 Horecasector 

De horecasector is een vrij complexe sector waar reguliere arbeid alleen moeilijk verzoenbaar 
is met de noden van de sector. Een 9 to 5 job gedurende de normale werkdagen is er een 
zeldzaamheid. Vele horecazaken hebben nood aan personeel soms gedurende enkele uren 
of soms gedurende meer dan 8 uren per dag, soms laat op de avond, op weekends en 
feestdagen, tijdens vakantieperiodes, soms op onverwachte momenten, enz… Om die reden 
is een statuut voor gelegenheidswerkers in de horecasector uitgewerkt. De prestaties van een 
werknemer die onderworpen is aan dit bijzonder sociaal statuut voor de horeca, worden 
afzonderlijk belast aan 33% tenzij de volledige globalisatie voordeliger is.  

De sociale bijdragen worden berekend op een forfaitair bedrag. Er zijn twee forfaits: 
• Uurforfait: 8,22 euro/uur indien minder dan zes uur gewerkt, en 
• Dagforfait: 49,32 euro/dag indien zes uur of meer gewerkt. 

De sociale rechten (waaronder het vakantiegeld) worden berekend op een hoger forfaitair 
bedrag, dat als normaal wordt beschouwd voor de horeca: 

• 14,62 euro per uur, of 
• 111,14 euro per dag. 

Voorwaarde voor dit voordelig stelsel is dat het gaat om prestaties tijdens maximum 50 dagen 
per jaar in hoofde van de gelegenheidswerknemer. Vanaf de 51ste dag worden de normale 
fiscale en sociale zekerheidsregels van toepassing. Werkgevers in de horeca mogen 
gedurende 200 dagen per jaar gelegenheidswerknemers tewerkstellen. 

Binnen de horecasector bestaan ook flexi-jobs die gedeeltelijk niet worden belast. Deze 
worden besproken in hoofdstuk 4 punt 5. 

 

6.2 Land- en tuinbouw 

Voor de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector worden de sociale 
zekerheidsbijdragen berekend op een zeer beperkt dagforfait :  

• dagforfait landbouw: 20,69 euro 
• dagforfait tuinbouw met inbegrip van de 35 extra dagen in de champignonteelt: 

20,22 euro  
• dagforfait voor de 35 extra dagen in de witloofteelt: 25,28 euro (bedragen vanaf 1 

oktober 2018).  

Voor hen is de loonmatiging niet verschuldigd. Het gaat eerder over symbolische bijdragen. 
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7. Andere specifieke stelsels 

7.1  Horeca 

Op het loon dat voor de vrijwillige en de niet-recupereerbare overuren betaald wordt, zijn geen 
sociale bijdragen verschuldigd. 

Voor arbeiders geheel of gedeeltelijk betaald met fooien of bedieningsgeld, berekent men de 
sociale bijdragen in principe op forfaitaire daglonen. Voor hen is de loonmatiging niet 
verschuldigd. 

7.2 Opvangouders 

De situatie van de opvangouders die via een erkende opvang werken is diffuus. 
Arbeidsrechtelijk zijn ze werknemers, maar de meeste krijgen geen loon maar wel een 
onkostenvergoeding waar ze hun kosten moeten mee dekken. Deze vergoeding wordt inzake 
belastingen ook als een terugbetaling van kosten beschouwd en is niet belastbaar. Anderen 
krijgen een bescheiden loon. Dat loon is wel belastbaar. 

Inzake sociale zekerheid zijn dergelijke opvangouders slechts beperkt verzekerd. Zowel de 
bijdragen als de uitkeringen worden berekend op basis van een fictief loon (niet op basis van 
de reëel ontvangen onkostenvergoedingen). Dit fictief loon wordt gebaseerd op het gemiddeld 
minimum maandinkomen en op basis van het aantal dagen en het aantal opgevangen 
kinderen. Er wordt dus geen rekening gehouden met de werkelijke opvangvergoedingen per 
kind. Als er meer dan 4 kinderen worden opgevangen, wordt er evenmin rekening gehouden 
met deze bijkomende opvangvergoedingen. 

Bij de berekening van de bijdragen wordt een vermindering in rekening gebracht voor de 
werkgevers (onder de vorm van een doelgroepvermindering). 

 

7.3 Zeevissers 

De berekeningsbasis voor de sociale zekerheidsbijdragen gebeurt op een dagforfait van 84,36 
euro, voor het aantal verrichte ‘vaartdagen’. Voor hen is de loonmatiging niet verschuldigd. Er 
is ook een specifieke berekening van het aantal werkdagen (= vaartdagen) waarop de 
dagforfaits berekend worden eigen aan de sector. 
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8. Belastingverminderingen voor vervangingsinkomsten 

Voor pensioenen, ziekte- en invaliditeitsvergoedingen, werkloosheidsvergoedingen en andere 
vervangingsinkomsten134 bestaat er een belastingvermindering. Vóór 1974 waren dergelijke 
inkomsten niet belastbaar. Toen heeft de wetgever die inkomsten aan de progressiviteit van 
het belastingstelsel willen onderwerpen en vooral de hoogste pensioenen ook laten bijdragen 
via belastingen. Bij het belastbaar stellen van die inkomsten is er van uitgegaan dat er nog 
steeds geen belasting zou worden geheven wanneer dergelijke inkomsten de enige inkomsten 
waren en een bepaald bedrag niet te boven gaan. Het referentiebedrag daarbij werd de 
maximum werkloosheidsvergoeding gedurende een volledig jaar. Het gevolg was dat de 
personen die pensioenen en/of vervangingsinkomsten combineerden met andere inkomsten 
(voorbeeld onroerende inkomsten) voortaan ook belasting zouden betalen. 

Initieel nam het voordeel de vorm aan van een belastingvrijstelling van het inkomen. Deze 
vrijstelling werd ingevoerd als een aftrek van inkomen en werd later omgevormd tot een 
belastingvermindering. Aanvankelijk werd die belastingvermindering slechts 1 maal per gezin 
verleend, maar na de fiscale hervorming van 2001 is dit voordeel toegekend aan elke 
partner135.  

In principe was bij oorsprong de belastingvermindering gelijk aan de belasting die overblijft 
wanneer een alleenstaande belastingplichtige uitsluitend de maximale 
werkloosheidsvergoeding heeft genoten. Dit betekent dat de belastingvermindering afhankelijk 
is van het belastingvrije minimum. Als dit belastingvrije minimum wordt verhoogd, dan verlaagt 
de belastingvermindering. Tabel 36 toont de basisbedragen van de belastingverminderingen 
vóór en na de tax shift en de geïndexeerde bedragen. 

Tabel 36: belastingverminderingen voor vervangingsinkomsten 

 aanslagjaar 2018 aanslagjaar 2020 
Belastingverminderingen in euro basisbedrag geïndexeerd basisbedrag geïndexeerd 

pensioenen 1.344,57 2.024,12 1.148,93 1.802,44 
werkloosheidvergoedingen 1.344,57 2.024,12 1.148,93 1.802,44 
ziekte- en invaliditeitsvergoedingen 1.725,98 2.598,29 1.530,34 2.400,80 

 

Dit betekent dat een werkloosheidsvergoeding lager wordt belast dan een zelfde belastbaar 
netto-inkomen uit een beroepsactiviteit. Op een netto belastbaar activiteitsinkomen van 15.000 
euro wordt voor aj. 2020 1.762,50 euro personenbelasting betaald. Op een zelfde bedrag aan 
werkloosheidsvergoedingen wordt er geen belasting betaald.   

 

134 “Andere vervangingsinkomsten” worden in art. 146, 5° WIB92 gedefinieerd en zijn 
vergoedingen van alle aard die zijn verkregen als een volledig of gedeeltelijk herstel van een 
tijdelijke derving van een beroepsinkomen en die geen werkloosheidsvergoeding of ziekte- of 
invaliditeitsuitkering zijn. 

135 Al die tijd is ook een “feitelijke belastingvrijstelling” (artikel 154 WIB92) blijven bestaan. Dat 
voordeel werd slechts 1 maal per gezin toegekend, maar in praktijk genoten enkel de 
alleenstaande belastingplichtigen daarvan. Deze situatie bestaat na de laatste aanpassing 
door de wet van 23 maart 2019 enkel nog voor werkloosheidsvergoedingen. 
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Hoofdstuk 6 - Andere knelpunten 

1. De belasting tegen een afzonderlijk gemiddeld aanslagtarief 

Achterstallen, ontslagvergoedingen en andere vergoedingen die geen betrekking hebben op 
het normale belastbare tijdperk worden belast aan het gemiddelde tarief van het vorige 
aanslagjaar. Dit gemiddeld tarief kan beïnvloed zijn door eenmalige gebeurtenissen. Twee 
werknemers met dezelfde bruto ontslagvergoeding houden daarom niet noodzakelijk dezelfde 
netto vergoeding over, bv. wanneer een van beiden in het vorige inkomstenjaar een 
belastingvoordeel genoot dat zijn collega niet of in een ander jaar kreeg. 

Hetzelfde fenomeen kan zich voordoen bij de belasting van vervroegd uitbetaald vakantiegeld 
en van baten die betrekking hebben op prestaties die meer dan 12 maanden beslaan. Voor de 
belasting op dergelijke inkomsten geldt het gemiddelde tarief van het aanslagjaar zelf.  

 

2. De 80%-regel bij de 2de pensioenpijler 

Wanneer een vennootschap of zelfstandige premies stort in een pensioenfonds of een 
groepsverzekering ten voordele van de bedrijfsleider of zijn werknemers, zijn deze fiscaal 
aftrekbaar als beroepskost indien de 80% regel werd nageleefd. Deze regel stelt dat de som 
van het wettelijke en het aanvullend pensioen, uitgedrukt in lijfrente, niet meer mag bedragen 
dan 80% van de laatste normale bruto bezoldiging. De laatste normale bruto bezoldiging is 
deze van het jaar voordat het pensioen aanvangt. De 80%-beperking bestaat niet inzake 
sociale zekerheid. 

De laatste normale bruto bezoldiging is slechts gekend in het jaar waarin de begunstigde met 
pensioen gaat. Wanneer de bezoldiging in dat jaar hoger is dan in eerdere jaren, mag de 
vennootschap of zelfstandige een zogenaamde ‘backservicepremie’ betalen voor alle 
voorgaande jaren van de loopbaan van de bezoldigde: zo kan die een aanvullend pensioen 
ontvangen dat samen met het wettelijk pensioen een bruto-inkomen oplevert gelijk aan 80%  
van de laatste bruto bezoldiging. Deze backservicepremie kan ook betrekking hebben op 
loopbaanjaren waarin geen bijdragen voor een tweede pijlerpensioen werden betaald.  

Deze regeling is complex en moeilijk controleerbaar. Er is ook nauwelijks controle op, wat 
allicht leidt tot een ruime interpretatie ervan. De regeling houdt een aansporing in om 
bezoldigingen voor bedrijfsleiders in het laatste loopbaanjaar gevoelig te verhogen en een 
daarop berekende back-servicepremie te betalen. De daarmee gevormde kapitalen kunnen 
immers binnen het jaar als pensioen uitbetaald worden met een fiscale en parafiscale last die 
gevoelig lager ligt dan bij betaling van dividenden uit winst na vennootschapsbelasting.  

De 2de pensioenpijlercontracten worden opgebouwd via werkgeverspremies (altijd) en 
werknemersbijdragen (soms). De werkgeversbijdragen die bij Sigedis zijn geregistreerd, 
bedragen in 2017: 3.353.001.355,88 euro en in 2018 3.515.121.552,30 euro136. 

 

136 In deze bedragen zitten niet de cijfers van de sectorale pensioenplannen waarvoor de RSZ 
namens de sectorale inrichter de sociale bijdrage van 8,86% op de premies int. 



164 

 

De werknemersbijdragen zijn opgenomen in de volgende tabellen, waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen werknemers en bedrijfsleiders. 

Tabel 37: Tabel Werknemersbijdragen 2de pensioenpijler - werknemers alleenstaanden 

deciel bovengrens 
in euro Aantal aangiften Totaal aangegeven 

bedrag (in euro) 
Gemiddeld aangegeven 

bedrag (in euro) 

0 0 20 7.780 389 
1 2.615 409 13.591 33 
2 10.201 5.334 403.482 76 
3 14.139 5.066 422.161 83 
4 16.044 3.622 345.977 96 
5 18.364 5.738 647.477 113 
6 21.571 12.541 1.957.996 156 
7 25.226 24.912 5.348.011 215 
8 30.229 37.582 10.563.585 281 
9 39.146 50.188 19.348.650 386 
10 >39.146 79.476 77.267.202 972 
 totaal 224.888 116.325.913 517 

 

Tabel 38: Werknemersbijdragen 2de pensioenpijler - werknemers fiscaal gehuwden 

  Belastingplichtige A Belastingplichtige B 

deciel bovengrens 
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 
bedrag (in 

euro) 

Gemiddeld 
aangegeven 
bedrag (in 

euro) 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 
bedrag (in 

euro) 

Gemiddeld 
aangegeven 
bedrag (in 

euro) 

0 0 4 446 112 13 4.951 381 
1 20.831 691 97.309 141 490 65.229 133 
2 26.706 2.151 420.868 196 901 138.833 154 
3 31.865 3.471 791.627 228 1.734 269.832 156 
4 37.282 5.855 1.510.434 258 3.320 567.583 171 
5 43.681 9.665 2.777.873 287 6.599 1.320.796 200 
6 51.098 14.603 4.896.915 335 11.596 2.759.723 238 
7 59.808 20.485 8.606.442 420 16.914 5.278.977 312 
8 71.495 27.368 15.061.266 550 21.145 8.355.400 395 
9 91.622 38.137 30.311.361 795 25.752 13.456.540 523 

10 >91.622 55.129 101.447.160 1.840 34.433 35.554.653 1.033 
 totaal 177.559 165.921.702 934 122.897 67.772.515 551 
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Tabel 39: Werknemersbijdragen 2de pensioenpijler - bedrijfsleiders alleenstaanden 

deciel bovengrens 
in euro Aantal aangiften Totaal aangegeven 

bedrag (in euro) 
Gemiddeld aangegeven 

bedrag  (in euro) 

0 0 0 0   
1 2.615 3 2.428 809 
2 10.201 32 32.545 1.017 
3 14.139 43 58.355 1.357 
4 16.044 26 32.895 1.265 
5 18.364 32 42.287 1.321 
6 21.571 41 56.763 1.384 
7 25.226 53 89.588 1.690 
8 30.229 63 131.082 2.081 
9 39.146 135 279.178 2.068 
10 >39.146 341 1.036.884 3.041 
 totaal 769 1.762.004 2.291 

 

Tabel 40: Werknemersbijdragen 2de pensioenpijler – bedrijfsleiders fiscaal gehuwden 

  Belastingplichtige A Belastingplichtige B 

deciel bovengrens 
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 
bedrag (in 

euro) 

Gemiddeld 
aangegeven 
bedrag  (in 

euro) 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 
bedrag (in 

euro) 

Gemiddeld 
aangegeven 
bedrag (in 

euro) 

0 0 0 0   0 0   
1 20.831 29 37.686 1.300 9 8.230 914 
2 26.706 29 46.714 1.611 5 8.045 1.609 
3 31.865 36 48.935 1.359 14 26.541 1.896 
4 37.282 43 82.963 1.929 12 15.339 1.278 
5 43.681 68 120.208 1.768 13 15.384 1.183 
6 51.098 102 200.117 1.962 37 54.292 1.467 
7 59.808 122 250.601 2.054 37 51.602 1.395 
8 71.495 160 400.734 2.505 45 81.678 1.815 
9 91.622 207 531.196 2.566 68 138.178 2.032 

10 >91.622 570 2.096.545 3.678 217 586.044 2.701 
 totaal 1.366 3.815.701 2.793 457 985.333 2.156 

 

Uit de cijfers blijkt dat de verhouding tussen werkgeversaandeel en werknemersaandeel gelijk 
is aan 9,4/1. 
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3. Trapsgewijze opbouw van de BV-schalen 

De belasting op inkomens van werknemers, bedrijfsleiders en gepensioneerden wordt als  
bedrijfsvoorheffing ingehouden bij uitbetaling van het inkomen, en doorgestort137 aan de FOD 
Financiën. De ingehouden bedrijfsvoorheffing wordt bij de eindafrekening verrekend met de 
globale belasting die de loontrekker, bedrijfsleider of gepensioneerde verschuldigd is.  

De schalen van de bedrijfsvoorheffing (BV) worden jaarlijks vastgesteld. Ze worden bepaald 
in functie van het bruto belastbare loon, afgerond naar het lagere veelvoud van 15. Het zijn 
dus getrapte schalen.  

Deze methode dateert van vóór het gebruik van computers, toen de verschuldigde 
bedrijfsvoorheffing in een tabel moest worden afgelezen. Vandaag is een geïnformatiseerde 
berekeningsmethode zonder trappen in het tarief mogelijk en aangewezen. 

Immers, de huidige methode leidt ertoe dat een verhoging van het belastbare loon of pensioen 
met enkele euro een daling van het netto-inkomen kan teweegbrengen, tot verbazing van de 
begunstigde. 

 

  

 

137 Er bestaan ondertussen meerdere fiscale subsidiëringsregels waarbij de werkgever wel de 
bedrijfsvoorheffing moet inhouden op het loon, maar die niet volledig moet doorstorten aan 
Financiën. 
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Hoofdstuk 7 - Belastinguitgaven 

1. Inleiding 

De inkomstenbelastingen worden berekend op netto inkomsten: dat is het bruto-inkomen 
verminderd met de sociale bijdragen en daarna met kosten gemaakt om dit inkomen te 
verwerven. Deze kosten worden in vele gevallen forfaitair berekend.  

Van het totale netto-inkomen worden onderhoudsuitkeringen afgetrokken.  

Daarnaast zijn er uitgaven die de overheid stimuleert door de toekenning van  
belastingverminderingen138 of belastingkredieten. 

 

2. Onderhoudsuitkeringen 

Onderhoudsgeld is een som geld die iemand regelmatig (bv. maandelijks of jaarlijks  …) stort 
aan een verwante of (ex-)familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot …) die niet zelf voor zijn  
behoeften kan instaan. Dat kan het gevolg zijn van de beslissing van een rechter of van een 
akkoord tussen de onderhoudsplichtige (die het onderhoudsgeld betaalt) en de 
onderhoudsgerechtigde (die het onderhoudsgeld ontvangt). 

De onderhoudsplicht (art. 203 Burgerlijk Wetboek (BW)) bestaat onder bepaalde voorwaarden 
ten opzichte van: 

• echtgenoten, ex-echtgenoten, wettelijk samenwonenden 
• kinderen, kleinkinderen 
• geadopteerde en ten volle geadopteerde kinderen en hun adoptanten 
• ouders, grootouders 
• schoondochters, schoonzonen, schoonouders 
• pleegkinderen en pleegouders. 

De onderhoudsplicht bestaat niet tussen zijverwanten (broers, zusters, ooms, tantes ...).  

De wet van 19 maart 2010 tot objectivering van de onderhoudsbijdragen van gescheiden 
ouders, bepaalt dat ouders afspraken kunnen maken over een gezamenlijke kindrekening en 
over de verdeling van de buitengewone kosten139. In principe betalen de ouders hun deel van 

 

138 De omvang van belastingverminderingen is beperkt tot het bedrag van de verschuldigde 
belasting. Een belastingvermindering kan betrekking hebben op de federale of de gewestelijke 
personenbelasting. De aanvullende gemeentebelasting wordt er door beïnvloed. 

De omvang van een belastingkrediet is niet beperkt tot het bedrag van de verschuldigde 
belasting. Als het hoger is dan de verschuldigde belasting, leidt het tot een terugbetaling van 
het saldo aan de belastingplichtige. Een belastingkrediet kan betrekking hebben op de federale 
of de gewestelijke personenbelasting. De aanvullende gemeentelijke belasting wordt er niet 
door beïnvloed. 

139 Onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of 
onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die 
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de buitengewone kosten in verhouding tot hun inkomen maar vaak dragen ze ieder de helft. 
De betalingen van de buitengewone kosten komen in aanmerking voor fiscale aftrek bij de 
ouder die de kinderen niet fiscaal ten laste heeft. Dit is niet het geval voor de andere ouder die 
de kinderen ten laste heeft en ook zijn deel heeft betaald.  

Vaak overstijgen de buitengewone kosten het klassieke onderhoudsgeld, zeker in het geval 
van studenten hoger onderwijs (studiekosten, zoals de huur van een kot, inschrijvingsgelden, 
kosten van cursussen). 

De fiscaal aftrekbare onderhoudsuitkeringen zijn van zeer uiteenlopende aard (huur van een 
kamer, aankoop van een wagen, een computer, kledij, een sportclubabonnement, vakantie, 
zakgeld, enz.). Een regeling waar de ouders het over eens zijn, wordt door de rechtbank quasi 
altijd gehonoreerd. Eens die regeling door de rechtbank aanvaard is, is die door de fiscus nog 
moeilijk te betwisten.  

Het bedrag dat als onderhoudsuitkering aftrekbaar is, is onbegrensd. De 
onderhoudsuitkeringen zijn voor 80% aftrekbaar van het netto inkomen van de 
onderhoudsplichtige, wat kan resulteren in een belastingvermindering van meer dan 40% 
(inclusief de gemeentelijke opcentiemen). Bij de genieter zijn de onderhoudsuitkeringen ten 
belope van 80% belastbaar. De begrotingsopbrengst daarvan is vele malen kleiner dan de 
omvang van de belastingvoordelen bij de genieters. Dit blijkt uit Tabel 41.  

Tabel 41: Ontvangen en uitgekeerde onderhoudsuitkeringen 

  Aantal 
belastingplichtigen Totale bedragen Gemiddelde 

bedrag 
aanslagjaar 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

In mindering gebracht 
onderhoudsgeld 195.456 187.776 726.421.787 708.650.265 3.717 3.774 

aangegeven ontvangen 
onderhoudsgeld 40.847 36.606 194.755.814 183.313.456 4.768 5.008 

Bron: Aurora 

Uit Tabel 41 blijkt dat van de 709 miljoen euro betaalde onderhoudsuitkeringen er slechts 183 
miljoen euro door de ontvangers worden aangegeven. De verklaring voor dit verschil ligt voor 
een deel in het feit dat de door jonge kinderen ontvangen onderhoudsuitkeringen (ten 
onrechte) niet aangegeven worden. 

  

 

het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis 
diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden. 
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In Tabel 42 en Tabel 43 worden de gegevens weergegeven van de aftrekbare 
onderhoudsuitkeringen (100%) voor aanslagjaar 2018: 

Tabel 42: Aftrekbare onderhoudsuitkeringen - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro Aantal aangiften Totaal aangegeven 

bedrag (in euro) 
Gemiddeld 

aangegeven 
bedrag  (in euro) 

0 0 415 1.512.587  3.645  
1 2.615 426 1.397.206  3.280  
2 10.201 2.413 6.626.264  2.746  
3 14.139 5.455 13.638.591  2.500  
4 16.044 7.257 17.149.600  2.363  
5 18.364 9.352 23.993.156  2.566  
6 21.571 12.141 33.542.863  2.763  
7 25.226 14.912 43.724.751  2.932  
8 30.229 19.750 60.769.182  3.077  
9 39.146 22.586 79.080.484  3.501  
10 >39.146 35.213 214.011.070  6.078  
 totaal 129.920  495.445.753  3.813  

 

Tabel 43: Aftrekbare onderhoudsuitkeringen - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven 

bedrag (in euro) 
0 0 38 113.792  2.995 
1 20.831 2.479 6.223.115  2.510 
2 26.706 3.139 7.851.894  2.501 
3 31.865 4.116 10.743.029  2.610 
4 37.282 4.850 13.228.964  2.728 
5 43.681 6.323 18.291.930  2.893 
6 51.098 6.959 21.206.661  3.047 
7 59.808 6.868 21.465.546  3.125 
8 71.495 6.822 24.475.487  3.588 
9 91.622 7.170 29.805.808  4.157 

10 >91.622 9.092 59.798.286  6.577 
 totaal 57.856 213.204.512  3.685 

 

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat vooral de hoogste inkomens (10de deciel) van de aftrek 
gebruik maken. Bij de fiscaal alleenstaanden nemen zij 27 % van het aantal en 43% van de 
massa voor hun rekening. Van de aftrek wordt ook gebruikt gemaakt door fiscaal gehuwden. 
Hier gaat het dan om stortingen voor de ouders, maar ook voor de kinderen die dan blijkbaar 
op een afzonderlijk adres zijn gedomicilieerd of voor een ex-partner.  

In Tabel 44 en Tabel 45 worden de gegevens weergegeven van de ontvangen 
onderhoudsuitkeringen (100%) voor aanslagjaar 2018: 
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Tabel 44: Ontvangen onderhoudsuitkeringen - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven 

bedrag  (in euro) 
0 0 0 0  0  
1 2.615 5.113 9.493.439 1.857 
2 10.201 13.212 63.419.393 4.800 
3 14.139 3.496 21.182.549 6.059 
4 16.044 2.417 11.314.517 4.681 
5 18.364 2.443 11.625.259 4.759 
6 21.571 2.306 13.446.021 5.831 
7 25.226 1.567 10.804.700 6.895 
8 30.229 1.333 9.620.937 7.218 
9 39.146 1.312 10.223.544 7.792 
10 >39.146 1.446 14.681.072 10.153 
 totaal 34.645 175.811.431 5.075 

 

Tabel 45: Ontvangen onderhoudsuitkeringen - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven 

bedrag  (in euro) 
0 0 0 0  0  
1 20.831 269 1.019.204 3.789 
2 26.706 206 834.508 4.051 
3 31.865 166 657.364 3.960 
4 37.282 163 647.145 3.970 
5 43.681 170 693.335 4.078 
6 51.098 177 585.435 3.308 
7 59.808 197 611.324 3.103 
8 71.495 174 573.946 3.299 
9 91.622 203 818.757 4.033 

10 >91.622 236 1.061.007 4.496 
 totaal 1.961 7.502.025 3.826 

 

Heel wat onderhoudsuitkeringen gaan naar het eerste en tweede deciel. Maar ook in de hogere 
decielen worden onderhoudsuitkeringen ontvangen. Bij gehuwden is het aantal genieters het 
hoogst in het eerste en het 10de deciel. 
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3. Uitgaven voor het langetermijnsparen 

De fiscale wetgever ondersteunt het sparen op lange termijn. Door fiscale 
tegemoetkomingen voor: 

1) persoonlijke bijdragen140 voor een groepsverzekering of pensioenfonds (2de pijler); 
2) premies voor een individuele levensverzekering; 
3) kapitaalaflossingen en interestbetalingen (woonbonus) voor het verwerven van een 

woning, met inbegrip van de eigen woning; 
4) pensioensparen. 

De fiscaal gestimuleerde bijdragen en premies moeten een kapitaal vormen dat wordt 
uitgekeerd wanneer de genieter op pensioen gaat of de verzekerde overlijdt, ofwel voor het  
hersamenstellen van een kapitaal waarmee een hypothecaire schuld wordt afgelost. De  
bijdragen voor de 2de pijler kunnen ook dienen voor de opbouw van rechten op maandelijkse 
of jaarlijkse renten in aanvulling op het wettelijk pensioen (zie ook Hoofdstuk 5, punt 3). 

Recent hebben de drie gewesten de belastingvoordelen voor de verwerving van een eigen 
woning afgebouwd. 

Tabel 46 en Tabel 47 tonen voor aj. 2018 de verdeling van de voordelen voor de eigen 
woning141.  

Tabel 46: Voordelen voor de eigen woning - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 171 234.473  1.371  
1 2.615 145 190.155  1.311  
2 10.201 6.227 2.550.708  410  
3 14.139 22.658 12.669.788  559  
4 16.044 21.918 14.233.815  649  
5 18.364 36.027 28.684.581  796  
6 21.571 60.638 54.361.577  896  
7 25.226 90.541 91.173.618  1.007  
8 30.229 134.412 142.726.355  1.062  
9 39.146 172.989 190.471.640  1.101  

10 >39.146 214.537 258.519.325  1.205  
 totaal 760.092  795.581.562  1.047  

  

 

140 Bij een 2de pijlerpensioenplan is de belangrijkste bijdrage meestal deze die de werkgever 
stort. Deze bijdrage wordt hier niet verder besproken aangezien de opdracht van de ministers 
vooral betrekking heeft op een hervorming van de personenbelasting. In hoofdstuk 6 punt 2 
zijn de cijfergegevens opgenomen. 

141 De regel waarbij in bepaalde gevallen de belastingvermindering kan worden omgezet in 
een belastingkrediet, heeft als gevolg dat ook belastingplichtigen zonder belastbaar inkomen 
een voordeel kunnen genieten. 
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Tabel 47: Voordelen voor de eigen woning - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag 

(in euro) 
0 0 22 51.486  2.340  
1 20.831 5.470 3.043.957  556  
2 26.706 23.242 17.724.538  763  
3 31.865 42.285 41.133.748  973  
4 37.282 61.717 73.980.027  1.199  
5 43.681 90.872 130.835.660  1.440  
6 51.098 117.716 196.307.321  1.668  
7 59.808 136.817 251.965.015  1.842  
8 71.495 148.476 288.650.804  1.944  
9 91.622 153.569 308.514.727  2.009  
10 >91.622 145.690 292.710.929  2.009  
 totaal 925.854  1.604.866.726  1.733  

 

De omvang van het voordeel en het aandeel van de genieters ervan stijgt met het inkomen . 
Dat het voordeel van de woonbonus of het bouwsparen berekend wordt tegen het marginale 
tarief142, kan dat mee verklaren. De hoogste 2 decielen nemen 37,6% (gehuwden) en 56,4% 
(alleenstaanden) van de massa op. 

In Tabel 48 en Tabel 49 worden de genieters van fiscale voordelen voor woningen andere dan 
de eigen woning en voor individuele levensverzekeringen weergegeven.  

Tabel 48: Voordelen m.b.t. een andere woning dan de eigen woning en m.b.t. individuele levensverzekeringen - 
Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0  0  
1 2.615 1 25  25  
2 10.201 1.824 243.289  133  
3 14.139 7.186 1.327.043  185  
4 16.044 7.030 1.574.525  224  
5 18.364 15.666 4.104.650  262  
6 21.571 24.069 7.045.636  293  
7 25.226 32.271 10.659.481  330  
8 30.229 40.068 14.930.335  373  
9 39.146 48.917 21.963.846  449  

10 >39.146 63.539 34.767.294  547  
 totaal 240.571  96.616.123  402  

 

142 Voor leningen afgesloten tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 is in Vlaanderen een 
geïntegreerde woonbonus ingevoerd waar een vaste vermindering van 40% op van toepassing 
is. Aangezien dergelijke leningen in de cijfers van inkomstenjaar 2017 nog maar een marginaal 
effect kunnen hebben, doet dit feit geen afbreuk aan de gedane vaststelling.  
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Tabel 49: Voordelen m.b.t. een andere woning dan de eigen woning en m.b.t. individuele levensverzekeringen - 
Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0  0  
1 20.831 2.295 339.058  148  
2 26.706 11.377 2.803.854  246  
3 31.865 21.501 6.722.875  313  
4 37.282 31.426 11.963.897  381  
5 43.681 36.437 16.455.602  452  
6 51.098 38.496 19.893.185  517  
7 59.808 40.670 23.688.159  582  
8 71.495 44.203 28.812.615  652  
9 91.622 50.099 36.209.205  723  
10 >91.622 62.928 50.048.619  795  
 totaal 339.432  196.937.070  580  

 

Hoewel de voordelen bij deze uitgaven meestal143 tegen een vast percentage worden gegeven 
(in het langetermijnsparen: 30%), loopt het gemiddeld voordeel toch sterk op naarmate het 
inkomen stijgt. Het aandeel genieters bij de laagste 5 decielen is hier hoger dan voor de 
uitgaven eigen woning. Bij gehuwden bedraagt dat aandeel 30,1% (tegenover 23,6% bij de 
eigen woning) en bij alleenstaanden 13,2% (tegenover 11,3% bij de eigen woning). De hoogste 
2 decielen nemen 44,0% (gehuwden) en 58,8% (alleenstaanden) van de massa op. 

In Tabel 50 en Tabel 51 wordt ten slotte de verdeling voor het pensioensparen gegeven. 

Tabel 50: Voordelen m.b.t. pensioensparen - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0  0  
1 2.615 2 30  15  
2 10.201 9.869 1.363.540  138  
3 14.139 33.701 5.907.560  175  
4 16.044 30.144 5.581.298  185  
5 18.364 52.692 11.023.066  209  
6 21.571 86.857 18.658.518  214  
7 25.226 125.741 27.955.493  222  
8 30.229 169.163 39.093.253  231  
9 39.146 195.200 47.330.902  242  

10 >39.146 226.863 58.844.360  259  
 totaal 930.232  215.758.021  232  

 

143 In bepaalde gevallen worden de voordelen voor uitgaven voor andere woningen dan de 
eigen woning nog verleend tegen het marginale tarief (woonbonus of bouwsparen). 
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Tabel 51: Voordelen m.b.t. pensioensparen - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0  0  
1 20.831 4.286 744.192  174  
2 26.706 19.039 4.282.783  225  
3 31.865 36.586 10.086.709  276  
4 37.282 55.492 17.554.303  316  
5 43.681 80.281 27.356.563  341  
6 51.098 105.687 39.016.078  369  
7 59.808 124.859 49.332.818  395  
8 71.495 140.038 59.150.113  422  
9 91.622 153.087 69.063.046  451  
10 >91.622 161.838 76.591.430  473  
 totaal 881.193  353.178.036  401  

 

Voor het aanslagjaar 2018 werd een belastingvoordeel toegekend van 30% op stortingen tot 
940 euro144.  Dat hogere inkomenstrekkers gemiddeld een hoger voordeel halen uit dit stelsel 
is een gevolg van het feit dat ze ook hogere stortingen doen. De hoogste 2 decielen nemen 
41,4% (gehuwden) en 49,2% (alleenstaanden) van de massa op.  

  

 

144 Vanaf aanslagjaar 2019 is ook de mogelijkheid gecreëerd om tot 1.200 euro in mindering 
te brengen, maar dan wel tegen een tarief van 25%. 
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4. Uitgaven voor kapitaalinvesteringen 

4.1 Algemeen 

De wetgever (zowel federaal als gewestelijk) maakt volgende investeringsuitgaven fiscaal 
aantrekkelijk: 

Tabel 52: Kapitaalinvesteringen met gunstig fiscaal regime 

 Aantal (1) Aandeel (2) 
Op federaal vlak:   
Verwerven van werkgeversaandelen 3.906 0,06% 
Aandelen van startende ondernemingen 5.022 0,07% 
Aandelen in groeibedrijven (3)  
Aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen 1.975 0,03% 
Obligaties van het Fonds voor de reductie van de energiekost (3)  
Op gewestelijk vlak   
Winwinlening (Vlaanderen) 7.605 0,19% 
Coup de pouce leningen (Wallonië) 217 0,01% 

(1) Aantal aangiften aanslagjaar 2018 waarin dit fiscaal voordeel wordt gevraagd. 
(2) Percentage van de aangiften met dat voordeel ten opzichte van het totaal aantal verwerkte 

aangiften (federaal: 6.921.244; Vlaanderen: 3.927.659; Wallonië: 2.248.825). 
(3) De maatregel “groeibedrijven” was in aanslagjaar 2018 toen nog niet in werking. De maatregel 

“obligaties Fonds reductie energiekost” was toen van toepassing, maar er zijn geen obligaties 
uitgeven. 

Zoals uit Tabel 52 blijkt is het aantal genieters van die vaak ingewikkelde voordelen uiterst 
beperkt. Het effect zal dat ook zijn.  

 

4.2 Verwerving van werkgeversaandelen 

In Tabel 53 en Tabel 54 is een decielenverdeling gegeven voor de verwerving van 
werkgeversaandelen. 

Tabel 53: Verwerving van werkgeversaandelen - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag 

(in euro) 
0 0 0 0  0  
1 2.615 0 0  0  
2 10.201 1 19  19  
3 14.139 9 1.240  138  
4 16.044 11 1.681  153  
5 18.364 20 3.812  191  
6 21.571 62 12.580  203  
7 25.226 150 30.740  205  
8 30.229 205 41.826  204  
9 39.146 267 55.664  208  

10 >39.146 625 136.969  219  
 totaal 1.350  284.531  211  
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Tabel 54: Verwerving van werkgeversaandelen - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag 

(in euro) 
0 0 0 0  0  
1 20.831 3 494  165  
2 26.706 13 2.652  204  
3 31.865 21 4.067  194  
4 37.282 53 10.532  199  
5 43.681 99 21.881  221  
6 51.098 195 41.573  213  
7 59.808 267 57.771  216  
8 71.495 389 85.255  219  
9 91.622 574 129.380  225  
10 >91.622 942 225.487  239  
 totaal 2.556  579.092  227  

 

Het gemiddelde voordeel is vrij constant over de decielenverdeling. De hoogste 2 decielen 
nemen respectievelijk 67,7% (alleenstaanden) en 61,3% (gehuwden) van de massa voor hun 
rekening. 

 

4.3 Aandelen in startende ondernemingen 

In Tabel 55 en Tabel 56 is een decielenverdeling gegeven voor de aandelen in startende 
ondernemingen. 

Tabel 55: Verwerving van aandelen in startende ondernemingen - Alleenstaanden 

deciel bovengrens in euro Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0  0  
1 2.615 0 0  0  
2 10.201 13 3.041  234  
3 14.139 50 19.646  393  
4 16.044 37 21.774  588  
5 18.364 74 39.346  532  
6 21.571 135 94.048  697  
7 25.226 155 145.634  940  
8 30.229 231 315.904  1.368  
9 39.146 377 514.703  1.365  

10 >39.146 825 2.680.147  3.249  
 totaal 1.897  3.834.244  2.021  
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Tabel 56: Verwerving van aandelen in startende ondernemingen - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens in 
euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0  0  
1 20.831 9 4.538  504  
2 26.706 30 13.808  460  
3 31.865 68 56.531  831  
4 37.282 116 124.528  1.074  
5 43.681 138 172.821  1.252  
6 51.098 231 431.143  1.866  
7 59.808 288 603.397  2.095  
8 71.495 432 1.037.945  2.403  
9 91.622 639 1.807.984  2.829  
10 >91.622 1.174 6.702.160  5.709  
 totaal 3.125  10.954.857  3.506  

 

Uit de tabellen blijkt dat het voordeel geconcentreerd zit bij de hogere inkomens. Het 
gemiddelde voordeel bedraagt bij het hoogste deciel meer dan het dubbele van dat voor de 
andere decielen. De hoogste 2 decielen nemen respectievelijk 83,3% (alleenstaanden) en 
77,7% (gehuwden) van de massa voor hun rekening. 

 

4.4 Aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen 

In Tabel 57 en Tabel 58 is een decielenverdeling gegeven voor de aandelen van erkende 
ontwikkelingsfondsen 

Tabel 57: Verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0  0  
1 2.615 0 0  0  
2 10.201 3 182  61  
3 14.139 1 126  126  
4 16.044 6 832  139  
5 18.364 24 3.615  151  
6 21.571 34 6.086  179  
7 25.226 73 13.849  190  
8 30.229 82 13.980  170  
9 39.146 153 24.016  157  

10 >39.146 386 61.293  159  
 totaal 762  123.977  163  
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Tabel 58: Verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0  0  
1 20.831 2 336  168  
2 26.706 26 4.681  180  
3 31.865 50 7.689  154  
4 37.282 60 12.253  204  
5 43.681 71 13.743  194  
6 51.098 93 19.278  207  
7 59.808 98 23.234  237  
8 71.495 144 31.222  217  
9 91.622 247 54.025  219  
10 >91.622 422 103.254  245  
 totaal 1.213  269.715  222  

 

De maatregel wordt erg weinig gebruikt. Het gemiddelde voordeel is vrij constant over de 
decielenverdeling. De hoogste 2 decielen nemen respectievelijk 68,8% (alleenstaanden) en 
58,3% (gehuwden) van de massa voor hun rekening. 

 

4.5 Voordelen voor de winwinlening 

In Tabel 59 en Tabel 60 is een decielenverdeling gegeven voor de win-win-lening die enkel 
in Vlaanderen van toepassing is. 

Tabel 59: Voordelen voor de winwinlening - Alleenstaanden 

deciel Bovengrens 
 in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 13 15.418  1.186  
1 2.615 20 23.587  1.179  
2 10.201 59 40.017  678  
3 14.139 90 52.972  589  
4 16.044 121 70.718  584  
5 18.364 178 95.193  535  
6 21.571 230 151.706  660  
7 25.226 305 181.041  594  
8 30.229 364 204.488  562  
9 39.146 383 222.202  580  

10 >39.146 737 491.925  667  
 totaal 2.487  1.533.849  617  
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Tabel 60 : Voordelen voor de winwinlening - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 
Gemiddeld aangegeven 

bedrag  (in euro) 

0 0 2 1.047  523  
1 20.831 171 182.236  1.066  
2 26.706 285 252.246  885  
3 31.865 416 340.109  818  
4 37.282 423 361.865  855  
5 43.681 449 382.163  851  
6 51.098 460 428.007  930  
7 59.808 565 434.576  769  
8 71.495 628 493.395  786  
9 91.622 633 464.101  733  

10 >91.622 1.088 859.236  790  
 totaal 5.118  4.197.933  820  

 
Het gemiddelde voordeel is vrij constant over de decielenverdeling, maar kent een uitschieter 
bij de schaarse begunstigden in het laagste deciel en bij de belastingplichtigen zonder 
belastbaar inkomen: het voordeel wordt gegeven als belastingkrediet, waardoor personen 
zonder belastbaar inkomen er ook van genieten. De hoogste 2 decielen nemen 31,5% 
(gehuwden) en 46,6% (alleenstaanden) van de massa voor hun rekening. 

 

4.6 Voordelen voor de coup-de-pouce-leningen  

In Tabel 61 en Tabel 62 is een decielenverdeling gegeven voor de coup-de-pouce-lening die 
enkel in Wallonië van toepassing is. 

Tabel 61: Voordelen voor de coup-de-pouce-leningen - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 1 20 20 
1 2.615 0 0 0 
2 10.201 1 25 25 
3 14.139 3 1.088 363 
4 16.044 2 900 450 
5 18.364 5 1.357 271 
6 21.571 6 1.487 248 
7 25.226 5 1.724 345 
8 30.229 8 2.157 270 
9 39.146 15 3.116 208 

10 >39.146 25 11.166 447 
 totaal 70 23.020 329 
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Tabel 62: Voordelen voor de coup-de-pouce leningen - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 20.831 5 1.610 322 
2 26.706 3 1.894 631 
3 31.865 8 7.980 998 
4 37.282 10 6.716 672 
5 43.681 11 5.980 544 
6 51.098 16 6.748 422 
7 59.808 8 6.128 766 
8 71.495 17 5.764 339 
9 91.622 27 15.138 561 
10 >91.622 42 20.115 479 
 totaal 147 78.073 531 

 
Minder dan 0,01% van de aangifte in Wallonië genieten van de maatregelen. De maatregel is 
pas recent in werking getreden. 

 

 

5. Uitgaven voor milieudoeleinden 

De wetgever heeft ook uitgaven voor energiebesparingen en milieudoeleinden fiscaal 
ondersteund. Een aantal daarvan zijn in uitdoving of recent opgeheven. Het gaat om: 

• Uitgaven voor het plaatsen van zonnepanelen 
• Uitgaven voor het plaatsen van een zonneboiler of waterverwarming op zonne-

energie 
• Onderhoud of vervanging van stookolieketels 
• Plaatsen van dubbel glas 
• Plaatsen van een warmtepomp 
• Het uitvoeren van een energie-audit 
• Isolatie van vloeren en muren 
• Het bouwen van passiefwoningen of lage- of nulenergiewoningen (uitdovend) 
• Leningen afgesloten tussen 2009 en 2011 om energiebesparende uitgaven te doen 

(uitdovend). 

Er blijven voor aanslagjaar 2019 nog enkele uitgaven over die fiscaal ondersteund worden: 
• Uitgaven voor het aankopen van een nieuwe elektrische motorfiets, driewieler of 

vierwieler. 
• Plaatsen van dakisolatie (enkel in Wallonië) 

In Tabel 63 en Tabel 64 is een decielenverdeling gegeven voor de aankopen van een 
nieuwe elektrische motorfiets, driewieler of vierwieler. 
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Tabel 63: Uitgaven voor milieudoeleinden - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag 

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 2.615 0 0 0 
2 10.201 2 368 184 
3 14.139 9 6.236 693 
4 16.044 7 3.110 444 
5 18.364 13 10.321 794 
6 21.571 22 19.721 896 
7 25.226 50 49.517 990 
8 30.229 53 49.625 936 
9 39.146 55 50.613 920 

10 >39.146 88 104.285 1.185 
 totaal 299 293.796 983 

 

Tabel 64: Uitgaven voor milieudoeleinden - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 20.831 2 147 73 
2 26.706 6 2.140 357 
3 31.865 21 14.898 709 
4 37.282 34 25.050 737 
5 43.681 33 37.209 1.128 
6 51.098 60 51.458 858 
7 59.808 61 52.465 860 
8 71.495 86 97.967 1.139 
9 91.622 75 82.012 1.093 
10 >91.622 94 93.651 996 
 totaal 472 456.996 968 

 

Amper 0,01% van de belastingplichtigen maakt gebruik van deze maatregel.  
De  hoogste 2 decielen nemen respectievelijk 38,4% (gehuwden) en 52,7% (alleenstaanden) 
van de massa voor hun rekening. 
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6. Andere uitgaven met fiscaal voordeel 

6.1 Algemeen 

Er bestaan nog tal van andere fiscaal bevoorrechte uitgaven die hierna worden opgelijst met 
vermelding van het aantal aangiften waar dat voordeel van toepassing is en het aandeel in het 
totaal aantal aangiften.  

Tabel 65: Andere uitgaven met fiscaal voordeel - Federaal 

Federale uitgaven aantal aandeel 
Uitgaven voor kinderoppas 516.628 7,46% 
Giften aan erkende instellingen 824.805 11,92% 
Bezoldigingen van een huisbediende 187 0,003% 
Uitgaven in het kader van een adoptieprocedure (1)  
Uitgaven voor een rechtsbijstandsverzekering (2)  

(1) Het fiscaal voordeel is pas van toepassing vanaf aj. 2019. Er zijn nog geen cijfers bekend 
(2) Het fiscaal voordeel is pas van toepassing vanaf aj. 2020. Er zijn nog geen cijfers bekend. 

 

Tabel 66: Andere uitgaven met fiscaal voordeel - Gewestelijk 

Gewestelijke uitgaven aantal aandeel 
Dienstencheques 988.548  14,28% 
PWA-cheques  17.654  0,26% 
Uitgaven voor het behoud of de herwaardering van beschermd onroerend 
goed (VL) / Uitgaven voor eigendommen beschermd volgens wetgeving op 
het behoud van monumenten en landschappen (Wal) 643  0,01% 
Prestaties in het kader van het wijk-werken (VL) (1)  
Bedragen voor uitvoering van geregistreerde renovatieovereenkomsten 
(VL) 174 0,004% 
Uitgaven voor de vernieuwing van een woning in huur gegeven via een 
sociaal verhuurkantoor 1.095 0,02% 

(1) Het fiscaal voordeel is pas van toepassing vanaf aj. 2019. Er zijn nog geen cijfers bekend 

Van deze lijst, worden slechts de tegemoetkomingen voor kinderoppas, giften en 
dienstencheques frequent gebruikt. De eerste 2 uitgaven worden door de federale overheid 
fiscaal gestimuleerd, hoewel  ze vooral betrekking hebben op gemeenschapsbevoegdheden. 
De gemeenschappen hebben geen fiscale bevoegdheid. 
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6.2 Uitgaven voor kinderoppas 

In Tabel 67 en Tabel 68 is een decielenverdeling gegeven voor de uitgaven voor kinderoppas 

Tabel 67: Uitgaven voor kinderoppas - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 2.615 0 0 0 
2 10.201 21 1.377 66 
3 14.139 3.199 338.087 106 
4 16.044 5.910 810.816 137 
5 18.364 7.487 1.491.609 199 
6 21.571 12.759 3.031.899 238 
7 25.226 17.658 4.840.675 274 
8 30.229 24.265 7.018.687 289 
9 39.146 31.204 8.978.142 288 

10 >39.146 37.811 12.030.057 318 
 totaal 140.314 38.541.348 275 

 

Tabel 68: Uitgaven voor kinderoppas - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 
Gemiddeld aangegeven 

bedrag  (in euro) 

0 0 0 0 0 
1 20.831 1.389 124.479 90 
2 26.706 8.059 1.089.721 135 
3 31.865 14.200 2.499.148 176 
4 37.282 21.448 4.831.724 225 
5 43.681 33.597 9.083.951 270 
6 51.098 46.246 14.841.715 321 
7 59.808 57.675 20.313.450 352 
8 71.495 65.696 23.678.892 360 
9 91.622 66.640 24.535.091 368 
10 >91.622 61.364 23.304.423 380 
 totaal 376.314 124.302.595 330 

 

Het voordeel wordt verleend tegen een tarief 45%. Dat het gemiddelde voordeel toeneemt met 
het inkomen is deels een gevolg van het feit dat de tariefzetting voor kinderopvang vaak 
gekoppeld is aan het inkomen van de ouders.  

De hoogste 2 decielen nemen respectievelijk 54,1% (alleenstaanden) en 38,5% (gehuwden) 
van de massa voor hun rekening. 
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6.3 Giften aan erkende instellingen 

In Tabel 69 en Tabel 70 is een decielenverdeling gegeven voor de giften aan erkende 
instellingen. 

Tabel 69: Giften aan erkende instellingen - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag (in 

euro) 
0 0 0 0 0 
1 2.615 0 0 0 
2 10.201 3.914 190.946 49 
3 14.139 11.660 650.839 56 
4 16.044 12.903 808.894 63 
5 18.364 33.396 2.655.635 80 
6 21.571 42.551 3.709.058 87 
7 25.226 48.705 4.570.151 94 
8 30.229 51.855 4.824.757 93 
9 39.146 68.790 7.197.782 105 

10 >39.146 97.020 13.084.425 135 
 totaal 370.794 37.692.487 102 

 

Tabel 70: Giften aan erkende instellingen - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 20.831 4.271 177.605 42 
2 26.706 21.575 1.406.720 65 
3 31.865 31.272 2.385.043 76 
4 37.282 35.403 2.952.969 83 
5 43.681 40.756 3.787.888 93 
6 51.098 44.785 4.395.490 98 
7 59.808 50.248 5.181.512 103 
8 71.495 59.165 6.443.581 109 
9 91.622 72.224 8.416.656 117 
10 >91.622 94.312 16.318.646 173 
 totaal 454.011 51.466.111 113 

 
Het belastingvoordeel bedraagt 45% van de gegeven bedragen. Dat het gemiddelde voordeel 
toeneemt met het inkomen, is een gevolg van de hogere giften van hogere inkomens. De 
hoogste 2 decielen nemen 53,8% (alleenstaanden) en 48,6% (gehuwden) van de massa voor 
hun rekening. 
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6.4 Bezoldigingen aan een huisbediende 

In Tabel 71 en Tabel 72 is een decielenverdeling gegeven voor het fiscaal voordeel op de kost 
van de bezoldigingen aan een huisbediende. 

Tabel 71: Bezoldigingen aan een huisbediende - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 2.615 0 0 0 
2 10.201 1 106 106 
3 14.139 2 234 117 
4 16.044 3 1.381 460 
5 18.364 3 1.732 577 
6 21.571 2 2.505 1.253 
7 25.226 8 11.167 1.396 
8 30.229 4 7.648 1.912 
9 39.146 9 14.193 1.577 

10 >39.146 44 66.368 1.508 
 totaal 76 105.335 1.386 

 

Tabel 72: Bezoldigingen aan een huisbediende - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 20.831 1 371 371 
2 26.706 3 3.534 1.178 
3 31.865 6 8.326 1.388 
4 37.282 6 6.892 1.149 
5 43.681 5 8.441 1.688 
6 51.098 5 6.857 1.371 
7 59.808 10 15.675 1.567 
8 71.495 8 11.745 1.468 
9 91.622 9 14.047 1.561 
10 >91.622 58 87.780 1.513 
 totaal 111 163.670 1.475 

 

Slechts 187 belastingplichtigen of 0,003% van het totaal, maken gebruik van deze maatregel; 
ongeveer de helft ervan behoort tot het hoogste inkomensdeciel 

 De hoogste decielen 2 nemen 52% (gehuwden) en 76,5% (alleenstaanden) van de massa 
voor hun rekening.  
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6.5 Dienstencheques 

In Tabel 73 en Tabel 74 is een decielenverdeling gegeven voor het fiscaal voordeel verbonden 
aan de gebruikers van dienstencheques. 

Tabel 73: Dienstencheques - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 6.418 1.137.549 177 
1 2.615 2.849 476.333 167 
2 10.201 12.425 1.987.685 160 
3 14.139 22.002 3.807.061 173 
4 16.044 32.957 5.926.069 180 
5 18.364 45.399 8.395.298 185 
6 21.571 46.539 8.509.793 183 
7 25.226 46.318 8.373.975 181 
8 30.229 48.380 8.722.190 180 
9 39.146 65.491 12.079.875 184 

10 >39.146 112.795 23.074.822 205 
 totaal 435.155 81.353.103 187 

 

Tabel 74: Dienstencheques - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 659 144.834 220 
1 20.831 22.385 5.291.305 236 
2 26.706 28.863 6.614.100 229 
3 31.865 31.992 7.220.390 226 
4 37.282 33.123 7.449.543 225 
5 43.681 36.763 8.188.704 223 
6 51.098 44.889 10.201.422 227 
7 59.808 57.044 13.217.624 232 
8 71.495 74.058 18.000.004 243 
9 91.622 95.433 25.180.869 264 
10 >91.622 128.843 40.819.606 317 
 totaal 553.393 142.183.566 257 

 

Deze maatregel heeft succes. Het gemiddelde voordeel is vrij gelijk gespreid over de 
verschillende decielen, onder meer omdat het wordt verleend als belastingkrediet. Behoorlijk 
wat belastingplichtigen zonder belastbaar inkomen genieten daarom toch van de maatregel. 
De hoogste 2 decielen nemen 46,4% (gehuwden) en 43,2% (alleenstaanden) van de massa 
voor hun rekening. 
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6.6 PWA-cheques 

In Tabel 75 en Tabel 76 is een decielenverdeling gegeven voor het fiscaal voordeel verbonden 
aan de gebruikers van PWA-cheques. 

Tabel 75: PWA-cheques - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 2.615 0 0 0 
2 10.201 33 1.660 50 
3 14.139 158 9.101 58 
4 16.044 358 25.053 70 
5 18.364 1.464 125.540 86 
6 21.571 1.556 133.425 86 
7 25.226 1.493 138.591 93 
8 30.229 1.277 117.251 92 
9 39.146 1.585 162.808 103 

10 >39.146 1.637 198.338 121 
 totaal 9.561 911.767 95 

 
Tabel 76: PWA-cheques - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 20.831 103 4.553 44 
2 26.706 586 41.019 70 
3 31.865 779 61.288 79 
4 37.282 736 60.024 82 
5 43.681 745 70.035 94 
6 51.098 789 84.941 108 
7 59.808 847 91.580 108 
8 71.495 951 107.778 113 
9 91.622 1.053 132.360 126 
10 >91.622 1.504 223.010 148 
 totaal 8.093 876.588 108 

 

In tegenstelling tot de dienstencheques, neemt het gemiddelde voordeel wel toe naarmate het 
inkomen stijgt. Dit heeft te maken met het voordeel enkel wordt verleend onder de vorm van 
belastingvermindering en niet omzetbaar is in een belastingkrediet zoals voor de 
dienstencheques. 

De hoogste 2 decielen nemen 40,5% (gehuwden) en 39,6% (alleenstaanden) van de massa 
voor hun rekening. Deze percentages liggen lager dan bij de dienstencheques; de hoogste 
inkomsten nemen procentueel gezien meer dienstencheques af dan diegene PWA-cheques. 
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6.7 Uitgaven voor beschermde onroerende goederen  

In Tabel 77 en Tabel 78 is een decielenverdeling gegeven voor de uitgaven voor beschermde 
onroerende goederen. Het gaat om: 

1. Uitgaven voor het behoud of de herwaardering van beschermd onroerend goed in 
Vlaanderen 

2. Uitgaven voor eigendommen beschermd volgens wetgeving op het behoud van 
monumenten en landschappen in Wallonië 

In Brussel bestaat die maatregel niet meer. 

Tabel 77: Uitgaven voor beschermde onroerende goederen - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 2.615 0 0 0 
2 10.201 4 47 12 
3 14.139 8 996 125 
4 16.044 11 719 65 
5 18.364 16 7.285 455 
6 21.571 18 1.310 73 
7 25.226 29 1.231 42 
8 30.229 41 11.197 273 
9 39.146 40 28.197 705 

10 >39.146 85 105.935 1.246 
 totaal 252 156.916 623 

 
Tabel 78: Uitgaven voor beschermde onroerende goederen - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 20.831 2 205 103 
2 26.706 6 339 56 
3 31.865 15 4.513 301 
4 37.282 32 13.479 421 
5 43.681 28 17.323 619 
6 51.098 47 38.978 829 
7 59.808 42 32.975 785 
8 71.495 56 56.139 1.002 
9 91.622 72 48.639 676 

10 >91.622 91 206.149 2.265 
 totaal 391 418.739 1.071 

 

Slechts 643 belastingplichtigen of amper 0,01% van het totaal maakt gebruik van deze 
maatregel. De hoogste 2 decielen nemen 60,9% (gehuwden) en 85,5% (alleenstaanden) van 
de massa voor hun rekening.  
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6.8 Uitgaven voor de uitvoering van geregistreerde renovatieovereenkomsten. 

In Tabel 79 en Tabel 80 is een decielenverdeling gegeven voor de uitgaven voor de uitvoering 
van geregistreerde renovatieovereenkomsten. Deze fiscale voordelen gelden enkel  in 
Vlaanderen. 

Tabel 79: Uitgaven voor uitvoering van geregistreerde renovatieovereenkomsten - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 2.615 0 0 0 
2 10.201 0 0 0 
3 14.139 1 7 7 
4 16.044 0 0 0 
5 18.364 4 179 45 
6 21.571 4 91 23 
7 25.226 7 268 38 
8 30.229 10 928 93 
9 39.146 17 2.735 161 

10 >39.146 25 3.420 137 
 totaal 68 7.629 112 

 

Tabel 80: Uitgaven voor de uitvoering van geregistreerde renovatieovereenkomsten - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal 
aangegeven 

bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 20.831 0 0 0 
2 26.706 3 17 6 
3 31.865 8 294 37 
4 37.282 8 1.667 208 
5 43.681 14 537 38 
6 51.098 11 2.457 223 
7 59.808 15 3.337 222 
8 71.495 15 2.019 135 
9 91.622 16 3.724 233 

10 >91.622 16 5.477 342 
 totaal 106 19.530 184 

 

Slechts 174 belastingplichtigen of amper 0,004% van het totaal maakt gebruik van deze 
maatregel. De hoogste 2 decielen nemen 47,1% (gehuwden) en 80,7% (alleenstaanden) van 
de massa voor hun rekening.  
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6.9 Uitgaven voor de vernieuwing van een woning in huur gegeven via een 
sociaal verhuurkantoor. 

In Tabel 81 en Tabel 82 is een decielenverdeling gegeven voor de uitgaven voor de 
vernieuwing van een woning in huur gegeven via een sociaal verhuurkantoor. 

Tabel 81: Uitgaven voor de vernieuwing van een woning in huur gegeven via een sociaal verhuurkantoor - 
Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 2.615 0 0 0 
2 10.201 0 0 0 
3 14.139 10 2.965 297 
4 16.044 8 3.686 461 
5 18.364 21 20.354 969 
6 21.571 25 30.395 1.216 
7 25.226 35 42.025 1.201 
8 30.229 47 52.381 1.114 
9 39.146 68 92.236 1.356 

10 >39.146 138 242.916 1.760 
 totaal 352 486.958 1.383 

 

Tabel 82: Uitgaven voor de vernieuwing van een woning in huur gegeven via een sociaal verhuurkantoor - Fiscaal 
gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal 
aangiften 

Totaal aangegeven 
bedrag (in euro) 

Gemiddeld 
aangegeven bedrag  

(in euro) 
0 0 0 0 0 
1 20.831 4 378 94 
2 26.706 22 14.776 672 
3 31.865 31 31.638 1.021 
4 37.282 46 56.771 1.234 
5 43.681 47 57.773 1.229 
6 51.098 71 117.819 1.659 
7 59.808 92 143.308 1.558 
8 71.495 105 151.743 1.445 
9 91.622 137 256.955 1.876 
10 >91.622 188 336.384 1.789 
 totaal 743 1.167.543 1.571 

 

Er is slechts een beperkt gebruik (0,02%) van die maatregel. De hoogste 2 decielen nemen  
50,8% (gehuwden) en 68,8% (alleenstaanden) van de massa voor hun rekening.  
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6.10 Conclusie 

Met uitzondering van de maatregelen, giften, kinderoppas, dienstencheques en PWA-
cheques, worden de andere maatregelen niet of nauwelijks gebruikt,.  

De andere onderzochte maatregelen (bezoldigingen van een huisbediende, uitgaven voor 
beschermde gebouwen, uitvoering van een geregistreerde renovatieovereenkomst, uitgaven 
voor vernieuwing van een woning in huur gegeven via een sociaal verhuurkantoor) komen 
vooral de hoogste inkomens ten goede.  
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7. Samenvattende beschouwingen over de belastinguitgaven 

7.1 Samenvattende tabellen 

In Tabel 83 en Tabel 84 is een decielenverdeling gegeven voor alle belastingverminderingen 
en belastingkredieten samen.  

Tabel 83: Belastingverminderingen en belastingkredieten: Totaal - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal  
aangiften 

Totale fiscale 
uitgave  
(in euro) 

aandeel 
Gemiddelde winst 

per aangifte  
in euro 

0 0 6.597 1.387.460 0,11% 210 
1 2.615 3.009 690.129 0,05% 229 
2 10.201 29.706 6.386.101 0,50% 215 
3 14.139 79.395 24.830.820 1,94% 313 
4 16.044 87.664 29.126.271 2,27% 332 
5 18.364 144.386 56.931.092 4,45% 394 
6 21.571 192.967 96.227.363 7,51% 499 
7 25.226 240.243 148.869.161 11,62% 620 
8 30.229 286.080 219.120.378 17,11% 766 
9 39.146 321.891 290.595.894 22,69% 903 

10 >39.146 355.740 406.611.843 31,75% 1.143 
 totaal 1.747.678 1.280.776.512 100,00% 733 

 

Tabel 84: Belastingverminderingen en belastingkredieten: Totaal - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Aantal  
aangiften 

Totale fiscale 
uitgave  
(in euro) 

aandeel 
Gemiddelde winst 

per aangifte  
in euro 

0 0 679 197.367 0,01% 291 
1 20.831 34.410 9.922.207 0,40% 288 
2 26.706 82.783 34.446.230 1,38% 416 
3 31.865 118.325 70.981.801 2,83% 600 
4 37.282 144.637 120.068.888 4,80% 830 
5 43.681 171.754 197.430.126 7,89% 1.149 
6 51.098 190.370 287.098.518 11,47% 1.508 
7 59.808 201.412 366.669.838 14,64% 1.820 
8 71.495 207.904 428.608.952 17,12% 2.062 
9 91.622 211.920 477.151.023 19,06% 2.252 

10 >91.622 213.135 511.219.301 20,42% 2.399 
 totaal 1.577.329 2.503.794.251 100,00% 1.587 

 

De totaliteit van de belastingverminderingen en belastingkredieten voor uitgaven die niet 
verbonden zijn met enig inkomen, bedragen 3,785 miljard. Daarvan is alleen al 2,4 miljard voor 
de eigen woning. De hoogste 2 decielen nemen in totaal 1,686 miljard (44,5%) voor hun 
rekening. Bij de gehuwden gaat het over 39,5% van de massa, bij de alleenstaanden over 
54,4%. 
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In Tabel 85 en Tabel 86 worden ter vergelijking de gegevens van de belastbare basis gegeven. 

Tabel 85: Totale belastbare basis - Alleenstaanden 

deciel bovengrens  
in euro 

Afzonderlijk 
belastbare 
inkomsten  

in euro 

Gezamenlijk 
belaste inkomsten  

in euro 

Totaal 
belastbaar 
inkomen  
in euro 

aandeel 

0 0 0 0 0 0,00% 
1 2.615 4.166.545 459.388.337 463.554.882 0,51% 
2 10.201 38.118.435 2.528.568.593 2.566.687.028 2,85% 
3 14.139 56.524.257 5.105.186.544 5.161.710.801 5,73% 
4 16.044 51.753.836 6.190.978.377 6.242.732.213 6,93% 
5 18.364 77.026.606 7.074.206.303 7.151.232.909 7,94% 
6 21.571 114.490.232 8.150.483.151 8.264.973.383 9,18% 
7 25.226 138.358.682 9.553.122.844 9.691.481.526 10,77% 
8 30.229 172.325.904 11.256.280.553 11.428.606.457 12,69% 
9 39.146 232.907.522 13.932.123.392 14.165.030.914 15,73% 
10 >39.146 1.888.505.751 23.000.276.969 24.888.782.720 27,65% 
 totaal 2.774.177.770 87.250.615.063 90.024.792.833 100,00% 

 

Tabel 86: Totale belastbare basis - Fiscaal gehuwden 

deciel bovengrens  
in euro 

Afzonderlijk 
belastbare 
inkomsten  

in euro 

Gezamenlijk 
belaste inkomsten  

in euro 

Totaal 
belastbaar 
inkomen  
in euro 

aandeel 

0 0 0 0 0 0,00% 
1 20.831 16.688.378 3.562.861.890 3.579.550.268 3,01% 
2 26.706 34.820.813 5.204.432.169 5.239.252.982 4,41% 
3 31.865 55.665.213 6.411.180.744 6.466.845.957 5,45% 
4 37.282 80.866.890 7.522.659.988 7.603.526.878 6,40% 
5 43.681 120.862.875 8.782.835.173 8.903.698.048 7,50% 
6 51.098 156.340.946 10.272.395.907 10.428.736.853 8,78% 
7 59.808 191.485.594 12.002.732.489 12.194.218.083 10,27% 
8 71.495 246.789.413 14.153.373.507 14.400.162.920 12,13% 
9 91.622 368.579.455 17.332.036.176 17.700.615.631 14,91% 
10 >91.622 4.262.559.704 27.957.059.840 32.219.619.544 27,14% 
 totaal 5.534.659.281 113.201.567.883 118.736.227.164 100,00% 
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7.2 Conclusies 

De hier voorafgaande analyse van de belastinguitgaven, leidt tot volgende vaststellingen: 

1. Het grote aantal en de continue groei ervan maakt de fiscaliteit uiterst complex. Het 
aantal codes op het aangifteformulier is daar een illustratie van (hoofdstuk 1, punt 1). 

2. De meeste belastinguitgaven worden door minder dan 0,01% van de 
belastingplichtigen gebruikt en kunnen dus geen sturend effect hebben. 

3. Een belastingvermindering is weinig efficiënt voor een belastingplichtige die niet over 
voldoende kasmiddelen beschikt om een fiscaal ondersteunde uitgave te doen. Dat 
voordeel wordt immers verleend via de inkohiering, zodat het gemiddeld pas 
anderhalf jaar na de uitgave de belastingplichtige bereikt. Deze vertraging kan voor 
lage inkomenstrekkers problematisch zijn.  

4. De hoogste 2 decielen krijgen het gros (tussen 38 en 85%) van de voordelen.  
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Hoofdstuk 8 - Neutraliteit op vlak van samenleven 

De Afdeling heeft onderzocht of de fiscaliteit de verschillende samenlevingsvormen neutraal 
behandelt. Inzake sociale zekerheid kunnen we vaststellen dat de bijdragen berekend worden 
op individuele basis. De Afdeling heeft zich niet gebogen over het aspect van de rechten en 
prestaties. 

De Afdeling beschouwt dat de neutraliteit is geschonden wanneer een koppel fiscaal anders 
wordt behandeld al naargelang het gehuwd, wettelijk samenwonend, dan wel feitelijk 
samenwonend is. De Afdeling stelt vast dat feitelijke samenwoners de nadelen van hun situatie 
gemakkelijker kunnen wegwerken dan gehuwden, bv. door wettelijk te gaan samenwonen. 
Gehuwden moeten hun burgerrechtelijke situatie grondig wijzigen indien ze ervoor opteren 
feitelijke samenwoners te worden. 

De Afdeling meent dat er inzake deze neutraliteit 7 verschillen zijn.  

 

1. Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid 

In tegenstelling tot de personenbelasting, wordt de BBSZ geheven op het totale belastbare 
inkomen van gehuwden en wettelijk samenwonenden. Daardoor moeten echtparen met erg 
bescheiden inkomens toch de bijdrage betalen. Anderzijds zijn gehuwde en wettelijk 
samenwonende koppels met elk een gemiddeld of hoog inkomen, bevoordeeld ten opzichte 
van feitelijk samenwonenden met elk een gemiddeld of hoog inkomen. 

 

2. Bijkomende belastingvermindering bij vervangingsinkomsten 

Belastingplichtigen met een belastbaar inkomen dat uitsluitend bestaat uit 
vervangingsinkomsten, genieten een bijkomende belastingvermindering. Deze bijkomende 
belastingvermindering kan gelijk zijn aan de resterende belasting, wat tot een feitelijke 
belastingvrijstelling kan leiden. Voor de toepassing van deze regel worden de inkomsten van 
beide echtgenoten samengeteld.  

Tot en met aanslagjaar 2019 gebeurt die samentelling voor alle vervangingsinkomsten. 
Voortaan zal dit enkel nog voor werkloosheidsvergoedingen gebeuren. In de praktijk genieten 
gehuwden en wettelijke samenwoners deze bijkomende vermindering niet. Feitelijke 
samenwoners kunnen ieder ervan genieten. 

 

3. Huwelijksquotiënt 

Gehuwden en wettelijke samenwoners kunnen genieten van een huwelijksquotiënt. Wanneer 
een van de partners geen of een zeer klein inkomen heeft, wordt die belast op een deel van 
het inkomen van de andere partner. Dat deel bedraagt 30% met een maximum van 10.940 
euro (met inbegrip van het eigen inkomen). Feitelijke samenwoners hebben geen recht op een 
huwelijksquotiënt.  

In de onderstaande figuur is per leeftijdscategorie het aandeel gegeven van de gehuwden die 
het huwelijksquotiënt genieten. Vooral vanaf de categorie van 60 jaar begint dit aandeel sterk 
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te stijgen om uit te komen op 49,1% bij 80-plussers. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat 
nog steeds vele gepensioneerden een gezinspensioen krijgen in plaats van een pensioen per 
partner. Vooral de gepensioneerden zouden benadeeld worden bij een eventuele afschaffing 
van het huwelijksquotiënt.  

 

Figuur 27: Aandeel gehuwden met huwelijksquotiënt per leeftijdsgroep 

 

 

4. Onderhoudsuitkeringen 

In hoofdstuk 7, punt 2 is het fiscaal voordeel van de onderhoudsuitkeringen beschreven. Een 
feitelijke scheiding kan fiscaal gunstig zijn in vergelijking met de wettelijke samenwoning of het 
huwelijk.  

De limiet van de eigen bestaansmiddelen waarover een kind mag beschikken om nog als 
fiscaal ten laste van de ouders te worden beschouwd, bedraagt 4.810 euro voor kinderen van 
fiscaal alleenstaande ouders, en 3.330 euro voor kinderen van gehuwden en wettelijke 
samenwoners. Bovendien worden de eerste 3.330 euro onderhoudsuitkering niet als 
bestaansmiddel in aanmerking genomen. 

 

5. Belastingvrij bedrag voor alleenstaanden met kinderen. 

Fiscale alleenstaanden genieten van een bijkomende belastingvrijstelling wanneer zij: 
• een of meer kinderen ten laste hebben; 
• in een co-ouderschapsregeling een deel van de kinderlast ten laste nemen. 

Ieder van de partners in een feitelijk samenwonend gezin kan een bijkomende 
belastingvrijstelling genieten, wat niet het geval is voor gehuwden of wettelijke samenwoners. 
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Om als kind ten laste te zijn mag dat kind zelf geen bestaansmiddelen hebben die hoger zijn 
dan 3.330 euro netto. Dat bedrag wordt verhoogd wanneer het kind ten laste is van een 
fiscale alleenstaande tot: 

• 6.110 euro indien het kind gehandicapt is  
• 4.810 euro voor de andere kinderen. 

 

6. Overdracht van een deel van de belastingvrije som  

Gehuwden en wettelijke samenwoners krijgen elk een belastingvrij minimum. In principe wordt 
bij diegene die het hoogste inkomen heeft ook de belastingvrijstelling toegevoegd voor de 
personen ten laste. Bij een grote familie kan deze belastingvrije som oplopen, tot zelfs boven 
het belastbare inkomen. In dat geval wordt het ongebruikte deel van de belastingvrije som, 
overgedragen naar de andere echtgenoot.  

Bij feitelijke samenwoners is er in een gelijkaardige situatie ook een overdracht mogelijk naar 
een andere persoon in het gezin. Dit gebeurt echter niet automatisch. De persoon naar wie de 
overdracht zou moeten gebeuren, kan zelf de personen in kwestie ten laste nemen mits de 
voorwaarden van ten laste neming voldaan zijn. 

 

7. Zelfstandige activiteit 

Wanneer een koppel een zelfstandige activiteit samen uitoefent zijn er een aantal 
verschilpunten die vooral hun oorsprong vinden in het burgerlijk recht. Zo kan een koppel dat 
fiscaal gehuwd is de activiteit samen uitoefenen terwijl de zaak op 1 van beiden geregistreerd 
staat. De andere partner kan dan het statuut aannemen van medewerkende echtgenoot. 
Fiscaal kan er een toekenning gebeuren of kan er een loon worden toegekend als 
medewerkende echtgenoot. De toekenning aan de medewerkende echtgenoot is wel beperkt. 
Het statuut medewerkende echtgenoot bestaat ook op vlak van sociale zekerheid. De 
medewerkende echtgenoot wordt daarbij aan een voordeliger regime onderworpen. 

Voor een feitelijk samenwonend koppel is het systeem van een medewerkende echtgenoot 
niet mogelijk. Dat feitelijk samenwonend koppel kan wel samen een zelfstandige activiteit 
uitoefenen in onverdeeldheid. Beiden zijn dan zelfstandig en beiden dienen sociale zekerheid 
te betalen als zelfstandige. Fiscaal kan de winst en ook het verlies wel vrij verdeeld worden, 
wat dan weer voordeliger kan zijn dan bij fiscaal gehuwden. 

Bij fiscale gehuwden kan het verlies van de ene partner worden aangerekend op het belastbaar 
inkomen van de andere echtgenoot. Bij feitelijke samenwoners is dat niet mogelijk. Wel kan 
de partner die het verlies heeft geleden, dat verlies naar volgende jaren overdragen, wat niet 
noodzakelijk nadeliger is dan de aanrekening op het inkomen van de andere partner.   
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DEEL 3: DE HERVORMING 

 

Hoofdstuk 1 - Welke oplossing(en)? 

1. Samenvatting van de problemen 

De pijnpunten die zijn opgesomd in deel 2 leiden tot 4 belangrijke vaststellingen: 

1) Het belastingvrije minimum is met de tax shift van de vorige regering in belangrijke 
mate opgetrokken, maar blijft nog steeds beduidend lager dan het leefloon. Het leefloon 
wordt algemeen beschouwd als een grens waaronder er geen belasting zou mogen 
geheven worden. 

2) Er zijn de laatste 26 jaar belangrijke inspanningen gedaan om het verschil tussen een 
arbeidsinkomen en een werkloosheidsuitkering groter te maken via aanpassingen in 
de fiscaliteit en parafiscaliteit. De budgettaire mogelijkheden waren echter telkens 
beperkt. De werkloosheidval raakt zo wel beetje bij beetje opgelost, maar er is een 
grote promotieval ontstaan. Iedere loonsverhoging gaat gepaard met een zeer 
belangrijke toename van de fiscale en parafiscale druk (zie deel 2, hoofdstuk 3). Dit is 
niet langer alleen het geval voor de hoge lonen, maar doet zich nu het sterkst voor bij 
de laagste lonen. De oorzaak daarvan is dat de bijzondere bijdrage sociale zekerheid 
(BBSZ), de werkbonus en andere jobkortingen worden afgebouwd naarmate het 
inkomen stijgt. Daarenboven worden dan ook heel wat sociale voordelen afgebouwd. 

3) Waar de werkgevers vroeger vooral voor hun toppersoneel middelen zochten om de 
fiscale en parafiscale loonlast te beperken, gebeurt dit nu ook voor personeel met 
lagere en middeninkomens. Daardoor is de begrotingskost van heel wat fiscale 
uitgaven gevoelig gestegen. 

4) De personenbelasting én de sociale zekerheidsbijdragen zijn vandaag zeer complex 
en zelfs voor specialisten nog nauwelijks overzichtelijk. De roep naar een eenvoudige 
en rechtvaardige belasting is algemeen. De complexiteit veroorzaakt hoge 
administratieve kosten bij werkgevers, zelfstandigen en bij de fiscale administratie. 

De conclusie is dat de stelsels van de personenbelasting en de sociale bijdragen zeer complex 
zijn, ook inkomens beneden het leefloon treffen, zeer hoge marginale tarieven hanteren en 
toegepast worden op een, relatief gezien, steeds kleinere basis. 
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2. Principiële aanbevelingen van de Afdeling 

Om tot een belastingheffing te komen die evenwichtiger en rechtvaardiger is en de 
vergelijking met de ons omringende landen kan doorstaan, formuleert de Afdeling 
volgende aanbevelingen: 

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. 

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. 

Deze aanbevelingen worden in de hierna volgende hoofdstukken uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 2 - Het basisscenario  

De Afdeling heeft een basisscenario uitgewerkt gebaseerd op de bovenvermelde 
aanbevelingen. Dit basisscenario wordt in dit hoofdstuk besproken. Om de belastingdruk op 
arbeid nog verder te laten dalen, heeft de Afdeling ook 6 bijkomende scenario's onderzocht 
die verder worden besproken in hoofdstuk 3 van dit deel.  

 

1. Beschrijving van het basisscenario 

De Afdeling is van oordeel dat elke hervorming op zijn minst volgende 2 maatregelen moet 
bevatten: 

1) De verhoging van het belastingvrije minimum per belastingplichtige tot het bedrag van 
het leefloon van een alleenstaande. Voor het inkomstenjaar 2019 heeft de Afdeling 
rekening gehouden met een bedrag gelijk aan 10.926 euro145. 

2) De opheffing van de BBSZ. 

De combinatie van deze twee maatregelen, vormt het basisscenario, verder S0 genoemd. 

Het belastingvrije minimum is met de tax shift opgetrokken. Vanaf inkomstenjaar 2019 
(aanslagjaar 2020) is er nog slechts 1 belastingvrij minimum dat na indexering voor inkomsten 
2019 8.860 euro bedraagt. In het basisscenario wordt dit belastingvrije minimum (= bedrag 
waarboven effectief belasting geheven wordt) dus verder opgetrokken tot 10.926 euro.  

Het is de bedoeling van alle in dit deel besproken scenario’s om werken aantrekkelijker te 
maken, en niet om vervangingsinkomens minder te belasten. Met dat oogmerk is het 
aangewezen om het belastingvoordeel dat voortvloeit uit de verhoging van het belastingvrije 
minimum, niet toe te kennen voor vervangingsinkomens. Daarom wordt in het basisscenario 
de belastingvermindering voor vervangingsinkomens beperkt. Concreet worden de 
basisbedragen verminderd met 25% van het verschil tussen het nieuwe en het bestaande 
belastingvrije minimum. De bestaande en de nieuwe belastingverminderingen voor 
vervangingsinkomsten bedragen dan in het basisscenario voor de inkomsten 2019146: 

Tabel 87: bestaande situatie en situatie na S0 

 In euro bestaande situatie nieuwe situatie na S0 
werkloosheidsvergoedingen 1.802,44 1.364,27 
pensioenen 1.802,44 1.364,27 
ziekte- en invaliditeitsvergoedingen 2.418,60 1.962,62 

Berekening Studiedienst  

 

145 Bedrag geldig op 1 september 2018 

146 De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.  
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De Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ) is in 1993 ingevoerd en viseerde 
oorspronkelijk de hoge inkomens. Het barema van de BBSZ is weergegeven in deel 2, 
hoofdstuk 2, punt 3.  

De BBSZ zondigt tegen meerdere aanbevelingen: 
1. ze creëert een verhoogde marginale druk reeds bij lage inkomens 
2. de cumulregeling is een probleem t.a.v. de verschillende samenlevingsvormen 
3. ze is een complex systeem door haar hybride vorm: heffing deels via sociale zekerheid 

en deels via personenbelasting. 

De afschaffing van de BBSZ heeft geen gevolgen voor de sociale zekerheidsbijdragen of de 
personenbelasting, aangezien het een zelfstandige bijdrage is, niet aftrekbaar van het 
belastbare inkomen. 

 

2. Budgettaire impact 

De budgettaire impact van de verhoging van het belastingvrije minimum tot op het niveau van 
het leefloon bedraagt 2.748 miljoen euro in 2019. Gecombineerd met de afschaffing van de 
BBSZ, bedraagt de impact 3.930 miljoen euro tegen 2019 (147). De impact van de verhoging 
van het belastingvrije minimum wordt verdeeld tussen de gewesten en de federale overheid 
op het niveau van de autonomiefactor. De afschaffing van de BBSZ komt volledig ten laste 
van de sociale zekerheid en heeft geen gevolgen voor de federale of regionale 
personenbelasting, aangezien ze niet aftrekbaar is.  

Tabel 88: Budgettaire impact van het basisscenario (S0) in 2019 

Bedragen in miljoen euro 
Verhoging van het 

belastingvrije minimum tot 
het leefloon 

Idem + afschaffing BBSZ 

PB totaal 2.748 2.748 
Waarvan federaal 2.152 2.152 
Waarvan regionaal 596 596 
Sociale zekerheid 0 1.182 
Totaal 2.748 3.930 

Bron : Sire 2016-2019 

  

 

147  De projectie tot 2019 is gebaseerd op de elasticiteitscoëfficiënten van de PB-
vergelijkingen van de methode voor de macro-economische raming van de 
belastinginkomsten (gedesaggregeerde methode) en de economische begroting van 
februari 2019. 
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3. Het effect op het marginale effectieve belastingtarief op lonen 

Het effectieve marginale belastingtarief wordt hier berekend op het brutoloon. De 
berekeningen hierna gelden voor een alleenstaande belastingplichtige. 

De verhoging van het belastingvrije minimum op het niveau van het leefloon heeft slechts een 
zeer lokaal effect op het effectieve marginale tarief : dit wordt alleen verlaagd in het interval 
tussen het bestaande belastingvrije minimum en het leefloon. Dit inkomensniveau ligt ruim 
onder het minimumloon voor een voltijdse baan. De verhoging van het belastingvrije minimum 
kan het voor deeltijdse werknemers met een laag loon aantrekkelijker maken om meer te 
werken. De afschaffing van de BBSZ heeft een effect hoger op de loonschaal. 

Figuur 28 toont de ontwikkeling van het marginale effectief tarief148. In het basisscenario 
worden de twee fasen van de stijging van het marginale effectief tarief aan de onderkant van 
de loonschaal verklaard door respectievelijk de phase-out van de werkbonus en het marginale 
tarief van 9% van de BBSZ. De daaropvolgende daling van het marginale tarief is het gevolg 
van het einde van de phase-out van de werkbonus en van de overgang naar het marginale 
tarief van 1,3% in de schaal van de BBSZ, en vervolgens naar het plafond ervan in euro. Het 
is de afschaffing van de BBSZ die het verschil tussen de twee lijnen in Figuur 28 verklaart. 

 
Figuur 28 

 

 
 

148 Voor de werkbonus is rekening gehouden met de situatie voor een voltijdse werknemer. 
Voor een deeltijdse werknemer wordt de bonus toegekend in verhouding tot zijn werkduur. 
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De verhoging van het belastingvrije minimum tot op het niveau van het leefloon heeft geen 
effect op het marginale tarief op een loonniveau gelijk aan 40% van het gemiddelde loon (het 
laagste punt van de grafiek)149. 

 

4. Effect bij werkhervatting 

De participation tax rate150  is de tweede relevante indicator voor het effect van de 
hervormingen op het arbeidsaanbod. Hij is gebaseerd op dezelfde hypothese: er wordt geen 
rekening wordt gehouden met de werkgeversbijdrage sociale zekerheid. Naast de PTR wordt 
ook de groei van het netto inkomen bij de overgang van werkloosheid naar werk vermeld 

We hebben gekozen voor twee niveaus van werkloosheidsuitkeringen op basis van de duur 
van de werkloosheid: namelijk het begin van een periode van werkloosheid en langdurige 
werkloosheid.  Voor het "begin van een periode" gaat het om de werkloosheidsuitkering die 
wordt toegekend vanaf de 7e maand en tot 2 jaar151; langdurige werkloosheid is na 2 jaar 
werkloosheid. 

Tabel 89: Verhoging van de belastingvrije som en afschaffing BBSZ, impact op de 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% 

 

De PTR is functie van o.m. het gemiddelde belastingtarief op het brutoloon. Deze daalt door 
de verhoging van het belastingvrije minimum, waardoor de groei van het beschikbare inkomen 
verbetert. Het effect op de participation tax rate is des te groter naarmate het startloon lager 
is.  De afschaffing van de BBSZ draagt ook bij tot een verlaging van de participation tax rate 
vanaf 67% van het gemiddelde loon. 

Hoe lager het niveau van de werkloosheidsuitkering, hoe hoger de stijging van het beschikbare 
inkomen bij werkhervatting en hoe lager de participation tax rate. Wanneer het loonniveau 
stijgt, neemt de participation tax rate toe en verbetert de groei van het beschikbare inkomen. 
Het effect van de veranderingen in dit scenario is dus des te duidelijker naarmate de 
werkloosheidsuitkering lager is. 

 

149 Komt ongeveer overeen met het minimum-inkomen. 

150 Participation tax rate (PTR) wordt uitgelegd in Deel 2, hoofdstuk 2, punt 1. 

151 Het in aanmerking nemen van de uitkering van de eerste zes maanden levert grote 
problemen op omdat het model is gebouwd om op jaarbasis te simuleren. 
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5. Herverdelingseffecten 

Tabel 90 geeft de verdeling per deciel van de impact van de verhoging van het belastingvrije 
minimum tot op het niveau van het leefloon. 

Deze maatregel heeft een gelijkaardig effect in euro, voor alle personen met een belastbaar 
inkomen dat ten minste gelijk is aan het leefloon. De gemiddelde winst neemt echter om 
verschillende redenen toe per deciel. 

· De winst is dubbel zo groot voor fiscale gehuwden als voor een fiscale alleenstaande, 
voor zover iedere partner een inkomen heeft dat minstens gelijk is aan het leefloon. 
Hoe hoger het deciel, hoe minder alleenstaanden en hoe groter het aandeel stijgt van 
de fiscaal gehuwden.  

· Ook omdat het effect van de verhoging van het belastingvrije minimum geneutraliseerd 
werd voor vervangingsinkomens (zie punt 1 van dit hoofdstuk), en het aandeel van 
genieters van een vervangingsinkomen vermindert naarmate we stijgen in de 
decielenverdeling, gaat een groter deel van het voordeel van dit scenario naar de 
hogere inkomensdecielen. Dit verklaart het lagere percentage winnaars onderaan de 
verdeling. Het percentage winnaars in de bovenste helft van de verdeling bedraagt 
meer dan 90%. 

Tabel 90: Verhoging van het belastingvrije minimum op niveau van het leefloon 

Deciel Bovengrens % winnaars Gemiddelde 
winst, in euro 

Totale winst in 
miljoen euro 

In % van het 
beschikbaar 

inkomen 
1 5.441 0,0% 0 0 0,0% 
2 13.075 34,5% 287 59 0,9% 
3 15.828 34,7% 359 75 0,9% 
4 19.005 71,1% 277 117 1,2% 
5 22.845 82,6% 356 175 1,6% 
6 27.549 93,5% 521 291 2,4% 
7 33.645 94,8% 542 307 2,1% 
8 43.088 98,9% 595 351 2,0% 
9 60.928 99,7% 805 479 2,2% 
10  99,6% 1.036 616 1,8% 

Totaal  64,8% 583 2.470 1,8% 
Bron : Model SIRe 2016-2019 

Een maatregel die een gelijke winst in absolute waarde oplevert, genereert een afnemende 
winst uitgedrukt als percentage van het beschikbare inkomen. Dit is duidelijk het geval in de 
bovenste helft van de verdeling, waar het percentage winnaars in elk deciel ten minste 90% 
bereikt152.  

 

152  Dat het percentage winnaars niet 100% is, wordt verklaard door het feit dat de decielen 
zijn samengesteld op basis van het totale belastbare inkomen, inclusief het afzonderlijk 
belastbare inkomen. Aan de top van de verdeling kunnen er belastingplichtigen zijn met 
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Tabel 91 voegt het effect van de afschaffing van de BBSZ toe. 

Tabel 91: Verhoging van het belastingvrije minimum tot op niveau van het leefloon en afschaffing van BBSZ 

Deciel bovengrens % winnaars Gemiddelde 
winst, in euro 

Totale winst, 
miljoen euro 

In % van het 
beschikbaar 

inkomen 
1 5.441 0,0% 0 0,0 0,0% 
2 13.075 34,5% 287 59 1,0% 
3 15.828 34,7% 359 75 0,9% 
4 19.005 71,6% 276 118 1,2% 
5 22.845 87,5% 429 224 2,1% 
6 27.549 96,7% 671 387 3,2% 
7 33.645 96,2% 739 424, 2,9% 
8 43.088 99,4% 877 521 3,0% 
9 60.928 99,7% 1.262 751 3,5% 
10  99,6% 1.637 973 2,8% 

Totaal  65,7% 822 3.531 2,6% 
Bron : Model SIRe 2016-2019 

Dit verandert de verdeling van de winnaars heel weinig: de meeste personen die aan deze 
bijdrage zijn onderworpen, genieten al van de verhoging van het belastingvrije minimum. De 
gemiddelde winst is dezelfde als in Tabel 90 in het onderste deel van de verdeling. De winst 
is hoger in het bovenste gedeelte en neemt toe in absoluut bedrag: 150 euro hoger in het 
zesde deciel en 601 euro hoger in het laatste deciel.  De stijging van de gemiddelde winst is 
dus sterker dan in Tabel 90.  Ook op te merken is dat bij de afschaffing van de BBSZ, de winst, 
uitgedrukt als percentage van het beschikbare inkomen, blijft groeien tot het negende deciel. 

Tabel 92 geeft de invloed weer van deze twee maatregelen op het herverdelend effect van de 
belastingheffing. Beide maatregelen beperken het herverdelingseffect van de belasting door 
de daling van het gemiddelde tarief. Beide maatregelen verhogen de progressiviteit van de 
belasting (153). Voor de verhoging van het belastingvrije minimum is dit te verklaren door het 
feit dat, onder voorbehoud van de hierboven uiteengezette elementen, de impact relatief 
minder groot is voor de hogere decielen. 

  

 

een uitzonderlijk hoog afzonderlijk belastbaar inkomen en een laag gezamenlijk 
belastbaar inkomen. 

153  Het verband tussen het herverdelingseffect (ER), het gemiddelde percentage (t) en de 
progressiviteit (P) wordt gelegd door de formule ER = tP/(1-t), zodat ER een positieve 
functie is van zowel P als "t", mits P positief is. P is alleen nul in het geval van een strikt 
proportionele belasting.   
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Tabel 92: Verhoging van het belastingvrije minimum tot op niveau van het leefloon en afschaffing van BBSZ 

 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 

Bron : Model SIRe 2016-2019 

 

Om de herverdelende werking van een belasting en de progressiviteit te meten, beschikken 
we over een erkende methodologie (Kakwani, 1977). Deze methodologie is gestoeld op de 
Gini-coëfficiënt, die de ongelijkheid van een verdeling meet op een schaal gaande van 0 
(volledig gelijk) tot 1 (volledig ongelijk). De herverdelende werking van een heffing (of uitkering) 
wordt gemeten als het verschil in de mate van ongelijkheid voor en na de ingreep. Bij 
belastingen geldt: 

ER = Gb- Ga 

waarbij  ER = herverdelende werking 

  Gb = ongelijkheid voor belasting 

  Ga = ongelijkheid na belasting 

De waarde van de ER-index is positief voor een herverdelende belasting en des te hoger 
naarmate de herverdeling sterker is. 

Men kan verder gaan en de herverdelende werking opsplitsen in twee factoren: het gemiddeld 
tarief en de progressiviteit. De progressiviteit kan eveneens gemeten worden als een verschil 
tussen twee Gini-coëfficiënten, meer bepaald het verschil tussen de coëfficiënt voor de 
belastingverdeling zelf en de coëfficiënt voor de belastbare inkomens. Bijgevolg geldt  

P= C- Gb  

waarbij  C = Gini-coëfficiënt berekend op de verdeling van de belasting 

  P = maatstaf voor de progressiviteit 

Bij een progressieve belasting is het aandeel afgedragen door de bovenkant van de 
inkomensverdeling groter dan het aandeel van het inkomen van deze belastingplichtigen: 
vermits ze geconcentreerd is aan de bovenkant van de inkomensverdeling is de verdeling van 
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de belastingen immers ongelijker dan de verdeling van de inkomens (154). De P-index is positief 
voor progressieve belastingen en des te meer naarmate de belasting sterker geconcentreerd 
is bij de hoogste inkomensklassen. 

Vermits deze indexen onafhankelijk zijn van het gemiddelde van de verdeling, is de 
progressiviteit eveneens onafhankelijk van het gemiddeld tarief: het is immers de spreiding 
rond het gemiddeld tarief dat wordt gemeten. Maar bij een gegeven progressiviteit is de 
herverdelende werking sterker naarmate het gemiddeld tarief hoger is (155). De herverdelende 
werking kan als volgt opgedeeld worden. 

ER = t.P / (1-t) 

Waarbij t = gemiddeld tarief (verhouding tussen de belasting en het belastbaar inkomen) 

  

 

154  Stel dat het 1e deciel beschikt over 5% van het inkomen en het 10e deciel over 30%. 
Vermits het belastingtarief voor het 1e deciel lager is dan voor het 10e deciel, zal het 1e deciel 
minder dan 5% van de belastingen betalen en het 10e deciel meer dan 30% ervan.  

155  De invoering van de aanvullende crisisbijdrage van 3% in de jaren 90 laat toe dit te 
illustreren. De progressiviteit werd niet gewijzigd: aangezien iedereen 3% belasting meer 
betaalde, veranderde de verdeling van de belasting niet (C en P onveranderd). Het gemiddeld 
tarief werd echter met 1,03 vermenigvuldigd en steeg dus wel. 
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Hoofdstuk 3 - Zes scenario’s voor een hervorming van de 
personenbelasting 

1. Algemeen 

Bovenop het basisscenario S0, heeft de Afdeling 6 mogelijke scenario’s onderzocht en 
daarmee biedt ze de politieke overheid een ruime keuze aan. 

Die 6 scenario’s zijn: 

A. Verlaging van de tarieven binnen de bestaande progressieve schaal 

B. Een belastingschaal waar nog 2 tarieven overblijven 

C. Uitvlakken van de hoge marginale tarieven 

D. Dual income tax 

E. Vlaktaks 

F. Volledige globalisering van de inkomsten. 

Die 6 scenario’s kunnen we indelen in 2 groepen. A, B en C zijn belastingverlagingen (sleutelen 
aan tarieven en tariefschijven). De andere 3 scenario’s houden structuurwijzigingen in. 

Om deze scenario’s met elkaar te kunnen vergelijken, zijn volgende hypothesen gemaakt: 

1) de bestaande regels voor de bepaling van de belastbare basis blijven geldig 

2) de afzonderlijk belastbare inkomsten blijven afzonderlijk belastbaar tegen hun huidig 
tarief 

3) in alle scenario’s zit het basisscenario vervat 

4) voor ieder van de 6 scenario zijn drie subscenario’s berekend met een begrotingskost 
van respectievelijk 1, 2 en 2,5% van het BBP, of 4,6 miljard euro, 9,3 miljard euro en 
11,6 miljard euro.  Ze worden in ieder scenario genummerd met een index 1, 2 of 3. 
Voor scenario C zijn omwille van 2 varianten 7 scenario's berekend en voor scenario 
E zijn er 6 berekend. In totaal zijn er dus 25 verschillende situaties. 

Na aftrek van de begrotingskost van het basisscenario S0 blijft er voor de 6 scenario’s nog een 
begrotingsmarge van:  

• 716 miljoen voor de enveloppe van één punt van het BBP (subscenario 1),  

• 5.362 miljoen voor de enveloppe van twee punten van het BBP (subscenario 2),  

• 7.685 miljoen voor de enveloppe van 2,5 punten van het BBP (subscenario 3).  

Ieder scenario is combineerbaar met maatregelen ter vereenvoudiging en ter verruiming van 
de belastbare basis en met het schrappen van fiscale uitgaven. Deze maatregelen zijn niet in 
de scenario’s inbegrepen.  

Er wordt ook regelmatig verwezen naar het referentiescenario. Dat is de huidige toestand na 
volledige uitvoering van de tax shift. 
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2. Scenario A - Verlaging van de tarieven binnen de bestaande progressieve 
schaal 

2.1 Parameters van het scenario 

In dit scenario worden de tariefgrenzen constant gehouden, en de tarieven verlaagd.  

Tabel 93: Parameters Scenario A (Handhaving van een progressieve schaal met tariefverlagingen) 

Tarieven 
Referentiescenario 

Op de schijf 
tot (euro): Scenario A1 Scenario A2 Scenario A3 

25% 13.260 25,0% 25,0% 25,0% 
40% 23.390 38,5% 30,0% 30,0% 
45% 40.480 44,5% 42,0% 36,0% 
50%  49,5% 47,0% 47,0% 

 

In scenario A1 heeft de verlaging prioritair betrekking op het tarief van 40% dat daalt met 1,5 
punten, terwijl de daling slechts 0,5 punten bedraagt voor de twee bovenste schijven.  We 
vinden dezelfde logica in scenario A2, maar dan versterkt: het tarief van 40% wordt 
teruggebracht tot 30%. Het doel is de zeer snelle stijging van het marginale tarief aan de 
onderkant van de inkomensschaal te verzachten (156). In scenario A3 wordt het tarief 
gehandhaafd op 30% in de tweede schijf en wordt de extra marge gebruikt om het tarief voor 
de derde schijf te verlagen. 

 

2.2 Effect op het marginale effectieve belastingtarief voor de lonen 

Figuur 29 toont het profiel van de marginale effectieve tarieven in de drie varianten. Het 
onregelmatige profiel aan de onderkant van de loonschaal blijft bestaan door het behoud van 
de woonbonus. 

In scenario A1 wijkt het profiel van het marginale effectieve tarief slechts in geringe mate af 
van dat van scenario S0. In de andere twee scenario's is er een daling van het marginale 
effectieve tarief aan de onderkant van de loonschaal, als gevolg van de daling van het 
marginale tarief in de tweede schijf van de PB-tarieven.  De daling blijft aanzienlijk tot het 
niveau van het gemiddelde loon. 

 

 

156  Het minimumloon bevindt zich in de schijf van 40%  
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Figuur 29 

 

 

2.3 Effect bij werkhervatting 

Tabel 94 toont het effect van deze scenario's op de stimuli om het werk te hervatten. 

In scenario A1 is dit effect slechts licht verbeterd in vergelijking met scenario S0.  Dit is logisch, 
aangezien de bijkomende begrotingskost vrij klein is en slechts een lichte verlaging van de 
PB-tarieven mogelijk maakt. 

Het effect is meer uitgesproken in de scenario's A2 en A3. Bij een loon gelijk aan 50% van het 
gemiddelde loon bij werkhervatting is er (ten opzichte van het S0-scenario) een extra daling 
van ongeveer 4 punten voor de participation tax rate.  De stijging van het beschikbaar inkomen 
wordt ook versterkt. Op dit loonniveau zijn de effecten van de scenario's A2 en A3 identiek: er 
is slechts sprake van een extra daling van het belastingtarief in de schijf van 45%. 

Wanneer de werkhervatting met 67% van het gemiddelde loon gebeurt, wordt het effect op de 
stimuli versterkt: de daling van de participation tax rate ligt in de orde van 6 punten. Verglijkbare 
verbeteringen worden waargenomen in de groei van het beschikbare inkomen. 

 

  

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00

Meervouden van het gemiddeld loon

Marginaal belastingtarief, gebaseerd op het brutoloon

Referentiesituatie

Variant A1

Variant A2

Variant A3



211 

 

Tabel 94: Scenario's "A": effect op de stimuli om het werk te hervatten 

 Participation tax rate Groei van het beschikbaar 
inkomen 

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

Referentiescenario, post tax shift 40,74% 57,43% 48,49 50,19 
Scenario S0 34,87% 52,34% 53,29 56,20 
Scenario A1 34,20% 51,42% 53,83 57,28 
Scenario A2 30,43% 46,19% 56,92 63,45 
Scenario A3 30,43% 46,08% 56,92 63,58 

Langdurige werkloosheid (forfait) 
Referentiescenario, post tax shift 37,96% 50,60% 57,94 78,61 
Scenario S0 32,49% 46,12% 63,04 85,75 
Scenario A1 31,87% 45,30% 63,62 87,04 
Scenario A2 28,36% 40.70% 66,91 94,37 
Scenario A3 28,36% 40,60% 66,91 94,53 

 

 

2.4 Herverdelingseffecten 

Tabel 95 toont de verdeling van de impact per deciel voor het eerste van deze drie scenario's. 
Het percentage winnaars wordt op dezelfde manier verdeeld als bij scenario S0: er zijn zeer 
weinig extra winnaars. 

Tabel 95: Scenario A1 

Deciel Bovengrens % winnaars Gemiddelde 
winst, in euro 

Totale winst, 
Miljoen euro 

In % 
beschikbaar 

inkomen 
1 5.441 0,0% 0 0,0 0,0% 
2 13.075 34,5% 287 59 1,0% 
3 15.828 34,8% 374 78 0,9% 
4 19.005 73,1% 334 146 1,5% 
5 22.845 87,8% 525 275 2,5% 
6 27.549 96,8% 791 457 3,7% 
7 33.645 96,6% 879 507 3,5% 
8 43.088 99,6% 1.059 630 3,7% 
9 60.928 99,7% 1.526 908 4,2% 
10  99,6% 2.103 1.251 3,7% 

Totaal  66,0% 999 4.311 3,2% 
Bron : Model SIRe 2016-2019 

De gemiddelde extra winst (ten opzichte van het S0-scenario) varieert van 96 euro in het 5e 
deciel tot 466 euro in het 10e deciel. Wanneer de winst wordt uitgedrukt in % van het 
beschikbare inkomen, is de stijging ervan op de inkomensas duidelijk minder sterk. De 
bijkomende impact is 0,5% van het beschikbare inkomen in het 5e deciel en 0,8% in het 10e 
deciel (zie de vergelijking van de scenario's in Figuur 30 hieronder). 
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Tabel 96: Scenario A2 

Deciel Bovengrens % winnaars Gemiddelde 
winst, in euro 

Totale winst, 
Miljoen euro 

In % 
beschikbaar 

inkomen 
1  5.441 0,0% 0 0 0,0% 
2 13.075 34,5% 288 59 1,0% 
3 15.828 36,4% 437 95 1,1% 
4 19.005 80,7% 641 309 3,2% 
5 22.845 88,0% 1.072 563 5,2% 
6 27.549 97,1% 1.455 843 6,9% 
7 33.645 97,5% 1.662 967 6,7% 
8 43.088 99,7% 2.066 1.229 7,1% 
9 60.928 99,8% 2.968 1.767 8,1% 
10  99,6% 4.593 2.732 8,0% 

Totaal  66,9% 1.957 8.564 6,3% 
Bron : Model SIRe 2016-2019 

Tabel 96 geeft de verdeling van scenario A2 weer. De grotere marge inzake begrotingskost 
maakt een sterkere daling van het tarief van de 2e schijf mogelijk. De extra winst ten opzichte 
van de maatregelen van scenario S0 is duidelijk groter in het 4e deciel: 365 euro, terwijl in 
scenario A1 hetzelfde deciel slechts een extra winst had van 58 euro. Hetzelfde geldt voor de 
middelste decielen. Zoals te zien is in grafiek 3 hieronder, is de verbreding van de 
begrotingsenveloppe vooral in het voordeel van de middenklasse. 

Tabel 97: Scenario A3 

Deciel Bovengrens % winnaars Gemiddelde 
winst, in euro 

Totale winst, 
Miljoen euro 

In % 
beschikbaar 

inkomen 
1  5.441 0,0% 0 0 0,0% 
2 13.075 34,5% 288 59 1,0% 
3 15.828 34,7% 437 95 1,1% 
4 19.005 71,6% 641 309 3,2% 
5 22.845 87,5% 1.076 565 5,2% 
6 27.549 96,7% 1.569 909 7,4% 
7 33.645 96,2% 1.938 1128 7,8% 
8 43.088 99,4% 2.534 1507 8,7% 
9 60.928 99,7% 3.643 2170 10,0% 
10  99,6% 5.842 3474 10,2% 

Totaal  65,7% 2.334 10216 7,5% 
Bron : Model SIRe 2016-2019 

De grotere begrotingsenveloppe die door scenario A3 wordt gecreëerd, is voordeliger voor de 
hogere inkomensdecielen. Er is pas vanaf het 6e deciel extra winst. 
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Figuur 30 

 
Bron : Model SIRe 2016-2019 

 

Tabel 98 geeft de impact van deze drie scenario's op het herverdelingseffect van de 
belastingen weer. 

Tabel 98: Scenario's A: Impact op het herverdelingseffect van de belastingen 

 Referentie S0 A1 A2 A3 
Ongelijkheid voor belastingen 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 
Ongelijkheid na belastingen 0,391 0,395 0,396 0,403 0,408 
Herverdelingseffect 0,074 0,070 0,069 0,062 0,057 
Gemiddeld tarief 20,3% 18,4% 17,9% 15,6% 14,7% 
Progressiviteit 0,228 0,246 0,249 0,268 0,268 

Bron : Model SIRe 2016-2019 

In alle gevallen is er sprake van een daling van het gemiddelde PB-tarief, waardoor het 
herverdelingseffect zou afnemen. Tegelijkertijd is er echter sprake van een herverdeling van 
de belastingdruk langs de inkomensas en dit verhoogt de progressiviteit van de belasting. Dit 
komt omdat de nadruk is gelegd op een tariefvermindering in de eerste schijven, waardoor de 
progressiviteit van de belasting stijgt. Deze toename zou het herverdelende effect versterken 
als dit bij een constante belastingdruk zou gebeuren. Dit is niet het geval en elk van de 
scenario's vermindert het herverdelingseffect van de belasting. 
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3. Scenario B – Een belastingbarema met 2 tariefschijven 

3.1 Parameters  

In dit scenario worden maar 2 tariefschijven weerhouden: het huidige laagste tarief van 25% 
en een hoger tarief van 45%. Tal van andere opties zijn mogelijk. Er is voor gekozen om als 
variabele parameter de ondergrens van het 45%-tarief te gebruiken. 

Tabel 99: Scenarioparameters (inkomsten 2019) 

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% 

 

• In het scenario B1 start de schijf van 45% al bij 15.460 euro. Voor inkomsten tussen 
15.460 euro en 23.390 euro is er dus een verhoging van het marginale tarief. Deze 
schijf wordt in de referentiesituatie tegen 40% belast en zou in scenario B1 tegen 45% 
worden belast. In dit scenario worden de tarieven voor lage en middeninkomsten niet 
verlaagd. 

• In scenario B2 zou de benedengrens van het tarief van 45% 20.830 euro bedragen. Dit 
beperkt de inkomensschijf waarvoor het marginale tarief wordt verhoogd. Ook hier is 
er nog een relatief hoog tarief bij middeninkomsten. 

• In scenario B3 zou die benedengrens 24.440 euro bedragen: dit is meer dan de 
bovengrens van het huidige tarief van 40%. Het tarief in deze schijf daalt integraal naar 
25%. 

Deze dalingen gelden voor het marginale PB-tarief. Zoals we hieronder zullen zien, zijn de 
effecten niet noodzakelijkerwijs identiek voor het marginale effectieve tarief op de brutolonen, 
aangezien de scenario's de afschaffing van de BBSZ omvatten. De verhoging van de 
marginale tarieven leidt ook niet noodzakelijkerwijs tot een verhoging van het gemiddelde tarief 
op de brutolonen, aangezien er in alle scenario's sprake is van een verhoging van het 
belastingvrije minimum.  

 

3.2 Budgettaire impact 

Tabel 100 toont de budgettaire gevolgen voor 2019 met de uitsplitsing tussen de PB en de 
BBSZ (157). 

  

 

157  De projectie tot 2019 is gebaseerd op de economische begroting van juni 2019. 
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Tabel 100: Budgettaire impact van de scenario's met twee tarieven 

Miljoen euro Scenario B1 Scenario B2 Scenario B3 
Totale budgettaire impact, 2019 4.871 9.363 11.700 
Waarvan PB 3.674 8.166 10.503 
Waarvan BBSZ 1.197 1.197 1.197 

 

 

3.3 Effect op het marginale effectieve belastingtarief voor de lonen 

Figuur 31 toont het profiel van het marginale belastingtarief op de brutolonen in de drie 
scenario's en het basisscenario. Er blijft aan de onderkant van de loonschaal een erg hoog 
marginaal tarief bestaan, die het gevolg is van de werkbonus.  Scenario B1 is het enige 
scenario met een stijging van het marginale tarief aan de onderkant van de loonschaal omtrent 
het minimumloon. Zoals blijkt uit Figuur 31 zijn de effecten van dit scenario zeer beperkt en 
dubbelzinnig in termen van een daling van het marginale belastingtarief op de brutolonen.  De 
effecten zijn veel scherper, en ondubbelzinnig, in de scenario's B2 en B3. 

 

Figuur 31 
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3.4 Effect bij werkhervatting 

In Tabel 101 wordt het effect van scenario B op de stimuli om het werk te hervatten nader 
toegelicht.  

In het geval van werkhervatting tegen 50% van het gemiddelde loon, laten de drie scenario's 
een daling van de participation tax rate toe ten opzichte van het S0-scenario. In alle hier 
onderzochte gevallen hebben de elementen die het gemiddelde tarief verlagen dus meer effect 
dan de verhoging van het marginale tarief in een deel van de schijf die momenteel tegen 40% 
wordt belast. De daling van de participation tax rate bereikt 2 (scenario B1) of 6 punten 
(scenario B2 en B3) in het geval van werkhervatting na een periode van werkloosheid tussen 
6 maanden en 2 jaar. Het effect is nog duidelijker voor degenen die een lagere 
werkloosheidsuitkering ontvangen. 

Voor een werkhervatting op dit loonniveau is de stijging van het beschikbare inkomen 
aanzienlijk. 

Tabel 101: Scenario's B : effect op de stimuli om het werk te hervatten 

 Participation tax rate Groei van het beschikbaar 
inkomen 

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

Referentiescenario, post tax shift 40,74% 57,43% 48,49 50,19 
Scenario S0 34,87% 52,34% 53,29 56,20 
Scenario B1 32,82% 52,74% 54,97 55,73 
Scenario B2 28,21% 46,27% 58,74 63,36 
Scenario B3 28,21% 42,83% 58,74 67,41 

Langdurige werkloosheid (forfait) 
Referentiescenario, post tax shift 37,96% 50,60% 57,94 78,61 
Scenario S0 32,49% 46,12% 63,04 85,75 
Scenario B1 30,58% 46,47% 64,83 85,19 
Scenario B2 26,29% 40,77% 68,84 94,26 
Scenario B3 26,29% 37,74% 68,84 99,08 

 

In het geval van een werkhervatting tegen 67% van het gemiddelde loon is de participation tax 
rate altijd hoger dan tegen 50% van het gemiddelde loon, vanwege de progressiviteit van de 
belasting. Bij werkloosheidsuitkeringen aan het begin van de periode is er een lichte stijging 
van de participation tax rate in de B1-scenario's, maar een daling van deze indicator in de 
andere scenario's. De lichte stijging van de participation tax rate wordt verklaard door de 
stijging van de marginale tarieven die in Tabel 99 worden vermeld. 
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3.5 Herverdelingseffecten 

De onderstaande tabellen geven de impact per deciel van de drie scenario's weer. De 
verschillen zitten vooral in de hoogte van de winst en minder in de verdeling van het 
percentage winnaars. 

Tabel 102: Scenario B1 – systeem met twee tarieven – 1% BBP 

Decielen Bovengrens % winnaars Gemiddelde 
winst Totale winst % beschikbaar 

inkomen 
1 5.441 0,0% 0 0 0,0% 
2 13.075 34,6% 289 60 1,0% 
3 15.828 35,4% 464 98 1,2% 
4 19.005 78,3% 396 185 1,9% 
5 22.845 87,5% 440 230 2,1% 
6 27.549 96,8% 651 376 3,1% 
7 33.645 97,2% 722 419 2,9% 
8 43.088 99,5% 877 521 3,0% 
9 60.928 99,7% 1.382 823 3,8% 
10  99,6% 2.758 1640 4,8% 

Totaal  66,5% 1.000 4350 3,2% 
Bron : Model Sire 2016-2019 

In scenario B1 zijn de winnaars vanaf het vierde deciel in de meerderheid en is tweederde van 
de huishoudens winnaar.  De gemiddelde winst is 1.000 euro, maar bereikt meer dan 2.758 
euro in het 10de deciel. De laatste twee decielen alleen al ontvangen meer dan 50% van de 
totale winst.  Uitgedrukt als percentage van het beschikbare inkomen bedraagt de gemiddelde 
winst 3,2%, de winst varieert van 1% in het 2de deciel tot 4,8% in het 10de deciel. 

In scenario B2 ligt het percentage winnaars iets hoger in de eerste decielen van de verdeling, 
maar de winnaars blijven in de eerste drie decielen in de minderheid. De gemiddelde winst is 
iets minder dan het dubbele van die van scenario B1: de begrotingsenveloppe is verdubbeld, 
maar het percentage winnaars ligt iets hoger. De concentratie van de winst bij de hoogste 
decielen is iets minder uitgesproken.  

Tabel 103: Scenario B2 – systeem met twee tarieven – 2% BBP 

Decielen Bovengrens % winnaars Gemiddelde 
winst Totale winst 

In % 
beschikbaar 

inkomen 
1  5.441 0,0% 0 0 0,0% 
2 13.075 34,6% 289 60 1,0% 
3 15.828 38,3% 462 106 1,2% 
4 19.005 80,8% 833 402 4,2% 
5 22.845 88,1% 1.210 636 5,9% 
6 27.549 97,1% 1.410 818 6,7% 
7 33.645 97,7% 1.591 927 6,4% 
8 43.088 99,7% 1.903 1132 6,6% 
9 60.928 99,8% 2.746 1635 7,5% 
10  99,6% 4.469 2658 7,8% 

Totaal  67,1% 1.907 8372 6,1% 
Bron : Model Sire 2016-2019 

  



218 

 

Tabel 104: Scenario B3 – systeem met twee tarieven – 2,5% BBP – Impact per deciel 

Decielen Bovengrens % winnaars Gemiddelde 
winst Totale winst 

In % 
beschikbaar 

inkomen 
1  5.441 0,0% 0 0 0,0% 
2 13.075 34,6% 289 60 1,0% 
3 15.828 38,3% 462 106 1,2% 
4 19.005 80,8% 833 402 4,2% 
5 22.845 88,1% 1.398 735 6,8% 
6 27.549 97,2% 1.866 1082 8,8% 
7 33.645 97,7% 2.046 1193 8,2% 
8 43.088 99,7% 2.464 1466 8,5% 
9 60.928 99,8% 3.544 2110 9,7% 
10  99,6% 5.566 3310 9,7% 

Totaal  67,1% 2.383 10464 7,7% 
Bron : Model Sire 2016-2019 

Overschakelen op scenario B3 verhoogt het percentage winnaars niet: het heeft alleen 
invloed op het bedrag van de winst en de verdeling ervan.  

Alle scenario's leiden tot een afname van het herverdelingseffect van de belastingen (Tabel 
105). 

 

Tabel 105: Indicatoren van ongelijkheid, progressiviteit en herverdeling 

  basissituatie Scenario B1 Scenario B2 Scenario B3 
Ongelijkheid voor belastingen 0,465 0,465 0,465 0,465 
Ongelijkheid na belastingen 0,391 0,398 0,402 0,405 
Progressiviteit 0,228 0,244 0,272 0,283 
Gemiddeld belastingtarief 0,203 0,179 0,157 0,145 
Herverdelingseffect 0,074 0,067 0,063 0,060 

Bron : Model Sire 2016-2019 
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4. Scenario C – Uitvlakken van de hoge marginale tarieven 

 

4.1 Beschrijving van het scenario 

De scenario’s A en B vertonen, ondanks de belastingverlaging met inbegrip van het opheffen 
van de BBSZ, nog steeds pieken in de marginale belastingdruk (tot 75%) in de range van 0,5 
tot 0,7 maal het gemiddelde loon. Dit is te wijten aan de werkbonus en de daarbij verbonden 
afbouwregeling boven een bepaald inkomen. 

Om die zeer hoge marginale druk voor de lage lonen volledig weg te werken, zijn er 2 
mogelijkheden die hierna worden gesimuleerd 158: 

1. De eerste optie (scenario C1) is de werkbonus forfaitair te maken: het maximumbedrag 
van de werkbonus wordt, ongeacht de hoogte van het loon en het arbeidsregime 
(voltijds, deeltijds), toegekend aan alle werknemers die onder de sociale zekerheid van 
de privésector vallen en alleen aan hen. 

2. De tweede optie (scenario C2) bestaat uit het afschaffen van de werkbonus, zowel voor 
de sociale als voor de fiscale aspecten. 

Deze 2 mogelijkheden zijn vrij radicaal. Daarom wordt verder een 3de meer pragmatisch 
scenario berekend. 

De scenario's omvatten ook de maatregelen van scenario S0, namelijk de verhoging van het 
belastingvrije minimum op het niveau van het leefloon en de afschaffing van de BBSZ.  We 
bekijken eerst de scenario's C1 en C2 zonder aanvullende maatregelen en dus zonder de 
budgettaire enveloppen van 1, 2 en 2,5% van het BBP te ijken.  Het doel is om eerst de effecten 
van het afvlakken van de marginale tarieven te laten zien, met inbegrip van de gevolgen voor 
de begroting. Vervolgens ijken we op de budgettaire enveloppen. 

  

 

158  Deze simulaties zijn gemaakt op een versie van het Sire-model dat nog in ontwikkeling is 
en dat gericht is op de integratie van sociale bijdragen. Bij de huidige stand van de 
beschikbare gegevens is het niet mogelijk om fijnere wijzigingen van de werkbonus te 
simuleren. Dergelijke simulaties vereisen gegevens over het arbeidsregime en de 
arbeidsperioden en die zijn niet beschikbaar in de belastingaangifte. 
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4.2 Uitvlakken van de marginale tarieven afzonderlijk beschouwd 

4.2.1 Budgettaire impact 

De gevolgen voor de begroting zijn uiteraard zeer verschillend, maar de resultaten zijn niet 
symmetrisch. Aangezien de werkbonus zeer selectief is, zijn de kosten van de veralgemening 
veel hoger (in absolute termen) dan het rendement van de afschaffing ervan. 

Tabel 106: Simulaties "werkbonus"  - budgettaire impact 

Miljoen euro Scenario C1 
Veralgemening werkbonus 

Scenario C2 
Afschaffing werkbonus 

Sociale bijdragen -5.957 950 
PB federaal -764 -2.447 
BBSZ -1.077 -1.077 
PB regionaal -13 -597 
PB gemeentelijk -8 -201 
Totale budgettaire impact -7.819 -3.372 
Idem, tegen 2019 -8.770 -3.783 

Bron : Model SIRe plus 2016-2019 

In scenario C1 vermindert de veralgemening van de werkbonus het rendement van de 
werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid met 5.957 miljoen euro. Het effect is 
symmetrisch op het bruto belastbare inkomen (159), waardoor het rendement van de PB zou 
toenemen. Dit laatste wordt echter verminderd door de verhoging van het belastingvrije 
minimum tot op het niveau van het leefloon. Het netto-effect van deze maatregelen is een 
daling van 8 miljoen euro voor de opbrengst van de gemeentelijke PB en van 13 miljoen euro 
voor de regionale PB. De forfaitaire fiscale component van de werkbonus wordt volledig door 
de federale overheid gedragen, zodat de totale kosten van de maatregelen 764 miljoen euro 
bedragen voor de federale PB. De afschaffing van de BBSZ heeft geen gevolgen voor de 
andere heffingen. De totale impact bedraagt 8.770 miljoen euro tegen 2019. 

In scenario C2 verhoogt de afschaffing van de werkbonus het rendement van de 
werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid en verlaagt het bruto belastbare loon. 
Daarnaast zijn er de kosten voor het verhogen van het belastingvrije minimum tot op het niveau 
van het leefloon.  Voor de federale overheid is er een bijkomende kost door de afschaffing van 
de BBSZ en een winst door de afschaffing van de fiscale component van de werkbonus. De 
totale kosten bedragen 3.793 miljoen euro tegen 2019. 

  

 

159  Voor zover de normale werknemersbijdrage minstens gelijk is aan de sociale 
werkbonus. Indien dit lager is (bij zeer lage inkomens) is de werkbonus beperkt tot die 
normale werknemersbijdrage. 
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4.2.2 Effect op het marginale effectieve belastingtarief voor de lonen 

Figuur 32 toont het profiel van het marginale effectieve tarief op het brutoloon. In beide 
scenario's wordt het profiel van het marginale tarief afgevlakt ten opzichte van de 
referentiesituatie en is er een duidelijke daling van het marginale effectieve belastingtarief voor 
de lage lonen. 

Het enige verschil tussen de twee hier gepresenteerde scenario's ligt aan de onderkant van 
de loonschaal. Door de afschaffing van de werkbonus (scenario C2) nemen de 
werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid toe, waardoor het bruto belastbare inkomen 
daalt, en het belastbare inkomen dan in een schijf kan komen te liggen waar het marginale 
tarief lager is. 

Figuur 32 

 

 

4.2.3 Effect bij werkhervatting 

Tabel 107 toont het effect van deze scenario's op de stimuli om het werk te hervatten.  

Wanneer de werkbonus (C1) wordt veralgemeend, is er logischerwijs een grotere stimulans 
om het werk te hervatten. Met 50% van het gemiddelde loon daalt de participation tax rate met 
8 punten aan het begin van een werkloosheidsperiode en met 10 punten voor een langdurig 
werkloze. De stijging van het beschikbare inkomen bedraagt 60% in vergelijking met 53% in 
het S0-scenario voor een werkhervatting aan het begin van een werkloosheidsperiode. Het 
stijgt van 63% naar 71% voor een langdurig werkloze.  Er is ook een duidelijk grotere stimulans 
om het werk te hervatten met 67% van het gemiddelde loon.   
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Tabel 107: Wijziging van de werkbonus en effect op de stimuli om het werk te hervatten 

 Participation tax rate Groei van het beschikbaar 
inkomen 

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

Referentiescenario, post tax shift 40,74% 57,43% 48,49 50,19 
Scenario S0 34,87% 52,34% 53,29 56,20 
Scenario C1 26,19% 40,63% 60,39 70,01 
Scenario C2 46,24% 52,34% 43,99 56,20 

Langdurige werkloosheid (forfait) 
Referentiescenario, post tax shift 37,96% 50,60% 57,94 78,61 
Scenario S0 32,49% 46,12% 63,04 85,75 
Scenario C1 24,40% 35,80% 70,60 102,17 
Scenario C2 43,09% 46,12% 53,15 85,75 

Bron : Studiedienst  

Wanneer de werkbonus (C2) wordt afgeschaft, vermindert de stimulans om het werk te 
hervatten voor een salaris dat gelijk is aan 50% van het gemiddelde loon. Het effect is nihil bij 
67% van het gemiddelde loon, aangezien de werkbonus op dit loonniveau in de 
referentiesituatie al tot nul is gereduceerd. 

 

4.2.4 Herverdelingseffecten 

Tabel 108 geeft het effect per deciel van de veralgemening van de werkbonus, in combinatie 
met de maatregelen van het S0-scenario. 

De winnaars zijn in de overgrote meerderheid in alle decielen. Het lagere percentage winnaars 
in de 2de en 3de deciel kan worden verklaard door twee oorzaken: 

• de hier gesimuleerde maatregelen zijn van weinig nut voor de ontvangers van sociale 
uitkeringen, die sterk aanwezig zijn in de twee betrokken decielen; 

• de werknemers in deze twee decielen genieten al van de werkbonus in de 
referentiesituatie. 

De resultaten voor het eerste deciel zijn verrassend en waarschijnlijk weinig relevant, vooral 
de toename van het beschikbaar inkomen met 22%. Het eerste deciel bevat een aanzienlijk 
aantal belastingplichtigen die slechts een deel van het jaar een inkomen uit arbeid hebben 
genoten. Zoals hierboven vermeld, kan op basis van de thans beschikbare gegevens bij de 
berekening van de forfaitaire werkbonus geen rekening worden gehouden met de duur van de 
beroepsactiviteit, ook al wordt de werkbonus slechts gedeeltelijk toegekend aan deeltijdse 
werknemers (zie ook de voetnoot bij punt 4.1.). Het eerste deciel bevat echter ook personen 
die geen volledig jaarinkomen hebben gehad.  Er is dus in sommige gevallen sprake van een 
overschatting van de winst, die vrij aanzienlijk kan zijn. Het effect op de totale impact van de 
maatregel is minder groot, aangezien het begrotingseffect in het eerste deciel slechts 156 
miljoen euro bedraagt op een totaal van 7.784 miljoen euro. 
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Tabel 108: Veralgemening werkbonus (C1) 

Deciel Bovengrens % winnaars Gemiddelde 
winst, in euro 

Totale winst, 
Miljoen euro. 

In % 
beschikbaar 

inkomen 
1 5.441 79,1% 511 243 21,5% 
2 13.075 58,2% 1.013 354 5,7% 
3 15.828 50,9% 1.143 349 3,7% 
4 19.005 77,0% 909 421 3,7% 
5 22.845 89,4% 1.081 581 4,3% 
6 27.549 85,2% 1.379 706 4,3% 
7 33.645 93,7% 1.498 844 4,4% 
8 43.088 93,8% 1.590 897 3,8% 
9 60.928 98,4% 2.454 1454 4,6% 
10  99,5% 3.226 1934 3,4% 

Totaal  76,0% 1.567 7784 4,1% 
Bron : Model SIRe-plus 2016-2019 

 

Tabel 109: Afschaffing werkbonus (C2) 

Deciel Bovengrens % 
winnaars 

% 
verliezers 

Gemiddelde 
winst in 

euro 

Gemiddeld 
verlies in 

euro 

Totale 
winst in 
miljoen 

euro 

% 
Beschikbaar 

inkomen 

1 5.441 0,0% 23,2% 0 -231 -32 -2,8% 
2 13.075 20,0% 36,0% 325 -485 -66 -1,1% 
3 15.828 31,6% 20,2% 380 -446 18 0,2% 
4 19.005 68,4% 9,0% 357 -453 123 1,1% 
5 22.845 81,5% 8,4% 507 -416 228 1,7% 
6 27.549 79,5% 6,2% 751 -407 345 2,1% 
7 33.645 87,9% 6,2% 944 -621 477 2,5% 
8 43.088 88,6% 5,8% 888 -586 454 1,9% 
9 60.928 94,4% 4,2% 1.230 -618 684 2,2% 

10  98,5% 1,0% 1.947 -551 1152 2,0% 
Totaal  59,9% 11,1% 944 -435 3381 1,8% 

Bron : Model SIRe-plus2016-2019 

Tabel 109 geeft de impact van de afschaffing van de werkbonus, gecombineerd met de 
maatregelen van het S0-scenario (verhoging van het belastingvrije minimum op het niveau 
van het leefloon en afschaffing van de BBSZ). 

Er is een aanzienlijk percentage verliezers bij de laagste decielen. Dit zijn belastingbetalers 
die weinig of niets winnen aan het basisscenario, maar die de gevolgen van de afschaffing van 
de werkbonus ondervinden. Het nettoresultaat is negatief voor de eerste twee decielen. De 
hierboven gemaakte opmerking over het geval van personen die niet een volledig jaar een 
arbeidsinkomen hebben, heeft geen invloed op deze resultaten, aangezien de simulatie de 
werkbonus die daadwerkelijk was toegekend, elimineert. Uitgedrukt als percentage van het 
besteedbaar inkomen zijn de effecten duidelijk positiever bij de hogere inkomensdecielen dan 
bij de onderste. 
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4.3 IJking van scenario C1 op de budgettaire enveloppen 

De budgettaire kosten van scenario C1 bedragen veel meer dan één punt van het BBP.  Om 
op deze enveloppe te ijken zou daarom een aanzienlijke verhoging van de PB nodig zijn en 
deze optie is niet weerhouden.  Voor de enveloppen van 2 en 2,5 punten van het BBP wordt 
de ijking uitgevoerd door de tarieven van de PB te verlagen, zonder de grenzen van de schijven 
te wijzigen, te beginnen met de tarieven van de onderste schijven.  De volgende parameters 
zijn dan gehanteerd (160). 

Tabel 110: IJking van Scenario C1 op de budgettaire enveloppen 

Referentiescenario Scenario C1-2 
2 punten BBP 

Scenario C1-3 
2,5 punten BBP 

25% 24,5% 23,5% 
40% 39,5% 38,5% 
45% 45,0% 43,5% 
50% 50,0% 48,5% 

 

De enveloppe van 2 BBP-punten wordt al grotendeels gebruikt door de veralgemening van de 
werkbonus. Het beschikbare saldo laat slechts een zeer beperkte daling van de marginale 
tarieven aan de onderkant van de schaal toe. De uitbreiding van de enveloppe tot 2,5 punten 
van het BBP maakt een daling van 1,5 punt van alle tarieven mogelijk.   

 

4.3.1 Effect op het marginale effectieve belastingtarief voor de lonen 

Figuur 33 toont het profiel van de marginale tarieven berekend op basis van het brutoloon.  
Het grootste deel van de verbetering wordt bereikt door de werkbonus af te schaffen. Zoals 
hierboven aangegeven, laat alleen het C2-3-scenario, geijkt op een BBP-cijfer van 2,5 
procentpunten, een aanzienlijke extra daling van de marginale tarieven toe. 

 

4.3.2 Effect bij werkhervatting 

In Tabel 111 wordt het effect op de stimuli om het werk te hervatten in detail weergegeven 
(161).  In scenario C1-2 zijn de verbeteringen vrij klein in vergelijking met wat alleen al door de 
veralgemening van de werkgelegenheidsbonus (C1) zou worden gegenereerd. Dit is normaal, 
aangezien de bijkomende begrotingskost klein is en slechts een beperkte daling van de 
marginale tarieven toelaat. Het effect is iets duidelijker in scenario C1-3.  

 

160  In vergelijking met de resultaten in tabel 20 wordt bij de ijking geen rekening gehouden 
met de gevolgen voor de gezinstoelagen en de gemeentelijke PB, die in de andere 
scenario's niet in rekening zijn gebracht. 

161  Om de presentatie niet te belasten, worden hier alleen de resultaten van het laatste 
scenario gegeven. Scenario C1-2 verschilt slechts licht van scenario C1 hierboven; 
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Figuur 33 

 

 

Tabel 111: Scenario's C1: effect op de stimuli om het werk te hervatten 

 Participation tax rate Groei van het beschikbaar 
inkomen 

Loonniveau 50% 67% 50% 67% 
Werkloosheid op middellange termijn (vanaf 7de 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 
Scenario C1 26,19% 40,63% 60,39 70,01 
Scenario C1-2 25,27% 39,92% 61,14 70,84 
Scenario C1-3 23,44% 38,27% 62,64 72,79 

Langdurige werkloosheid (forfait) 
Referentiesituatie, post tax shift 37,96% 50,60% 57,94 78,61 
Scenario S0 32,49% 46,12% 63,04 85,75 
Scenario C1 34,40% 35,80% 70,60 102,17 
Scenario C1-2 23,55% 35,18% 71.40 103,16 
Scenario C1-3 21,84% 33,72% 72,99 105.48 

Bron : Studiedienst –   
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4.3.3 Herverdelingseffecten 

Hier worden alleen de resultaten in detail beschreven van het scenario (Scenario C1-3) dat op 
de begrotingsenveloppe van 2,5 % BBP is geijkt. Voor Scenario C1-2 wijken de resultaten 
slechts licht af van die in Tabel 108. 

Tabel 112: Scenario C1-3 

Decielen Bovengrens % winnaars Gemiddelde 
winst Totale winst 

in % 
beschikbaar 

inkomen 
1 5.441 79,1% 511 243 21,5% 
2 13.075 58,2% 1.103 385 6,3% 
3 15.828 51,1% 1.429 438 4,6% 
4 19.005 83,1% 1.196 598 5,3% 
5 22.845 89,8% 1.501 811 5,9% 
6 27.549 85,6% 1.851 954 5,9% 
7 33.645 94,0% 1.985 1123 5,8% 
8 43.088 94,8% 2.165 1236 5,2% 
9 60.928 98,7% 3.310 1967 6,2% 
10  99,5% 4.778 2864 5,0% 

Totaal  76,8% 2.115 10619 5,6% 
Bron : Model Sire 2016-2019 

Het percentage winnaars is slechts licht gewijzigd. De gemiddelde winst is duidelijk hoger. De 
verdeling ervan weerspiegelt de keuzes die zijn gemaakt om alle tarieven op dezelfde manier 
te laten variëren. 

 

4.4 IJking van scenario C2 op de budgettaire enveloppen 

De afschaffing van de werkbonus heeft vooral gevolgen voor de lage lonen. Voor de ijking van 
de budgetten is er daarom voor gekozen om het tarief in de schijf van 40% te verminderen. Er 
zijn vanzelfsprekend andere opties mogelijk. We gebruiken de volgende parameters. 

Tabel 113: IJking van Scenario C2 op de budgettaire enveloppen 

Referentiescenario Scenario C2-1 
 1 punt BBP 

Scenario C1-2 
2 punten BBP 

Scenario C1-3 
2,5 punten BBP 

25% 25% 25% 25% 
40% 38% 29,5% 25% 
45% 45% 45% 45% 
50% 50% 50% 50% 
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4.4.1 Effect op het marginale effectieve belastingtarief voor de lonen 

Figuur 34 toont het profiel van de marginale belastingtarieven op de brutolonen. In de drie 
scenario's worden de marginale tarieven gladgestreken als gevolg van het wegvallen van de 
werkbonus.  De daling van de belastingtarieven is geconcentreerd aan de onderkant van de 
loonschaal. Scenario's C2-2 en C2-3 laten een aanzienlijke daling van de marginale tarieven 
onder het gemiddelde loon (88% van het gemiddelde loon) toe. In scenario C2-3 maakt de 
extra marge het mogelijk het marginale tarief verder te verlagen tot aan het gemiddelde loon.  

Figuur 34 

 

 

4.4.2 Effect bij werkhervatting 

De afschaffing van de werkbonus (C2) vermindert in vergelijking met het S0-scenario de stimuli 
om het werk te hervatten.  De lagere tarieven in de nieuwe scenario's verbeteren deze situatie. 
Voor een werkhervatting tegen 50% van het gemiddelde loon is de situatie echter minder 
gunstig dan in het S0-scenario en ook in verhouding tot de toestand post tax shift. Anderzijds 
leiden de drie nieuwe scenario's bij een werkhervatting tegen 67% van het gemiddelde loon 
tot een verhoging van de stimuli. 
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Tabel 114: Scenario's C2 : effect op de stimuli om het werk te hervatten 

 Participation tax rate Groei van het beschikbaar 
inkomen 

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

Referentiescenario, post tax shift 40,74% 57,43% 48,49 50,19 
Scenario S0 34,87% 52,34% 53,29 56,20 
Scenario C2 46,24% 52,34% 43,99 56,20 
Scenario C2-1 45,62% 51,12% 44,49 57,63 
Scenario C2-2 42,99% 45,94% 46,65 63,74 
Scenario C2-3 41,59% 43,20% 47,79 66,98 

Langdurige werkloosheid (forfait) 
Referentiescenario, post tax shift 37,96% 50,60% 57,94 78,61 
Scenario S0 32,49% 46,12% 63,04 85,75 
Scenario C2 43,09% 46,12% 53,15 85,75 
Scenario C2-1 42,51% 45,04% 53,69 87,46 
Scenario C2-2 40,06% 40,48% 55,98 94,72 
Scenario C2-3 38,76% 38,06% 57,19 98,57 

Bron : Studiedienst  

Deze resultaten illustreren duidelijk de onderliggende beleidskeuze. Het streven naar een 
verlaging van de tarieven op lage lonen verhoogt de stimuli om het werk te hervatten. 

 

4.4.3 Herverdelingseffecten 

In het C2-1 scenario zijn er 11% verliezers en 60% winnaars. De balans tussen winst en verlies 
is negatief voor de belastingplichtigen in de eerste twee decielen. Vanaf het derde deciel daalt 
het percentage verliezers aanzienlijk. In de hoogste decielen zijn er weinig verliezers. De 
concentratie van verliezers bij de laagste decielen wordt verklaard door twee elementen : de 
geëlimineerde jobbonus is gericht op lage lonen, en de winst van de tariefdaling wordt pas 
gerealiseerd vanaf de ondergrens van de 40%-tariefschijf. Voor het beperkte aantal verliezers 
in de hoogste decielen, is het verlies ongeveer 50 euro per maand. 

Het uitbreiden van de budgettaire enveloppe lost het probleem van verliezers niet echt op. De 
resultaten blijven vergelijkbaar. Het vergroten van de enveloppe komt de winnaars ten goede, 
eerder dan de verliezers. 
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Tabel 115: Scenario C2-1 

deciel Bovengrens % Winnaars % verliezers 
Gemiddelde 

winst, 
in euro’s 

Gemiddeld 
verlies 

Totaal, 
miljoen 

euro 
1 5.441 0,0% 23,4% 0 -230 -33 
2 13.075 17,4% 41,8% 238 -493 -99 
3 15.828 32,2% 20,0% 381 -420 23 
4 19.005 71,3% 8,8% 502 -491 189 
5 22.845 82,3% 8,2% 708 -433 330 
6 27.549 79,9% 6,6% 952 -454 440 
7 33.645 87,8% 6,8% 1.129 -631 571 
8 43.088 89,4% 5,6% 1.079 -633 560 
9 60.928 95,1% 3,8% 1.511 -688 850 

10  98,6% 1,0% 2.346 -587 1390 
  60,2% 11,6% 1.158 -447 4222 

Bron : Micro-simulatie model SIRe 2016-2019 

 
Tabel 116: Scenario C2-2 

deciel Bovengrens % Winnaars % verliezers 
Gemiddelde 

winst, 
in euro’s 

Gemiddeld 
verlies 

Totaal, 
miljoen 

euro 
1 5.441 0,0% 23,4% 0 -230 -33 
2 13.075 18,1% 41,1% 270 -492 -92 
3 15.828 39,6% 12,9% 718 -405 140 
4 19.005 81,5% 6,6% 1.091 -536 514 
5 22.845 85,1% 5,5% 1.564 -507 785 
6 27.549 81,1% 5,4% 1.823 -517 874 
7 33.645 88,3% 6,5% 1.921 -635 996 
8 43.088 91,0% 4,7% 1.982 -672 1068 
9 60.928 96,1% 2,8% 2.844 -772 1633 
10  98,7% 0,9% 4.121 -584 2447 
  62,6% 10,1% 2.109 -455 8332 

Bron : Micro-simulatie model SIRe 2016-2019 

 
Tabel 117: Scenario C2-3 

deciel Bovengrens % Winnaars % verliezers 
Gemiddelde 

winst, 
in euro’s 

Gemiddeld 
verlies 

Totaal, 
miljoen euro 

1 5.441 0,0% 23,4% 0 -230 -33 
2 13.075 18,5% 40,7% 289 -493 -89 
3 15.828 41,2% 11,1% 914 -401 200 
4 19.005 84,1% 6,1% 1.401 -558 689 
5 22.845 85,5% 5,2% 2.020 -524 1024 
6 27.549 81,1% 5,4% 2.280 -517 1097 
7 33.645 88,5% 6,4% 2.314 -643 1208 
8 43.088 91,3% 4,5% 2.456 -682 1332 
9 60.928 96,3% 2,6% 3.544 -813 2042 
10  98,7% 0,9% 5.050 -610 3001 
  63,1% 9,8% 2.608 -458 10473 

Bron : Micro-simulatie model SIRe 2016-2019  
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4.5 Scenario C3 

4.5.1 Beschrijving scenario 

Zowel scenario C1 als scenario C2 lossen duidelijk het probleem op van de te hoge marginale 
druk bij de lage lonen, wat de scenario’s A en B niet doen. Bij scenario C2 zijn er wel heel wat 
verliezers in de eerste 2 decielen. Het gaat vooral over mensen die niet gedurende een heel 
jaar een voltijdse job hebben of die aan minimumlonen werken. Dergelijk voorstel is moeilijk 
verteerbaar omdat het de stimuli om over te stappen van werkloosheid naar een job voor een 
deel tenietdoet.  

Het scenario C1 (de veralgemening van de werkbonus) heeft dan weer als nadeel dat de 
verschillende behandeling tussen enerzijds de loontrekkenden in het privé-statuut en 
anderzijds de zelfstandigen en ambtenaren, veralgemeend wordt voor alle inkomensniveaus. 
Momenteel zijn er naast de werkbonus voor lage lonen van werknemers in de private sector 
ook belastingkredieten voor statutaire ambtenaren en voor zelfstandigen. De modaliteiten 
verschillen naar gelang de categorie. In onderstaande tabel worden de belastingkredieten 
weergegeven voor de statutaire ambtenaren en voor de zelfstandigen. 

Tabel 118: Barema belastingkrediet  “lage inkomens” 

In euro Inkomsten 2019 
Maximumbedrag zelfstandige 700 
Maximumbedrag van de gezamenlijke 
inkomsten voor meewerkende echtgenoten 

330 

Maximumbedrag openbare sector 780 
Minimumbedrag van het inkomen 5.320 
Einde phasing in162 7.100 
Begin phasing out 17.760 
Einde phasing out 23.080 

 

Om de voorgenomen belastingverlaging over alle inkomens te verdelen en ook om de 
maatregelen voor de lage inkomens voor verschillende types van belastingplichtigen te 
vereenvoudigen, is een scenario C3 uitgewerkt. Scenario C3 is als volgt opgebouwd : (163) 

• Voor werknemers in de privésector wordt de sociale werkbonus omgezet in een 
forfaitaire en algemene vermindering van de sociale bijdragen ten belope van 2.419 
euro voor de inkomsten in 2019, zo nodig beperkt tot het bedrag van de bijdragen die 
verschuldigd zijn aftrek van de vermindering (164) ; 

• Dezelfde voorwaarden voor statutaire ambtenaren, ter vervanging van het huidige 
belastingkrediet, dat dus wordt afgeschaft ; 

 

162  Phasing-in: bedrag neemt lineair toe tot op het aangeduide inkomensniveau. Phasing-
out: bedrag neemt lineair af tussen de aangeduide grenzen 

163  Wanneer een persoon inkomsten heeft uit meer dan één categorie wordt de forfaitaire 
verlaging van de persoonlijke sociale bijdragen slechts eenmaal toegepast.  

164  Sociale zekerheidsbijdragen kunnen daarom niet negatief zijn. 
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• Dezelfde voorwaarden voor zelfstandigen, ter vervanging van het huidige 
belastingkrediet, dat dus wordt afgeschaft ; 

• Veralgemening van de fiscale werkbonus ten bedrage van 33,14% van de sociale 
werkbonus, voor werknemers in de privésector, werknemers in de publieke sector en 
zelfstandigen ; 

• De fiscale werkbonus is een belastingkrediet, en kan dus leiden tot een terugbetaling 
van belastingen indien het bedrag ervan groter is dan de te betalen belasting.  

Het scenario omvat ook de modaliteiten van scenario S0 (verhoging van het belastingvrije 
minimum met aanpassing van belastingverlagingen op vervangingsinkomens en de 
afschaffing van de BBSZ). De budgettaire impact van deze maatregelen is 9.188 miljoen euro 
voor de inkomsten in 2016. Dit is meer dan 2 procentpunten van het bbp. Om het saldo van 
de enveloppe van 2,5 punten van het BBP te gebruiken is ervoor geopteerd om het marginale 
tarief van 45% te verlagen tot 42%. 

 

4.5.2 Effect op het marginale effectieve belastingtarief voor de lonen 

Figuur 35 geeft een profiel van het marginale belastingtarief op brutolonen. De duidelijkste 
verandering is de verwijdering van de piek in het marginale tarief bij de lage lonen. Dit wordt 
verklaard door de veralgemening van de werkbonus. Er is een duidelijke daling van het 
marginale belastingtarief op brutolonen tussen 40 en 70% van het gemiddelde loon. Mee door 
de afschaffing van de BBSZ, verdwijnen alle onregelmatigheden in het profiel van de marginale 
tarieven, dat helemaal progressief wordt. 

Figuur 35 
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Voorbij 70% van het gemiddelde loon kan de vermindering van het marginale tarief worden 
verklaard door de daling van 3 punten in de schijf van 45% en door de afschaffing van de 
BBSZ. Boven het gemiddelde loon heeft alleen de afschaffing van de BBSZ nog een effect op 
het marginale tarief.  

Net als de grafieken die voor de andere scenario’s worden gepresenteerd, is deze berekend 
voor werknemers in de privésector. Soortgelijke effecten, die hier niet worden weergegeven, 
doen zich voor met betrekking tot werknemers in de publieke sector en zelfstandigen. 

 

4.5.3 Effect bij werkhervatting 

De resultaten worden weergegeven in Tabel 119. Net als bij de andere scenario’s gebruiken 
we twee situaties van werkloosheidsuitkeringen en twee niveaus van « lage lonen ».  

 

Tabel 119: Scenario C3 – effect op de stimuli om het werk te hervatten 

 Participation tax rate Groei van het beschikbaar inkomen 

Loonniveau 50% 67% 50% 67% 

Werkloosheid op middellange termijn (vanaf 7de maand tot 2 jaar) 
Referentiescenario 41% 57% 48% 50% 
Scenario S0 35% 52% 53% 56% 
Scenario C3 26% 40% 60% 71% 

Langdurige werkloosheid (forfait) 
Referentiescenario 38% 51% 58% 79% 
Scenario S0 32% 46% 63% 86% 
Scenario C3 24% 35% 72% 103% 

Bron : Studiedienst  

In vergelijking met scenario S0 zorgen de veralgemening van de werkbonus en de daling van 
het marginale tarief van 45% naar 42% voor een duidelijke verhoging van de stimuli om het 
werk te hervatten. De PTR daalt met 8 tot 9 punten bij 50% van het gemiddelde loon. Dat wordt 
11 tot 12 punten bij 67% van het gemiddelde loon. De toename van het besteedbaar inkomen 
is ook hoger. Ze verbetert met 7 tot 9 punten bij 50% van het gemiddelde loon en met 15 tot 
17 punten bij 67% van het gemiddelde loon. 

  



233 

 

4.5.4 Herverdelingseffecten 

Scenario C3 genereert 77% winnaars. Het percentage winnaars is het laagst in het 2de en 3de 
deciel vanwege het grote aandeel sociale uitkeringsgerechtigden in deze decielen. Zoals reeds 
vermeld is de samenstelling van het eerste deciel atypisch in die zin dat het huishoudens 
omvat die slechts een deel van het jaar een belastbaar inkomen hebben verkregen. De cijfers 
voor dat deciel zijn niet noodzakelijk representatief voor lage inkomens. Dit geldt des te meer 
voor de resultaten van dit scenario : de volledige werkbonus wordt toegekend wanneer deze 
in werkelijkheid waarschijnlijk beperkt zou zijn tot de periode van de activiteit. Door gebrek aan 
gegevens kan hiermee geen rekening worden gehouden.  

 

Tabel 120: Scenario C3 

Decielen Bovengrens % winnaars Gemiddelde 
winst, euro 

Totaal, miljoen 
euro 

% 
Beschikbaar 

inkomen 
1 5.441 82,8% 503 251 22,1% 
2 13.075 62,2% 1.055 392 6,4% 
3 15.828 51,9% 1.293 403 4,3% 
4 19.005 77,8% 1.041 486 4,3% 
5 22.845 90,2% 1.305 708 5,2% 
6 27.549 86,0% 1.802 933 5,7% 
7 33.645 94,3% 2.003 1137 5,9% 
8 43.088 94,2% 2.131 1208 5,1% 
9 60.928 98,9% 3.255 1938 6,1% 
10  99,6% 4.825 2895 5,1% 

Totaal  77,3% 2.050 10354 5,5% 
Bron : Model SIRe 2016-2019 

 

De gemiddelde winst neemt toe op de inkomensas. De toename wordt verklaard door het feit 
dat er meer gehuwden en minder alleenstaanden zijn naarmate men naar de hogere decielen 
gaat. Wanneer beide partners inkomsten uit beroepsactiviteiten hebben, genieten ze beiden 
van de belastingverlaging. Het effect van het verlagen van het marginale tarief van 45% naar 
42% is ook duidelijker bij de hogere decielen. Uitgedrukt in percent van het beschikbare 
inkomen, vertoont de winst een onregelmatig profiel. Het hoge cijfer in het eerste deciel moet 
worden bekeken in het licht van de opmerking hierboven. 

 

  



234 

 

5. Scenario D – Dual Income Tax 

5.1 Theoretische beschrijving van het scenario  

Het basisprincipe van een ‘dual income tax’ is de scheiding van de belastinggrondslag in 
enerzijds de inkomsten uit arbeid en anderzijds de vermogensinkomsten. Hierbij worden de 
arbeidsinkomsten belast aan een progressief tarief, terwijl de inkomsten uit vermogen aan een 
proportioneel tarief worden onderworpen. Dubbele belasting van dividenden wordt voorkomen 
door dividenden die eerder de vennootschapsbelasting ondergingen, een belastingkrediet toe 
te staan ten belope van de reeds betaalde vennootschapsbelasting. Idealiter wordt het 
belastingtarief op de inkomsten uit kapitaal gelijkgesteld aan het tarief van de 
vennootschapsbelasting, wat – in combinatie met het hierboven vermelde belastingkrediet – 
uitstel van winstuitkering niet langer fiscaal aanmoedigt. Om de vervennootschappelijking 
tegen te gaan, wordt voor de zelfstandigen een splitsing doorgevoerd van de belastbare basis: 
een percent van het geïnvesteerde vermogen wordt belast als roerend inkomen en het saldo 
van het inkomen als arbeidsinkomen. 

 

5.2 Berekende scenario’s 

Om een vergelijking te kunnen maken met de andere 5 scenario’s, wordt hierna een scenario 
uitgewerkt dat niet alle elementen van het onder 5.1. beschreven Dual Income Tax-systeem 
bevat. Dit betekent dat voor deze vergelijkende benadering volgende elementen behouden 
blijven in de berekening:  

• de afzonderlijke tarieven; 
• de vaststelling van de belastbare basis, evenwel met uitzondering van de private 

huurinkomsten die worden belast op de effectief ontvangen huur min 40% kosten; 
• de belastingverminderingen. 

In het hier uitgewerkte scenario wordt de belastbare basis in 2 componenten gesplitst : 
enerzijds de beroepsinkomsten met inbegrip van de sociale transferten en anderzijds de 
inkomsten uit vermogen. 

• De eerste component blijft onderworpen aan de progressieve belastingheffing en 
geniet van het belastingvrije minimum evenals van alle andere bepalingen voor de 
berekening van de belastingen. 

• De tweede component wordt belast aan een proportioneel tarief, zonder enige 
belastingvermindering. Deze afzonderlijke belasting is onherroepelijk : de keuze voor 
het meest gunstige resultaat tussen volledige globalisering en gedeeltelijke 
globalisering wordt daarom hier niet toegepast, zoals het geval is voor andere 
belastbare inkomsten. 

• Inkomsten uit zelfstandige arbeid zijn verdeeld in twee componenten : een deel dat de 
vergoeding voor arbeid vertegenwoordigt dat tegen het progressieve tarief wordt belast 
en een ander deel dat de vergoeding voor geïnvesteerd kapitaal vertegenwoordigt dat 
samen met inkomsten uit onroerende goederen tegen een proportioneel tarief wordt 
belast. 

De vermogenscomponent bestaat dus uit inkomsten uit onroerende en roerende goederen en 
het deel van de inkomsten uit zelfstandige arbeid dat het rendement op geïnvesteerd kapitaal 
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moet vertegenwoordigen. Dit deel wordt forfaitair vastgesteld op 30% van het netto-inkomen 
uit die zelfstandige arbeid. We nemen aan dat de vergoeding voor arbeid overeenkomt met 
70% van het belastbare inkomen en die van het geïnvesteerd vermogen met de overige 30%. 
Het belastingtarief voor alle inkomsten uit onroerende en roerende goederen is 30%. 

In het vervolg van deze nota worden deze wijzigingen "DIT-wijzigingen" genoemd. 

Om de vergelijking met de andere scenario’s te kunnen maken, worden de belastbare basis 
en de vrijstellingen ongewijzigd behouden en blijven de afzonderlijke belastbare inkomsten 
afzonderlijk belast tegen hun huidig tarief, tenzij de globalisering voordeliger is.  

Er wordt rekening gehouden met de maatregelen van het basisscenario (S0) (165). 

De drie scenario’s zijn gekalibreerd op 1, 2 en 2,5 % BBP. Het verschil tussen deze 
begrotingsenveloppe en het totaal van de DIT-wijzigingen en het basisscenario (S0) gebruiken 
we voor een verbreding van de schijven zonder wijzigingen van de belastingtarieven. Tal van 
andere opties zijn hier ook mogelijk. 

 

5.3 Impact van het geheel van de DIT-wijzigingen + S0 

Het totaal van deze maatregelen heeft een budgettaire impact van 2.931 miljoen, die als volgt 
wordt verdeeld over de verschillende belastingen. 

Tabel 121: Budgettaire impact: Wijzigingen DIT+ S0 

Belasting Impact in miljoen euro 
PB totaal  1.870 
Waarvan PB federaal  1.447 
Waarvan PB regionaal  423 
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid  1.062 
Totaal  2.931 

 

De budgettaire impact van de wijzigingen DIT + S0 liggen afgerond 1 miljard lager dan het 
basisscenario alleen. Dit effect vloeit voort uit 3 specifieke regels aan het DIT scenario:  

1) Het belasten van de werkelijke huur bij privaat verhuurde eigendommen, mits aftrek 
van de kosten geraamd op 40%; 

2) de onherroepelijke afzonderlijke belastingheffing op de niet-beroepsinkomsten. Waar 
de marginale aanslagvoet de 30% niet bereikt, worden de onroerende inkomsten toch 
tegen 30% afzonderlijk belast; 

3) de afsplitsing van 30% van het zelfstandig inkomen om het als roerend inkomen te 
belasten tegen een vast tarief van 30%. 

Het 1 miljard verschil, verhoogt de budgettaire enveloppe om de tarieven te verlagen en/of de 
belastingschijven te verbreden.   

 

165  d.w.z. de verhoging van het belastingvrije minimum tot het leefloon en de afschaffing 
van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. 
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De verdeling tussen de federale en regionale PB wordt alleen ter informatie gegeven: ze vloeit 
voort uit de keuze die tijdens de simulaties is gemaakt. De belasting op inkomsten uit 
onroerende goederen wordt verdeeld tussen de federale overheid en de gewesten, maar de 
belasting op het aandeel van 30% van de inkomsten uit zelfstandige arbeid, dat verondersteld 
wordt kapitaalinkomsten te vertegenwoordigen, gaat volledig naar de federale overheid.  

Tabel 122 geeft de impact per deciel van het totaal van de DIT-wijzigingen en het S0-scenario. 

Tabel 122: Wijzigingen DIT + Scenario S0 

Deciel Bovengrens % 
winnaars 

% 
verliezers 

Gemiddelde 
winst in 

euro 

Gemiddeld 
verlies in 

euro 

Totaal in 
miljoen 

euro 

% Beschik-
baar 

inkomen 
0 0 0,0% 0,3% 0 -1.053 -2 -5,2% 
1 5.441 0,0% 3,5% 0 -956 -20 -1,8% 
2 13.075 31,8% 6,5% 287 -1.169 9 0,2% 
3 15.828 32,4% 4,1% 367 -857 50 0,6% 
4 19.005 68,6% 5,0% 280 -1.062 83 0,9% 
5 22.845 81,1% 7,4% 442 -1.079 166 1,5% 
6 27.549 91,9% 5,4% 678 -1.263 332 2,7% 
7 33.645 90,9% 5,5% 740 -1.368 356 2,5% 
8 43.088 92,7% 7,1% 880 -1.506 423 2,5% 
9 60.928 94,2% 5,6% 1.258 -1.477 658 3,0% 

10  94,2% 5,6% 1.704 -2.488 876 2,6% 
Totaal  61,9% 5,1% 836 -1.344 2931 2,2% 

Model Sire 2016-2019 

Globaal gezien zijn 5,1% van de huishoudens verliezers. De verliezen zijn voornamelijk te 
wijten aan de wijziging van de belastinggrondslag voor particuliere huurinkomsten. De 
belasting van 30% op het aandeel van 30% van het inkomen uit zelfstandige arbeid kan ook 
verliezers genereren. Zoals hierboven aangegeven is de DIT een systeem met twee basissen 
en is de keuze tussen totale of gedeeltelijke globalisering niet langer van toepassing op 
inkomsten uit onroerende goederen. Sommige gevallen van verliezers worden ook verklaard 
door complexe interacties tussen deze maatregel, de toekenning aan de medewerkende 
echtgenoot en het huwelijksquotiënt. 

Het profiel (op de inkomensas) van het gemiddelde verlies is onregelmatig. De winnaars zijn 
in de meerderheid vanaf het 4de deciel en het percentage winnaars neemt toe langs de 
inkomensas om redenen die reeds zijn uitgelegd in de analyse van scenario S0. De 
gemiddelde winst neemt ook toe langs de inkomensas. 
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5.4  Kalibratie van de enveloppen en resultaten van de volledige scenario’s 

Het saldo van elk van de begrotingsenveloppen wordt gebruikt voor de verbreding van de 
belastingschijven, waarvan de marginale tarieven niet worden gewijzigd. 

Tabel 123: Wijzigingen van de baremaschijven (2019) 

Scenario  Referentie D1 D2 D3 
Enveloppe  1% BBP 2% BBP 2,5 % BBP 
Plafond van de schijf aan 25% 13.260 14.810 20.960 25.160 
Plafond van de schijf aan 40% 23.390 24.990 31.110 35.310 
Plafond van de schijf aan 45% 40.480 42.080 48.190 52.380 

 

5.5 Effect op het marginale effectieve belastingtarief voor de lonen 

Net als bij de vorige scenario’s is de analyse van het effect op de stimuli beperkt tot loonarbeid.  

Figuur 36 

 

 

De piek van de marginale tarieven onderaan de loonschaal blijft bestaan vanwege de 
werkbonus die niet wordt gewijzigd. Deze piek is echter veel lager vanwege de verbreding van 
de schijven, en stijgt niet meer voor alle scenario’s uit boven het niveau voor de hoogste lonen. 
De daling van de marginale tarieven heeft effecten tot een loon gelijk aan 160% van het 
gemiddelde loon.   
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5.6 Effect bij werkhervatting 

De relevante indicatoren bij de beslissing tot werkhervatting zijn de participation tax rate en de 
toename van het beschikbare inkomen. 

Tabel 124: Scenario's D : effect op de stimuli om het werk te hervatten 

 Participation tax rate Groei van het beschikbaar 
inkomen 

Loonniveau 50% 67% 50% 67% 
Werkloosheid op middellange termijn (vanaf 7de 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 
Scenario D1 23,93% 38,74% 62,24 72,23 
Scenario D2 18.02% 32,85% 67,08 79,18 
Scenario D3 18,02% 29,05% 67,08 83,65 

Langdurige werkloosheid (forfait) 
referentiesituatie, post tax shift 37,96% 50,60% 57,94 78,61 
Scenario S0 32,49% 46,12% 63,04 85,75 
Scenario D1 22,30% 34,13% 72,56 104,82 
Scenario D2 16,79% 28,94% 77,71 113,08 
Scenario D3 16,79% 25,60% 77,71 118,40 

Bron : Studiedienst –  

De verbreding van de laagste belastingschijven verhoogt de stimuli om het werk te hervatten. 
In vergelijking met scenario S0 wordt de participation tax rate verlaagd met 10 (scenario D1) 
tot meer dan 16 punten (scenario’s D2 en D3) in het geval van werkhervatting tegen 50% van 
het gemiddelde loon door een werkloze die een uitkering ‘halverwege de periode’ ontvangt. Bij 
een werkhervatting tegen 67% van het gemiddelde loon is de verlaging van de participation 
tax rate ook aanzienlijk. 

 

5.7 Herverdelingseffecten 

Tabel 125 geeft de impact weer per deciel van het scenario geijkt op 1 punt van het BBP (D1). 
Het saldo van de budgettaire enveloppe laat slechts een beperkte verbreding van de schijven 
toe. Het profiel van de resultaten is daarom vrij gelijkaardig aan dat van Tabel 122. 

Vergeleken met de resultaten van Tabel 122 neemt het percentage winnaars vooral in het 4de 
deciel toe maar is de toename beperkt in de andere decielen. De gemiddelde winst neemt 
duidelijker toe vanaf het derde deciel. 

Het percentage verliezers daalt van 5,1 naar 4,2%. Anderzijds neemt het gemiddelde verlies 
toe. Het zijn daarom de grootste verliezers die overblijven en degenen die een klein verlies 
noteerden, worden winnaars door de verbreding van de schijven. 

Vergelijkbare effecten zijn te zien in de andere scenario’s : de uitbreiding van de enveloppe 
verlaagt het percentage verliezers maar er blijft een ‘harde kern’ verliezers, vermoedelijk van 
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verhuurders met een aanzienlijke vastgoedportefeuille166. Hoe meer de verliezers zich 
concentreren rond de harde kern, des te groter het gemiddelde verlies. Dit is vooral duidelijk 
boven het mediaaninkomen.  

 

Tabel 125: Scenario D1 

Deciel Boven-
grens 

% 
winnaars 

% 
verliezers 

Gemiddelde 
winst in  

euro 

Gemiddeld 
verlies in 

euro 

Totaal in 
miljoen 

euro 

% 
Beschikbaar 

inkomen 
0 0 0,0% 0,3% 0 -1.053 -2 -5,2% 
1 5.441 0,0% 3,5% 0 -956 -20 -1,8% 
2 13.075 31,9% 6,5% 288 -1.169 9 0,2% 
3 15.828 33,0% 4,1% 452 -856 68 0,8% 
4 19.005 75,0% 4,3% 443 -1.213 167 1,7% 
5 22.845 83,1% 5,4% 618 -1.394 262 2,4% 
6 27.549 92,8% 4,6% 907 -1.398 464 3,8% 
7 33.645 93,2% 4,3% 979 -1.587 504 3,5% 
8 43.088 94,9% 4,8% 1.171 -1.910 608 3,5% 
9 60.928 96,2% 3,7% 1.660 -1.853 912 4,2% 

10  95,7% 4,1% 2.251 -2.832 1217 3,6% 
Totaal  63,5% 4,2% 1.107 -1.501 4190 3,1% 

Bron : Model Sire 2016-2019 

 

Tabel 126: Scenario D2 

Deciel Boven-
grens 

% 
winnaars 

% 
verliezers 

Gemiddelde 
winst in 

euro 

Gemiddeld 
verlies in 

euro 

Totaal, 
miljoen 

euro 

% 
Beschikbaar 

inkomen 
0 0 0,0% 0,3% 0 -1.053 -2 -5,2% 
1 5.441 0,0% 3,5% 0 -956 -20 -1,8% 
2 13.075 31,9% 6,5% 288 -1.169 9 0,2% 
3 15.828 36,0% 4,1% 459 -850 78 0,9% 
4 19.005 78,3% 4,2% 824 -1.214 355 3,7% 
5 22.845 83,9% 4,7% 1.275 -1.480 597 5,5% 
6 27.549 93,8% 3,8% 1.598 -1.602 859 7,0% 
7 33.645 95,0% 2,8% 1.839 -1.890 1010 7,0% 
8 43.088 96,9% 2,8% 2.184 -2.388 1223 7,1% 
9 60.928 98,1% 1,8% 3.102 -2.562 1790 8,2% 

10  97,9% 1,9% 4.276 -3.863 2457 7,2% 
Totaal  65,0% 3,3% 2.046 -1.559 8357 6,1% 

Bron : Model Sire 2016-2019 

  

 

166 Gelet op de veroordeling die België heeft opgelopen als gevolg van een voordeliger 
belastingheffing op private verhuurde eigendommen in België ten opzichte van gelijkaardige 
eigendommen in een andere EU-lidstaat, zal het belastingsysteem op dergelijke onroerende 
inkomsten sowieso moeten wijzigen. (Arrest C-110/17 dd. 12/04/2018) 
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Tabel 127: Scenario D3 

Deciel Boven-
grens 

% 
winnaars 

% 
verliezers 

Gemiddelde 
winst in 

euro 

Gemiddeld 
verlies in 

euro 

Totaal, 
miljoen 

euro 

% 
Beschikbaar 

inkomen 
0 0 0,0% 0,3% 0 -1.053 -2 -5,2% 
1 5.441 0,0% 3,5% 0 -956 -20 -1,8% 
2 13.075 31,9% 6,5% 288 -1.169 9 0,2% 
3 15.828 36,0% 4,1% 459 -850 78 0,9% 
4 19.005 78,3% 4,2% 824 -1.214 355 3,7% 
5 22.845 84,0% 4,6% 1.403 -1.484 662 6,1% 
6 27.549 93,8% 3,8% 1.984 -1.590 1076 8,8% 
7 33.645 95,2% 2,6% 2.262 -1.926 1255 8,7% 
8 43.088 97,6% 2,2% 2.733 -2.796 1554 9,0% 
9 60.928 98,6% 1,3% 3.907 -3.071 2276 10,5% 

10  98,4% 1,4% 5.568 -4.074 3235 9,5% 
Totaal  65,1% 3,1% 2.535 -1.555 10479 7,7% 

Bron : Model Sire 2016-2019 

Bij een toename van de begrotingsenveloppe verandert het percentage winnaars slechts licht : 
het effect zit hem vooral in de toename van de gemiddelde winst. Op het eerste zicht kan het 
merkwaardig voorkomen dat het gemiddelde verlies bij de hogere inkomens stijgt naarmate 
men overschakelt van scenario D1 over D2 naar D3. Dit is gewoon te verklaren door het feit 
dat meer en meer "kleine verliescijfers" worden omgezet in winst en dus het aantal verliezers 
in scenario D3 merkelijk kleiner wordt, waardoor het gemiddelde verlies natuurlijk stijgt. 
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6. Scenario E – Vlaktaks 

 

6.1 Beschrijving van het berekende scenario 

Een vlaktaks hanteert slechts één tarief en maakt in beginsel geen onderscheid tussen 
gezamenlijk belastbare inkomsten en afzonderlijk belastbare inkomsten.  

Om de vergelijking mogelijk te maken met de andere scenario’s, is in de eerste plaats een 
scenario berekend waarin enkel de globaal belastbare inkomsten tegen een vlak tarief worden 
belast. Volgende elementen van het bestaande stelsel zijn behouden in de berekening: 

• de afzonderlijke tarieven; 
• de bevrijdende tarieven voor de roerende inkomsten; 
• de vaststelling van de belastbare basis; 
• de belastingverminderingen. 

Dit scenario vertoont dan wel veel gelijkenissen met het scenario B dat 2 tarieven telt. Dit 
scenario (E) wordt verder besproken in punt 6.2. 

Om tot een echte vlaktaks te komen, zouden nog een aantal structuurwijzigingen nodig zijn 
zoals: 

• afschaffen van alle afzonderlijke belastingheffingen en de grondslag ervan 
onderwerpen aan het vlak tarief; 

• optrekken van de bevrijdende tarieven inzake roerende inkomsten tot het percentage 
van de vlaktaks; 

• opheffen van de belastingverminderingen voor vervangingsinkomsten. 

Dit scenario wordt verder besproken als Ebis-scenario in punt 6.3. 

 

6.2 Gedeeltelijk scenario vlaktaks 

6.2.1 Resultaten van de berekening 

De drie weerhouden begrotingsenveloppes, laten een enig tarief toe van: 

• 35% in het scenario E1 (1% BBP), 
• 32% in het scenario E2 (2% BBP) 
• 31% in het scenario E3 (2,5% BBP).   

De tarieven zijn afgerond (zonder decimalen) wat als gevolg heeft dat de budgettaire kost niet 
helemaal gelijk is aan de beschikbare enveloppe, maar ze wel sterk benadert.  

 

6.2.2 Effect op het marginale effectieve belastingtarief voor de lonen 

Figuur 37 geeft de impact van deze scenario’s weer op het marginale effectieve tarief voor de 
lonen. Hier is duidelijk dat de focus ligt aan de rechterkant van de inkomensas. Het contrast is 
duidelijk in vergelijking met de andere scenario’s : hier is er een significante daling van het 
marginale tarief boven het gemiddelde loon.  



242 

 

 

Figuur 37 

 
Bron : Studiedienst –  

 

6.2.3 Effect bij werkhervatting 

Tabel 128 geeft het effect weer van verschillende varianten van een vlaktaks op de stimuli om 
het werk te hervatten (167).  

In het geval van een werkhervatting tegen 50% van het gemiddelde loon is er, in vergelijking 
met scenario S0, een vermindering van de stimuli in alle gevallen: de participation tax rate is 
hoger en de stijging van het beschikbaar inkomen lager. In vergelijking met de toestand post-
tax-shift, is het scenario E1 minder gunstig. Alleen scenario E3 maakt een aanzienlijke 
verhoging mogelijk van de stimuli om het werk te hervatten. 

  

 

167  Wanneer de twee scenario's met elkaar worden vergeleken wordt intuïtief verwacht dat 
een verbetering van de groei van het beschikbare inkomen gepaard zal gaan met een 
daling van de participation tax rate. Dit is over het algemeen zo, maar het kan zijn dat 
dit in bepaalde omstandigheden niet het geval is. 

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00

M
ar

gi
na

al
 ta

rie
f, 

ge
ba

se
er

d 
op

 h
et

 b
ru

to
lo

on

Meervouden van het gemiddeld loon

Enkelvoudig belastingtarief (Scenarios E) marginaal belastingtarief op basis 
van de loonkosten

Referentiesituatie Variant E1 Variant E2 Variant E3



243 

 

Tabel 128: Scenario's "E" : effect op de stimuli om het werk te hervatten 

 Participation tax rate Groei van het beschikbaar 
inkomen 

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

Referentiescenario, post tax shift 40,74% 57,43% 48,49 50,19 
Scenario S0 34,87% 52,34% 53,29 56,20 
Scenario E1 45,52% 57,10% 44,58 50,59 
Scenario E2 40,33% 52,82% 48,82 55,63 
Scenario E3 38,60% 51,39% 50,24 57,31 

Langdurige werkloosheid (forfait) 
Referentiescenario, post tax shift 37,96% 50,60% 57,94 78,61 
Scenario S0 32,49% 46,12% 63,04 85,75 
Scenario E1 42,42% 50,31% 53,78 79,08 
Scenario E2 37,58% 46,54% 58,29 85,08 
Scenario E3 35,97% 45,28% 59,80 87,08 

Bron : Studiedienst  

In het geval van een werkhervatting tegen 67% van het gemiddelde loon is er alleen een 
verbetering van de stimuli in scenario E3 als we scenario S0 als referentiepunt nemen. In 
vergelijking met de situatie post-tax-shift is er een verhoging van de stimuli. 

De stijging van het marginale tarief onderaan de inkomenschaal heeft daarom grotendeels een 
ongunstig effect op de stimuli om het werk te hervatten voor lage lonen. Het enige tarief 
genereert uiteraard het tegenovergestelde effect bovenaan de loonschaal (deze gevallen 
worden hier niet gemodelleerd), waar de stimuli al aanzienlijk zijn. Aan de andere kant is er 
een vermindering van de stimuli waar ze eigenlijk moeten verhoogd worden. 

 

6.2.4 Herverdelingseffecten 

Tabel 129 geeft de impact weer per deciel van het 1ste vlaktaksscenario (E1). Aangezien de 
resterende begrotingsenveloppe klein is moet het tarief worden vastgesteld op 35%. Er zijn 
dus meer verliezers dan winnaars : 41% van de huishoudens zijn verliezers, terwijl 36,5% 
winnaars zijn. 

Er is een duidelijke kloof tussen de laagste decielen en de hoogste. In de eerste vier decielen 
is er geen winnaar en zou het gemiddelde verlies pieken op 622 euro in het derde deciel. Dit 
zou neerkomen op het terugnemen van de helft van het voordeel van de tax shift voor lage en 
gemiddelde lonen. 

Vanaf het 6de deciel worden de winnaars de meerderheid; hun aandeel stijgt verder naarmate 
men naar de hogere decielen gaat. Er zijn bijna 90% winnaars in het 9de deciel en bijna 100% 
in het hoogste deciel. De gemiddelde winst neemt ook zeer sterk toe en bereikt 6.146 euro 
voor het hoogste deciel. Dat betekent dat de belastingplichtigen uit het hoogste deciel 5 keer 
de gemiddelde winst zou genieten van wat de lage en gemiddelde lonen in de tax shift hebben 
genoten. Het tiende deciel alleen ontvangt meer dan 80% van de budgettaire enveloppe en de 
winst is 10% van het beschikbaar inkomen. In het eerste deciel is het verlies 9% van het 
beschikbare inkomen. 
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Tabel 129: Scenario E1 

Deciel Bovengrens % 
winnaars 

% 
verliezers 

Gemiddelde 
winst in 

euro 

Gemiddeld 
verlies in 

euro 

Totaal in 
miljoen 

euro 

% 
beschikbaar 

inkomen 
1 5.441 0,0% 89,9% 0 -189 -102 -8,9% 
2 13.075 0,0% 65,7% 0 -568 -223 -3,7% 
3 15.828 0,0% 39,5% 0 -622 -147 -1,7% 
4 19.005 0,4% 76,2% 79 -537 -244 -2,5% 
5 22.845 17,4% 71,9% 132 -443 -177 -1,6% 
6 27.549 59,2% 38,0% 344 -303 53 0,4% 
7 33.645 66,3% 29,9% 738 -496 204 1,4% 
8 43.088 68,6% 31,2% 1.296 -661 408 2,4% 
9 60.928 89,8% 10,1% 1.896 -497 986 4,5% 

10  98,1% 1,7% 6.146 -562 3595 10,5% 
Totaal  36,5% 41,4% 2.336 -451 4354 3,2% 

Bron : Model SIRe 2016-2019 

Door de enveloppe tot twee punten van het BBP te verhogen, kan het enige tarief zakken tot 
32%. In het algemeen zijn er meer winnaars dan verliezers. De resultaten zijn minder 
contrastrijk dan in scenario E1, maar het contrast tussen de laagste decielen en de hoogste 
blijft bestaan. 

De verliezers blijven in de meerderheid in de laagste vier decielen. Het gemiddelde verlies is 
lager dan in het E1-scenario : ongeveer 300 euro. De gemiddelde winst in het hoogste deciel 
neemt nog sterk toe tot 8.630 euro per jaar tegenover 6.146 euro in het E1-scenario. In 
vergelijking met dit scenario zijn de effecten minder geconcentreerd in het hoogste deciel : de 
winst van het 10de deciel is slechts 58% van de totale winst. 

Tabel 130: Scenario E2 

Deciel Bovengrens % 
winnaars 

% 
verliezers 

Gemiddelde 
winst in euro 

Gemiddeld 
verlies in 

euro 

Totaal 
in 

miljoen 
euro 

% 
beschikbaar 

inkomen 

1 5.441 0,0% 89,4% 0 -140 -75 -6,5% 
2 13.075 0,0% 64,6% 17 -368 -142 -2,4% 
3 15.828 1,7% 36,9% 73 -324 -71 -0,8% 
4 19.005 20,8% 53,8% 124 -287 -77 -0,8% 
5 22.845 57,8% 31,2% 406 -159 111 1,0% 
6 27.549 92,3% 4,9% 805 -230 437 3,6% 
7 33.645 84,2% 12,0% 1.337 -295 651 4,5% 
8 43.088 88,0% 11,8% 1.942 -283 1000 5,8% 
9 60.928 99,2% 0,7% 3.077 -175 1822 8,4% 

10  99,3% 0,5% 8.630 -243 5114 14,9% 
Totaal  49,6% 27,9% 2.846 -251 8769 6,4% 

Bron : Model SIRe 2016-2019 

Door de enveloppe te verhogen tot 2,5 punten van het BBP kan het enige tarief zakken tot 
31% en worden de effecten die tijdens de overgang van scenario E1 naar scenario E2 zijn 
waargenomen, nog duidelijker voor de middelste en hoogste decielen. 
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Tabel 131: Scenario E3 

Deciel Bovengrens % 
winnaars 

% 
verliezers 

Gemiddelde 
winst in 

euro 

Gemiddeld 
verlies in 

euro 

Totaal 
in 

miljoen 
euro 

% 
beschikbaar 

inkomen 

1 5.441 0,0% 88,9% 6 -124 -66 -5,8% 
2 13.075 0,1% 64,0% 16 -305 -117 -1,9% 
3 15.828 7,5% 30,3% 80 -276 -46 -0,5% 
4 19.005 28,5% 45,9% 231 -192 -13 -0,1% 
5 22.845 77,8% 10,5% 456 -90 206 1,9% 
6 27.549 93,9% 3,4% 1.004 -183 559 4,6% 
7 33.645 87,5% 8,7% 1.551 -200 800 5,5% 
8 43.088 94,4% 5,4% 2.133 -162 1196 6,9% 
9 60.928 99,7% 0,3% 3.531 -105 2100 9,7% 

10  99,6% 0,2% 9.454 -341 5622 16,4% 
Totaal  53,7% 23,5% 3.002 -202 10240 7,5% 

Bron : Model SIRe 2016-2019 

Het verschil tussen het procentueel aantal winnaars en verliezers is 30 percentpunten voor de 
gehele populatie, terwijl dit in scenario E2 22 punten was en negatief in scenario E1. De 
verliezers zijn altijd in de meerderheid in de laagste vier decielen en de winnaars bevinden 
zich vooral bij de hoogste decielen. Het gemiddelde verlies in de laagste decielen komt redelijk 
dicht in de buurt van wat wordt waargenomen in scenario E2. De gemiddelde winst neemt nog 
steeds sterk toe langs de inkomensas en piekt op 9.454 euro in het tiende deciel. De 10% 
hoogste verdieners winnen 16% van hun beschikbaar inkomen, wat meer is dan 55% van de 
totale begrotingskost van dit scenario. 

Tabel 132 toont de impact van deze drie scenario’s met één tarief op de herverdelingseffecten 
van de belastingen. Er is een zeer sterke daling van de progressiviteit, van het gemiddelde 
tarief en van het herverdelingseffect(168). Over de gehele inkomensverdeling blijft de 
progressiviteit enkel gewaarborgd door het belastingvrije minimum en door de werkbonus 
gericht op lage lonen. 

  

 

168  We merkten hierboven op dat het toespitsen van de werkbonus op de lage inkomsten 
hoge effectieve marginale tarieven aan de onderkant van de loonschaal creëert en, in 
combinatie met een forfaitaire belasting, het profiel van de marginale tarieven behoorlijk 
doet afnemen. Dit belet niet dat een doelgericht belastingkrediet de progressiviteit van 
de belasting zoals die hier wordt gemeten, verhoogt: in feite wordt de spreiding van de 
belastingdruk rond het gemiddelde gemeten en het effect van het doelgericht 
belastingkrediet is dat de belasting bij de lage inkomens wordt verlaagd, waardoor een 
groter deel van de belastingdruk ten laste van de hoge inkomens komt.  
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Tabel 132: Belasting tegen één tarief: Impact op het herverdelingseffect van de belastingen 

 Referentie S0 E1 E2 E3 
Ongelijkheid voor belastingen 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 
Ongelijkheid na belastingen 0,391 0,395 0,416 0,421 0,423 
Herverdelingseffect 0,074 0,070 0.049 0,044 0,042 
Gemiddeld tarief 20,3% 18,4% 17,9% 15,5% 14,7% 
Progressiviteit 0,228 0,246 0,177 0,192 0,198 

Bron : Model SIRe 2016-2019 

In variant E1, met de meest contrasterende effecten tussen de onderkant en bovenkant van 
de inkomensverdeling, daalt de progressiviteit van 0,246 naar 0,177 als gevolg van de 
overgang naar het enkele tarief. Naarmate dit tarief afneemt en de tarieven benadert die van 
kracht zijn in de onderste schijven van het referentiescenario, worden de verliezen bij de 
laagste decielen verminderd zoals hierboven aangegeven. De winsten stijgen ook in de 
bovenste decielen. In het algemeen weegt het eerste effect echter zwaarder dan het tweede 
en neemt de progressiviteit enigszins toe als we een lager tarief gebruiken, terwijl die nog 
grotendeels onder de progressiviteit blijft van het referentiescenario. Met de overgang van 
scenario E1 naar E2 en E3 daalt het gemiddelde belastingtarief en het gecombineerde effect 
zorgt voor een verdere daling van de herverdelingseffecten van de belastingen. 

 

6.3 Scenario voor een effectieve vlaktaks 

Zoals in punt 6.1. al aangegeven is een vlaktaks die enkel voor de inkomsten die momenteel 
globaal worden belast een vast tarief zou kennen en voor alle afzonderlijk belastbare 
inkomsten verder tegen de bestaande verschillende tarieven zou worden belast, geen echte 
vlaktaks. Om die reden is ook een pure vlaktaks berekend waar alle inkomsten worden 
geglobaliseerd en aan slechts 1 tarief worden belast. 

6.3.1 Resultaten van de berekening 

Het ijken van de scenario's gebeurt in verschillende stappen. 

• De eerste stap is de globalisering van de afzonderlijk belastbare inkomsten en de 
schrapping van de belastingverlagingen voor vervangingsinkomsten. 

• Vervolgens worden de maatregelen van het basisscenario toegevoegd (afschaffing van 
de BBSZ en de verhoging van het belastingvrije minimum tot op het niveau van het 
leefloon). 

• In een derde stap wordt de progressieve schaal vervangen door één enkel tarief van 
35% en wordt het tarief van de roerende voorheffing opgetrokken tot die 35%. 

• Ten slotte wordt in een vierde stap het tarief van 35% voor de vlaktaks en de roerende 
voorheffing aangepast aan de enveloppes van 1, 2 en 2,5% van het BBP. 

De eerste stap geeft een budgettair rendement van 5.380 miljoen euro.  Door de progressieve 
tariefschaal te vervangen door een percentage van 35% blijft er een begrotingsopbrengst van 
553 miljoen euro over. Het op één lijn brengen van de roerende voorheffing met dit percentage 
van 35% zou 791 miljoen euro opleveren. Eén punt van de vlaktaks, ook toegepast op de 
roerende voorheffing, is 1.887 miljoen euro waard.  
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Tabel 133: IJking van de Scenario’s 

 E1 Bis E2 Bis E3 bis 
Enveloppe 4.174 8.348 10.436 
Resultaat Sire op 35% 553 553 553 
RV  op 35% 791 791 791 
Enveloppe met vlaktaks 35% 5.518 9.692 11.780 
Tarief vlaktaks 31,4% 29,2% 28,1% 

 

Tabel 133 geeft de ijking van de scenario's weer. We lichten de redenering toe in het geval 
van de 1% BBP. Deze enveloppe komt overeen met 4.174 miljoen euro. Het totale effect van 
de globalisering van het afzonderlijk belastbaar inkomen, de afschaffing van de 
belastingverminderingen op het vervangingsinkomen, de S0-maatregelen en de vervanging 
van de progressieve schaal door één enkel tarief van 35% bedraagt 553 miljoen euro. Het op 
één lijn brengen van de roerende voorheffing met dit tarief zou 791 miljoen euro opleveren. Er 
is dus een globaal budget van 5.518 miljoen euro om de vlaktaks te verlagen tot minder dan 
35%.  Dit zou het terugbrengen tot 31,4%. Op dezelfde manier krijgen we 29,2% met een 
enveloppe van 2% BBP en 28,1% met een enveloppe van 2,5% BBP. Vanzelfsprekend wordt 
de roerende voorheffing in de respectievelijke scenario's dan ook 31,4%; 29,2% en 28,1%. 

Deze ijking geeft indicatieve resultaten. Het effect van schommelingen in het uniforme tarief is 
niet strikt evenredig. Aangezien een tiende van een punt al 189 miljoen euro waard is, zouden 
voor een perfecte ijking tarieven tot op enkele decimalen nauwkeurig moeten worden 
berekend. De hier gekozen parameters geven echter duidelijk de belangrijkste effecten van de 
invoering van een vlaktaks aan; die zouden niet worden gewijzigd door een betere ijking. 
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6.3.2 Effect op het marginale effectieve belastingtarief voor de lonen 

Figuur 38 

 

 

Figuur 38 geeft het profiel van het marginale belastingtarief op de brutolonen in de drie 
forfaitaire belastingscenario's weer. De piek in de lage lonen is altijd aanwezig, omdat deze 
het gevolg is van de werkbonus. De daling van het marginale tarief is op alle loonniveaus 
merkbaar en bereikt 20 punten aan de bovenkant van de loonschaal. 

 

6.3.3 Effect bij werkhervatting 

Het verhogen van de stimuli om het werk te hervatten is zeer duidelijk, zoals blijkt uit Tabel 
134. Bij de interpretatie van deze resultaten is het van belang in gedachten te houden dat, in 
dit scenario de belastingverminderingen voor vervangingsinkomens worden geschrapt, wat de 
netto werkloosheidsuitkeringen doet dalen. Dat beperkt de stijging van de belastingen wanneer 
mensen het werk hervatten en verhoogt de stijging van het beschikbare inkomen bij 
werkhervatting.  
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Tabel 134: Scenario “vlaktaks”: effect op de stimuli om het werk te hervatten 

 Participation tax rate Groei van het  
beschikbaar inkomen 

Loonniveau 50% 67% 50% 67% 
Werkloosheid op middellange termijn (vanaf 7de 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% 
Scenario E1bis 16,09% 26,79% 77,28% 99,83% 
Scenario E2bis 14,94% 25,32% 76,33% 99,13% 
Scenario E3bis 14,36% 24,59% 75,87% 98,80% 

Langdurige werkloosheid (forfait) 
referentiesituatie, post tax shift 37,96% 50,60% 57,94% 78,61% 
Scenario S0 32,49% 46,12% 63,04% 85,75% 
Scenario E1bis 17,28% 27,59% 85,59% 127,66% 
Scenario E2bis 16,04% 26,02% 84,66% 127,12% 
Scenario E3bis 15,43% 25,24% 84,22% 126,86% 

Bron : Studiedienst  

We zien ook dat een gevoelige verbetering van de stimuli in vergelijking met het S0-scenario.  
De verschillen op dat vlak tussen de drie vlaktaksscenario’s zijn erg beperkt.  

 

6.3.4 Herverdelingseffecten 

De volgende drie tabellen geven de impact per deciel weer. De inkomens omvatten niet de 
inkomsten die aan de bevrijdende roerende voorheffing zijn onderworpen, maar de impact van 
deze component is over het algemeen zeer klein en zou de verdeling van de resultaten niet 
fundamenteel wijzigen. 

Voor de interpretatie van de resultaten moet er rekening mee worden gehouden dat de 
decielen worden samengesteld op basis van alle inkomsten die globaal en afzonderlijk worden 
belast. In de drie scenario's worden alle belastbare inkomsten afzonderlijk geaggregeerd en 
belast tegen het uniforme tarief dat specifiek is voor elk scenario. Dit leidt dus voor bepaalde 
inkomens tot een stijging van het belastingtarief dat bijna verdubbelt (dat van 16,5% in de 
referentiesituatie). Een vrij duidelijk geval is dat van het kapitaal uit een groepsverzekering.  Er 
kunnen dus verliezers zijn in de bovenste decielen. 

Tabel 135 geeft de resultaten voor het scenario met een enveloppe van 1% BBP.  Er is een 
scherp contrast tussen de laagste en de hoogste decielen. In de eerste drie decielen verliest 
iedereen. De verliezers zitten in de meerderheid onder het mediaan inkomen. 
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Tabel 135: Vlaktaks  – Scenario E1bis 

Deciel Bovengrens % 
winnaars 

% 
verliezers 

Gemiddelde 
winst, euro 

Gemiddeld 
verlies, 

euro 

Totale 
impact, 
miljoen 

euro 

Impact in % 
beschikbaar 

inkomen 

1 5.441 0,0% 97,7% 0 -148 -86 -7,6% 
2 13.075 0,0% 99,8% 16 -651 -388 -6,5% 
3 15.828 0,8% 98,6% 111 -1.280 -752 -8,8% 
4 19.005 16,7% 82,9% 150 -1.259 -608 -6,3% 
5 22.845 41,0% 57,7% 491 -962 -211 -1,9% 
6 27.549 57,4% 42,3% 984 -877 116 0,9% 
7 33.645 65,0% 34,9% 1.437 -1.703 203 1,4% 
8 43.088 73,4% 26,6% 2.096 -1.989 602 3,5% 
9 60.928 88,1% 11,9% 3.109 -1.365 1539 7,1% 

10  96,0% 4,0% 8.649 -15.104 4599 13,4% 
Totaal  40,0% 50,8% 3.263 -1.063 5013 3,7% 

Bron : Model SIRe 2016-2019 

De gemiddelde winst is veel hoger dan het gemiddelde verlies: meer dan het drievoud. Dit 
scenario creëert dus een massale herverdeling van de laagste decielen naar de hoogste. Over 
het algemeen zijn de eerste vijf decielen verliezers, de winst van het 10e deciel is gelijk aan 
90% van de enveloppe. 

 

Tabel 136: Vlaktaks – Scenario E2bis 

Deciel Bovengrens % 
winnaars 

% 
verliezers 

Gemiddelde 
winst in euro 

Gemiddeld 
verlies in 

euro 

Totaal 
in 

miljoen 
euro 

% 
beschikbaar 

inkomen 

1 5.441 0,1% 95,7% 12 -102 -58 -5,1% 
2 13.075 9,3% 88,9% 77 -456 -238 -4,0% 
3 15.828 12,2% 85,6% 232 -1.078 -534 -6,3% 
4 19.005 25,1% 66,5% 480 -1.061 -349 -3,6% 
5 22.845 49,2% 45,6% 827 -652 66 0,6% 
6 27.549 73,2% 26,4% 1.298 -553 480 3,9% 
7 33.645 76,8% 23,1% 1.911 -1.631 651 4,5% 
8 43.088 79,7% 20,3% 2.823 -1.518 1.159 6,7% 
9 60.928 94,9% 5,1% 4.123 -1.179 2.298 10,6% 

10  96,6% 3,4% 10.902 -13.423 6.017 17,6% 
Totaal  47,2% 42,0% 3.806 -819 9.491 7,0% 

Bron : Model SIRe 2016-2019 

Met een enveloppe van 2% BBP worden de winnaars een kleine meerderheid, maar de kloof 
tussen de laagste decielen en de hoogste blijft hoog. 
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Tabel 137: Vlaktaks – Scenario E3 bis 

Deciel Boven-
grens 

% 
winnaars 

% 
verliezers 

Gemiddelde 
winst in 

euro 

Gemiddeld 
verlies in 

euro 

Totaal 
in 

miljoen 
euro 

% 
beschikbaar 

inkomen 

1 5.441 0,1% 94,6% 12 -82 -46 -4,1% 
2 13.075 13,8% 82,7% 150 -382 -176 -2,9% 
3 15.828 16,9% 76,7% 346 -1.015 -430 -5,0% 
4 19.005 26,9% 64,4% 606 -914 -254 -2,6% 
5 22.845 51,8% 42,6% 963 -491 173 1,6% 
6 27.549 81,8% 17,8% 1.400 -494 632 5,2% 
7 33.645 79,7% 20,2% 2.148 -1.511 839 5,8% 
8 43.088 82,8% 17,1% 3.102 -1.357 1.395 8,1% 
9 60.928 96,8% 3,2% 4.583 -1.232 2.624 12,1% 

10  96,8% 3,2% 11.881 -12.375 6.627 19,4% 
 Totaal 50,0% 38,6% 4.038 -718 11.383 8,4% 

Bron : Model SIRe 2016-2019 
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7. Scenario F - Verruimde globalisering van de inkomsten 

7.1 Aanpassing van de enveloppen 

Specifiek is hier de globalisering van de roerende inkomsten die vandaag aan de bevrijdende 
roerende voorheffing zijn onderworpen. De budgettaire gevolgen van dit specifieke punt 
moeten eerst worden ingeschat.  

We verdelen de roerende inkomsten over de verschillende belastingschijven waarin ze zouden 
terechtkomen indien ze geglobaliseerd zouden worden.  Hiervoor gebruiken we de resultaten 
van de meest recente enquête: Household Finance and Consumption Survey (HFCS) (169). 
Het uitgangspunt is een relatie tussen het financieel vermogen en het bruto-inkomen. 
Vervolgens hebben we de - zeer conservatieve - veronderstelling gemaakt dat het rendement 
van het vermogen niet afhankelijk is van de omvang van het vermogen. Het gevolg hiervan is 
dat de verdeling van het inkomen uit vermogen over de bruto inkomsten dan gelijk is aan die 
van het vermogen. Het is dan mogelijk om de inkomsten uit vermogen te verdelen over de 
verschillende belastingschijven en de belastingopbrengst daarop te berekenen tegen het 
overeenstemmende marginale tarief..  

Tabel 138: Verdeling van de financiële inkomsten tussen de baremaschijven 

Baremaschijven (marginaal tarief) Aandeel in de inkomsten van vermogen 
25% 0,0% 
40% 1,1% 
45% 20,8% 
50% 78,1% 

 

Het is niet verrassend dat het grootste aandeel in de 50%-schijf ligt. Dit resulteert in een 
gemiddeld marginaal tarief van 49%. We kunnen dan het nettorendement van de globalisering 
berekenen, als het verschil tussen de belastingheffing tegen een gemiddeld marginaal tarief 
van 49% op inkomen dat onderworpen is aan de RV en de RV die op dit inkomen wordt 
ingehouden. Het is echter noodzakelijk zich te beperken tot de RV die wordt ingehouden op 
het inkomen dat aan particulieren wordt toegerekend (170). De opbrengst berekend tegen het 
gemiddelde marginale tarief bedraagt 2.374 miljoen euro (171). 

 

169  Zie DU CAJU Ph. (2016), La répartition du patrimoine en Belgique : premiers résultats 
de la deuxième vague de la Household Finance and Consumption Survey , Revue 
économique, Banque Nationale, Septembre, pp. 2947.  

170  Uit de statistieken van de RV zelf kunnen achterhalen welk deel ten laste van 
particulieren valt en welk deel ten laste van ondernemingen. Wel kunnen we het deel 
bpalen van de roerende voorheffing dat wordt verrekend in de vennootschapsbelasting.  
Het is ook op deze basis dat de nationale rekeningen de roerende voorheffing verdelen 
tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. 

171  De berekeningen worden gemaakt op 2018 en herleid tot 2016 (het referentiejaar van 
de gegevensbank van het Sire-model) op basis van het groeipercentage van de 
inkomsten uit roerende goederen over de periode 2016-2018. 
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De budgettaire enveloppen worden als volgt gedefinieerd. 

Tabel 139: Globalisering van financiële inkomsten: aanpassing van de budgettaire enveloppen 

 Exclusief globalisering Met globalisering 
1% BBP  4.170 6.544 
2% BBP  8.350 10.724 
2,5% BBP  10.440 12.814 

 

Zo wordt de volledige begrotingsenveloppe voor één punt van het bbp (4.170 miljoen euro) 
verhoogd tot 6.544 miljoen euro door het rendement van de globalisering van de 
kapitaalinkomsten op te nemen.  

Het saldo wordt gebruikt door de marginale tarieven van de barema's te verlagen, voor zover 
mogelijk met hetzelfde aantal procentpunten. Voor het marginale tarief van 50% moet rekening 
worden gehouden met het feit dat de inkomsten die tegen dit tarief worden belast, ook 
geglobaliseerde roerende inkomsten omvatten (172).  

De parameters zijn als volgt 

Tabel 140: Scenario's F – parameters van de simulaties 

Referentiescenario 
F1 F2 F3 

1% BBP +  
globalisatie 

2% BBP +  
globalisatie 

2,5% BBP +  
globalisatie 

25% 21,5 18,0% 17,0% 
40% 37,5 34,5% 32,5% 
45% 42,5 39,5% 37,5% 
50% 47,5 44,5% 42,5% 

 

De tariefverlagingen bedragen respectievelijk 2,5 punten voor de 1% BBP-enveloppe, 5,5 
punten voor de 2% BBP-enveloppe en 7,5 punten voor de 2,5% BBP-enveloppe. Het saldo 
van de enveloppen wordt gebruikt om de daling van het tarief in de eerste schijf te versterken. 

 

7.2 Impact op de stimuli 

Net als bij de dual income tax is het probleem van de stimuli hier ruimer dan die welke 
betrekking hebben op het arbeidsaanbod, die hier als enige in detail worden onderzocht.  

 

 

172  Dit is in feite een vereenvoudigde procedure: ze hadden moeten worden verdeeld zoals 
in Tabel 138 is aangegeven. Gezien het gemiddelde marginale percentage (49%) en 
de zeer conservatieve veronderstelling over de relatie tussen vermogen en rendement, 
hebben we het percentage op 50% bepaald. 
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7.2.1 Effect op het marginale effectieve belastingtarief voor de lonen 

Figuur 39 geeft het profiel van het marginale tarief in de drie hier onderzochte scenario's. De 
marginale tarieven dalen vanaf een inkomen gelijk aan de helft van het gemiddelde loon. De 
piek als gevolg van de werkbonus blijft bestaan. Voor lonen tussen 70% en 100% van het 
gemiddelde loon, wordt het marginaal tarief in scenario F2 50%; in scenario F3 is het iets lager. 
De globalisering van de inkomsten uit roerende goederen verhoogt de budgettaire enveloppes 
en maakt zo een duidelijkere verlaging van de belastingen en de marginale tarieven mogelijk. 

In alle gevallen is er sprake van een daling van de marginale belastingtarieven over de gehele 
loonschaal. 

 

Figuur 39 

 

 

7.2.2 Effect bij werkhervatting 

De verruiming van de budgettaire marge die door de globalisering van de roerende inkomsten 
mogelijk wordt gemaakt, vertaalt zich in een aanzienlijke verhoging van de stimuli. In 
vergelijking met het S0-scenario bereikt de daling van de participation tax rate 13 punten voor 
een werkhervatting tegen 50% van het gemiddelde loon in het F3-scenario. 
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Tabel 141: Scenario F - effect op de stimuli om het werk te hervatten 

 Participation tax rate Groei van het beschikbaar 
inkomen 

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

Referentiescenario, post tax shift 40,74% 57,43% 48,49 50,19 
Scenario S0 34,87% 52,34% 53,29 56,20 
Scenario F1 29,26% 47,97% 57,88 61,34 
Scenario F2 23,42% 43,30% 62,66 66,86 
Scenario F3 21,24% 41,24% 64,44 69,28 

Langdurige werkloosheid (forfait) 
Referentiescenario, post tax shift 37,96% 50,60% 57,94 78,61 
Scenario S0 32,49% 46,12% 63,04 85,75 
Scenario F1 27,26% 42,27% 67,93 91,87 
Scenario F2 21,82% 38,15% 73.01 98,43 
Scenario F3 19,80% 36,34% 74,90 101,31 

Bron : Studiedienst –  

 

7.2.3 Herverdelingseffecten 

De resultaten van het SIRe-model zijn onvolledig, aangezien het niet mogelijk was de impact 
van de globalisering op de microgegevens te berekenen.  We hebben echter een berekening 
uitgevoerd buiten het model, waarbij we de impact van de globalisering over de decielen 
hebben verdeeld. Deze verdeling is afgeleid van de gegevens die het vermogen aan het bruto-
inkomen koppelen. 

Tabel 142: Globalisering van de inkomsten 

Decielen Exclusief globalisering Met globalisering 
 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2 1,0% 0,6% 0,5% 1,2% 0,7% 0,5% 
3 1,6% 1,4% 1,2% 2,2% 1,6% 1,4% 
4 4,5% 4,4% 4,1% 5,6% 5,0% 4,5% 
5 6,5% 6,5% 6,4% 8,6% 7,7% 7,3% 
6 9,6% 9,0% 8,7% 10,8% 9,5% 9,1% 
7 11,2% 10,9% 10,7% 12,0% 11,2% 10,9% 
8 14,3% 14,1% 14,0% 15,2% 14,6% 14,4% 
9 20,3% 20,2% 20,2% 22,6% 21,4% 21,3% 
10 30,9% 32,8% 34,1% 21,9% 28,3% 30,7% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Aan de linkerkant van Tabel 142: Globalisering van de inkomsten geven we de verdeling van 
de impact van de scenario's F1, F2 en F3 zoals die door het SIRe-model wordt gegeven, dus 
zonder rekening te houden met de globalisering van de inkomsten uit roerende goederen. Aan 
de rechterkant wordt de impact van de globalisering geraamd door de berekening buiten het 
model. 
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Zo gaat door de globalisering de winst van het 10de deciel van 30,9% naar 21,9% van het 
totaal in het F1-scenario en van 34,1% naar 30,7% van het totaal in het F3-scenario (173). Door 
de globalisering wordt de winst herverdeeld van de hoogste inkomens naar de laagste, 
aangezien de globalisering voornamelijk impact heeft in de hoogste decielen. 

  

 

173  Het rendement van de globalisering is in alle drie de scenario's identiek en daarom 
minder belangrijk in relatieve termen bij de overgang van de enveloppe van 1% naar 
de enveloppe van 2,5% van het BBP. 
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8. Impact van de verschillende scenario’s op de tax wedge en internationale 
vergelijking 

8.1 Algemeen 

Voor het basisscenario S0 en voor de 6 scenario’s berekend in de punten 2 tot en met 7 van 
dit hoofdstuk wordt de belastingdruk vergeleken met de huidige situatie. We hanteren daarvoor 
de gekende methode van de OESO met 8 typegevallen van belastingplichtigen. De meest 
gebruikte vergelijking is deze van een alleenstaande zonder kinderen. Deze komt dan ook 
voor in onderstaande grafieken en tabellen. Er zijn 2 types berekend: 

1. Alleenstaande zonder kinderen met een gemiddeld loon 174 
2. Alleenstaande zonder kinderen met 67% van het gemiddelde loon 

Telkens is ook de vergelijking gemaakt met Duitsland, Frankrijk en Nederland. De referentie is 
de situatie in België na volledige implementering van de tax shift. 

 

8.2 Vergelijking bij het gemiddelde loon 

Tabel 143: Impact van de Scenario's op de tax wedge bij 100% van het gemiddelde loon 

 1% BBP 2% BBP 2,5% BBP 
Referentie 52,2% 52,2% 52,2% 
S0 51,0% 51,0% 51,0% 
A – tariefverlaging van de barema’s 50,6% 48,5% 47,1% 
B – Barema’s met twee tarieven 51,1% 49,3% 48,0% 
C – Veralgemening werkbonus  47,3% 46,8% 
D – Dual income tax 46,6% 44,5% 43,1% 
E – Vlaktaks 50,0% 48,1% 47,4% 
E-bis – Vlaktaks 47,7% 46,3% 45,6% 
F – Globalisering kapitaalinkomsten 49,2% 47,1% 46,1% 

 

Binnen de enveloppe van één punt van het BBP bedraagt de vermindering van de tax wedge 
(TW) voor de scenario’s A, B en E tussen de 1,1 en 2,2 procentpunten. In de scenario’s D Ebis 
en F waar de oorspronkelijke budgettaire enveloppe wordt verruimd door de onroerende 
inkomsten aan een vast tarief te belasten in scenario D of zoals in Ebis en F de roerende 
inkomsten te globaliseren gaan we naar een effect van 4,5 tot zelfs 5,6 punten.  Een groot deel 
van de reductie komt voort uit de maatregelen in het basisscenario. De vermindering van de 
TW is duidelijk meer uitgesproken wanneer de budgettaire enveloppe wordt uitgebreid.  

 

174  Ter herinnering (zie Deel 2 – hoofdstuk 3): in 2018 bedroeg dat gemiddelde loon in 
België 48.645 euro bruto. 
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Ongeacht de enveloppe levert scenario D de grootste reductie in TW op. Dit kan, zoals in punt 
5.3 vermeld, worden verklaard door het aanwenden van de opbrengst van de belasting van de 
private huurinkomsten en de regel waarbij de roerende en onroerende inkomsten tegen een 
vast tarief van 30% worden belast, zonder mogelijkheid tot globalisatie.  Vervolgens komen de 
scenario’s F en Ebis waar de roerende inkomsten worden geglobaliseerd en het scenario C, 
waarin de werkbonus wordt veralgemeend. Aangezien de situatie van de onroerende en 
roerende inkomsten in de scenario’s A, B en E geen wijzigingen ondergaan, is de reductie in 
de TW het kleinst. 

Figuur 40 vergelijkt de TW op het gemiddelde loon tussen ons land en drie referentielanden. 
Voor deze landen wordt de laatst gepubliceerde waarde in aanmerking genomen, namelijk die 
van 2018 (175).Figuur 41 geeft de afwijkingen van dit gemiddelde weer. 

Figuur 40 

 

 

In de scenario’s D2 en D3 komt de TW onder het gemiddelde van de 3 buurlanden. In de 
andere gevallen blijft de TW erboven. Het gemiddelde van de 3 buurlanden wordt naar 
beneden getrokken door het lage niveau van de TW in Nederland, dat ver onder het Franse 
en Duitse niveau ligt. Scenario’s op basis van een enveloppe van 2 of 2,5 punten van het BBP 
maken het mogelijk om de TW terug te brengen tot een lager niveau dan dat van Frankrijk en 
Duitsland.  

 

175  Zie editie 2019 m.b.t. Taxing wages, OESO.  
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Figuur 41 

 

 

Wanneer we de OESO-ranking uit Deel 2 hoofdstuk 3 opnieuw maken voor de verschillende 
scenario’s, dan blijft ons land met het basisscenario de lijst aanvoeren in de situatie van een 
alleenstaande met een gemiddeld loon. Wanneer we de verder uitgewerkte scenario’s 
bekijken, zakken we in de ranking, in de veronderstelling dat de situatie in de andere landen 
ondertussen stabiel blijft. Dit wordt weergegeven in Tabel 144.  

Tabel 144: Impact hervorming op OESO-ranking tax wedge – alleenstaande met gemiddeld loon 

100% nieuwe OESO-ranking 
scenario 1% BBP 2% BBP 2,5% BBP 

A 1 2 5 
B 1 2 2 
C  5 5 
D 5 6 8 
E 1 2 5 

E-bis 3 5 5 
F 2 5 5 
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8.3 Vergelijking bij 67% van het gemiddelde loon 

Tabel 145: impact van de Scenario’s op de tax wedge bij 67% van het gemiddelde loon 

 1% BBP 2% BBP 2,5% BBP 
Referentie 44,9% 44,9% 44,9% 

S0 43,5% 43,5% 43,5% 
A 43,1% 40,8% 40,8% 
B 43,7% 40,9% 39,5% 
C  37,9% 37,6% 
D 37,1% 34,6% 33,0% 
E 45,7% 43,8% 43,2% 

E-bis 43,4% 42,1% 41,4% 
F 41,6% 39,6% 38,7% 

 

Figuur 42 
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Figuur 43 

 

De resultaten zijn gunstiger voor België wanneer de vergelijking wordt gemaakt met 67% van 
het gemiddelde loon, d.w.z. halverwege het minimumloon en het mediaanloon. Op dit 
loonniveau kan de TW in sommige scenario's, die gebaseerd zijn op enveloppen van 2 en 2,5 
punten van het BBP, onder het gemiddelde van de drie referentielanden komen te liggen. Dit 
is het geval voor scenario's B (schaal met twee tarieven), scenario F (globalisering van de 
roerende inkomsten) en nog duidelijker voor scenario C (veralgemening van de werkbonus). 
Voor scenario D liggen alle scenario's (inclusief 1%-BBP) onder het gemiddelde van de 
buurlanden. 

Tabel 146: Impact hervorming op OESO-ranking tax wedge – alleenstaande met 67% van het gemiddelde loon 

67% nieuwe OESO-ranking 
scenario 1% BBP 2% BBP 2,5% BBP 

A 4 8 8 
B 3 8 9 
C   11 11 
D 12 17 19 
E 1 3 4 

E-bis 3 5 5 
F 5 9 10 

 

Wanneer we de OESO-ranking maken voor de verschillende scenario's, dan dalen we in het 
basisscenario van de koppositie naar plaats 3 in de situatie van een alleenstaande met 67% 
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van het gemiddelde loon. Wanneer we de verder uitgewerkte scenario's bekijken, zakken we 
duidelijk in de ranking, met uitzondering van het scenario vlaktaks, waar de winst veel kleiner 
is. 

Tabel 147 toont het effect van de verschillende scenario's op de stimuli om het werk te 
hervatten. Als indicator hebben we het gemiddelde van de participation tax rate berekend op 
de vier basisgevallen (twee periodes van werkloosheid, 50% en 67% van het gemiddelde 
loon). De resultaten worden uitgedrukt als afwijkingen van de referentiesituatie. 

Tabel 147: Effect van de Scenario's op de participation tax rate (In afwijking van de referentiesituatie) 

Scenario 1% BBP 2% BBP 2,5% BBP 
A -5,99% -10,26% -10,32% 
B -6,03% -11,30% -12,92% 
C  -15,70% -17,37% 
D -16,91% -22,53% -24,32% 
E 2,16% -2,37% -3,87% 

E-bis -24,75% -26,10% -26,78% 
F -9,99% -15,01% -17,03% 

 

De vergelijking moet worden gemaakt met een equivalente budgettaire enveloppe, d.w.z. in 
kolommen in plaats van in rijen.  

In het geval van scenario's die gebaseerd zijn op een 1% BBP, geven opties Ebis en D de 
beste resultaten in termen van het verhogen van de stimuli om het werk te hervatten, gevolgd 
door optie F ( Globalisering van de kapitaalinkomsten).  De belasting tegen één tarief 
vermindert de stimuli.  

Wanneer de enveloppe wordt uitgebreid tot 2% of 2,5% BBP, geven de scenario’s Ebis, D, C 
en F de beste resultaten. De redenen hiervoor zijn echter verschillend: in het geval van de 
scenario's C wordt dit verklaard door de wijze waarop de budgettaire enveloppe wordt 
toegewezen, terwijl dit in het geval van de Ebis, D- en F-scenario's wordt verklaard door de 
uitbreiding van de budgettaire enveloppe (belasten van de roerende en onroerende inkomsten, 
respectievelijk het rendement van de globalisering van de roerende inkomsten). Dit maakt een 
sterkere daling van de tarieven aan de onderkant van de schaal mogelijk.  
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DEEL 4: COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Hoofdstuk 1 - Inleiding 

In deel 3 is gepleit voor een hervorming van de personenbelasting waarbij de belastingvrije 
som wordt opgetrokken, de BBSZ wordt afgeschaft, de tarieven worden verlaagd en de basis 
wordt verbreed. Er zijn daarvoor een basisscenario en 6 aanvullende scenario's uitgewerkt.  

De opdrachtgevende ministers hebben eveneens gevraagd om financieringspistes te 
onderzoeken, waarbij wordt open gelaten of de operatie budgetneutraal moet zijn. Binnen dit 
kader heeft de Afdeling zeer vele mogelijkheden onderzocht en laten becijferen. Daarover 
handelt dit deel 4. De Afdeling spreekt zich hier niet uit over de opportuniteit van de 
maatregelen.   

Dit deel bevat eerst een samenvattende tabel met becijferde maatregelen, aangevuld met de 
meeste fiscale uitgaven (aangeduid door FU). Sommige maatregelen worden in de verdere 
hoofdstukken in detail toegelicht. Waar dit mogelijk is, zijn zowel de totale opbrengst als de 
impact van de maatregel op de verschillende inkomensdecielen berekend. De maatregelen 
worden per belastingsoort opgelijst. 

Voor de opbrengst van de verschillende maatregelen zijn voor de directe belastingen de 
modellen Aurora en SIRe gebruikt176; voor de indirecte belastingen gaat het om het model 
IndTax177. De berekeningen zijn gebaseerd op de vigerende wetgeving. De effecten van de 
eventuele scenario’s besproken in deel 3 zijn niet meegerekend. Ze zullen een, meestal 
negatieve, impact hebben op de opbrengst van bepaalde maatregelen. Bovendien zijn de 
effecten inzake sociale zekerheid niet opgelijst wegens gebrek aan basisgegevens op dat vlak. 

De fiscale uitgaven (FU) werden overgenomen uit de inventaris van de fiscale uitgaven die als 
bijlage werd toegevoegd aan het ontwerp van de middelenbegroting voor het begrotingsjaar 
2019. De ramingen zijn gebaseerd op het aanslagjaar 2017 voor de personenbelasting, en op 
het jaar 2017 voor de indirecte belastingen, de roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing.  
De volledige inventaris van fiscale uitgaven is te vinden op de website van de FOD 
Financiën178. Ook deze ramingen gelden bij de huidige tarieven (en dus zonder rekening te 
houden met de volledige tax shift); tariefverlagingen zoals besproken in deel 3 zouden de kost 
van de fiscale uitgave, en dus ook de opbrengst van de schrapping ervan, verminderen. 

Voor de berekening van de fiscale opbrengst van de maatregelen, wordt uitgegaan van een 
belastbare basis die ongewijzigd blijft. In de mate dat er beslissingen worden genomen die de 
belastbare basis wijzigen of de heffingsbasis in de sociale zekerheid aanpassen, zal die 
opbrengst wijzigen. De toename van de sociale zekerheidsbijdragen beïnvloedt de belastbare 

 

176 Toegelicht in deel 1 

177 IndTax is een model om de verdelingsaspecten van btw (en accijnzen) te moduleren aan 
de hand van het huishoudbudgetonderzoek van de FOD Economie. Het model is verder 
opgenomen in hoofdstuk 4 punt 4 “herverdelende werking indirecte belastingen”. 

178 
https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/cijfers/inventaris_van_de_federale_f
iscale_uitgaven. Referte kamerdocument: Doc 54 3293/004 

https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/cijfers/inventaris_van_de_federale_fiscale_uitgaven
https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/cijfers/inventaris_van_de_federale_fiscale_uitgaven
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basis en zal de personenbelasting (bij werknemersbijdragen) en/of de vennootschapsbelasting 
(bij werkgeversbijdragen) verlagen. 
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Hoofdstuk 2 - Overzichtstabel 

 

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 
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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 
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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 
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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 
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Hoofdstuk 3 - Directe belastingen 

1. Personenbelasting 

1.1 Drie korven  

Voor deze maatregel worden een reeks specifieke bestaande voordelen samengebracht in 
drie korven, die elk een afzonderlijk plafond hebben. Een korf die bestaat uit gewestelijke en 
federale maatregelen (korven 2 en 3) is in de huidige context van de bevoegdheidsverdeling 
na de zesde staatshervorming echter problematisch. Het voorstel is een oefening die daarvan 
abstractie maakt. Er wordt ook van uitgegaan dat een dergelijke maatregel wordt uitgevoerd 
zonder overgangsmaatregelen op bestaande contracten.  

 

1.1.1 Omschrijving van de korven 

De uitgevoerde simulatie omvat de drie korven: "Sparen", "Onroerend goed" en "Andere fiscale 
uitgaven, behalve die van sociale aard". Elke korf heeft een plafond van 1500 euro in 2019, 
waarop een tarief van 30% wordt toegepast of een belastingvermindering van 450 euro. De 
plafonds vervangen de bestaande beperkingen. Het systeem kan dus zowel winnaars (bv. 
belastingplichtigen die momenteel slechts gebruik maken van de belastingvermindering voor 
pensioensparen) als verliezers (bv. belastingplichtigen die gebruik maken van de woonbonus 
voor hypothecaire leningen aangegaan voor 2015) voortbrengen. Bij de becijfering is er geen 
rekening gehouden met gedragswijzigingen die zich hoogstwaarschijnlijk zullen voordoen. 

 

1.1.1.1 Korf 1 : Sparen  

De korf “Sparen” omvat de volgende fiscale uitgaven: 

- Federale korting voor langetermijnsparen (levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn 
aan een hypothecaire lening) 

- Pensioensparen  
- Verwerving van werkgeversaandelen  
- Verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering  
- Persoonlijke groepsverzekeringsbijdrage en bijdragen en premies voor individuele 

voortzetting voor werknemers en overeenkomstige codes voor bedrijfsleiders  
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Tabel 148: Korf Sparen :bovengrenzen en maximale belastingvermindering 

  
Maximaal 
bedrag (euro)  Tarief  Belastingvermindering 

Federale korting voor langetermijnsparen 
(levensverzekeringen) 2.310 30% 693 

Pensioensparen 1.230 25% 307,5 

Verwerving van werkgeversaandelen (niet 
cumuleerbaar met pensioensparen) 770 30% 231 

Verwerving van aandelen in van erkende 
ontwikkelingsfondsen voor 
microfinanciering 

 5% 320 

Totaal   1320,5 

 

1.1.1.2 Korf 2 :Onroerende goederen 

Deze korf bevat het geheel van Kader IX van de belastingaangifte, met uitzondering van de 
federale belastingvermindering voor langetermijnsparen. Het bestaat dus uit de volgende 
elementen : 

- Uitgaven die betrekking hebben op de eigen woning: 
 Interesten op hypothecaire leningen 
 kapitaalaflossingen op hypothecaire leningen 
 Individuele levensverzekeringspremies die in aanmerking komen: 

• voor de gewestelijke belastingvermindering voor het 
bouwsparen 

• voor de gewestelijke belastingvermindering voor 
langetermijnsparen 

- Uitgaven die geen verband houden met de eigen woning : 
 Federale woonbonus: interesten en levensverzekeringspremies 
 Interesten die een federaal belastingvoordeel opleveren behoudens de 

woonbonus 
 Kapitaalaflossingen voor een hypothecaire lening 

 

1.1.1.3 Korf 3 : Andere excl. sociale uitgaven 

Deze korf bevat:  

- Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor overuren die recht geven op een 
belastingvermindering van 66,81% of 57,75%. 

- Giften  
- Belastingvermindering voor kinderopvang  
- Niet door subsidies gedekte gedeelte van uitgaven voor onderhoud en restauratie van 

eigendommen beschermd volgens de wetgeving op behoud van monumenten en 
landschappen  
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- Bezoldigingen van een huisbediende  
- Uitgaven voor PWA-cheques en dienstencheques  
- Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen179 
- Tussenkomst van de werkgever in de aankoop van een privé-pc180 
- Forfait voor verre verplaatsingen181. 

De Afdeling geeft er zich rekenschap van dat de hybride aard (belastingverminderingen, 
vrijgestelde inkomsten,…) van de verschillende maatregelen in korf drie de praktische 
uitwerking bemoeilijkt. Daarnaast kan het feit dat keuzes met betrekking tot een component uit 
de korf de keuzevrijheid met betrekking tot andere componenten uit die korf beperkt, door de 
belastingplichtigen als een complicatie ervaren worden.  

De belastingvermindering wordt berekend aan het tarief van 30%. Bepaalde elementen van 
deze korf genieten momenteel van een belastingverlaging aan een hoger tarief. Dit is het geval 
voor overwerkvergoedingen, giften en kosten voor kinderopvang. Voor deze elementen kan 
de korf dus in twee opzichten beperkend zijn, zowel wat betreft het in aanmerking komende 
bedrag als het tarief van de belastingvermindering. 

 

1.1.2 Resultaten 

De invoering van de drie korven doet de totale inkomsten in de PB toenemen met 2.175 miljoen 
euro, op basis van de gegevens van 2015 en de wetgeving van 2019. De bijzondere bijdrage 
voor de sociale zekerheid stijgt met 12 miljoen euro. In bepaalde gevallen is er sprake van een 
verhoging van het belastbare inkomen wanneer vrijstellingen of aftrekposten worden 
vervangen door een belastingvermindering. 

  

 

179 Deze bedragen zijn momenteel vrijgesteld. In de simulatie worden ze eerst toegevoegd aan 
het belastbaar inkomen en komen ze vervolgens in aanmerking voor een 
belastingvermindering binnen deze korf. 

180 Dezelfde behandeling als voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. 

181 De aftrek wordt afgeschaft en de bedragen komen in aanmerking voor de 
belastingvermindering. 
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Tabel 149: Creatie van drie korven – Impact per deciel 

Deciel Bovengrens 
in euro % winnaars % verliezers Gemiddelde 

winst in % 

Gemiddeld 
verlies in 
euro 

Verlies 
totaal 
miljoen euro 

0  0,0% 1,3% 0 -180 -1,36 

1  5.363,00 0,0% 1,3% 0 -199 -1,63 

2 12.593,00 5,2% 7,0% 121 -237 -6,31 

3 15.339,00 5,3% 8,3% 253 -299 -7,07 

4 18.443,00 6,9% 21,9% 170 -309 -34,22 

5 22.154,00 9,4% 35,2% 154 -357 -68,0 

6 26.337,00 12,0% 47,7% 167 -483 -128,41 

7 31.710,00 11,9% 57,2% 183 -532 -172,56 

8 40.232,00 10,1% 70,9% 169 -727 -304,58 

9 57.486,00 7,3% 82,7% 181 -1.065 -530,20 

10  4,8% 90,6% 176 -1.694 -932,71 

Totaal  6,6% 38,7% 173 -874 -2.187,06 

Bron: model SIRe 2015-2019 

De invoering van de korven creëert  zowel winnaars als verliezers. De verliezers zijn de 
belastingplichtigen voor wie de plafonds een beperkend effect hebben. 

Het bestaan van winnaars kan als volgt verklaard worden: 

- Fiscale uitgaven m.b.t. onroerend goed en langetermijnsparen worden gescheiden 
behandeld, terwijl deze twee soorten uitgaven momenteel nog in dezelfde korf vallen, 
althans voor onroerende goederen die niet als eigen woning beschouwd worden en 
voor levensverzekeringen die onder de regeling langetermijnsparen vallen. Het totaal 
van de twee nieuwe korven kan hoger zijn dan het huidige plafond.  

- Voor sommige belastingplichtigen die weinig gebruik maken van fiscale uitgaven is het 
huidige plafond restrictiever dan het plafond van de korf.  

- De vervanging van de aftrekken en vrijstellingen door een belastingvermindering leidt 
tot een verhoging van het gezamenlijk belastbaar inkomen en kan dus leiden tot een 
verhoging van het marginale tarief. Voor de "woonbonus"-aftrek van leningen vóór 
2015 wordt de belastingvermindering echter tegen het marginale tarief toegekend.  

De winsten zijn echter veel lager dan de verliezen. In alle decielen zijn er minder winnaars dan 
verliezers en het verschil tussen het percentage verliezers en het percentage winnaars neemt 
sterk toe naarmate men hoger op de inkomensschaal komt. Zo is er in het 3e deciel slechts 
een verschil van drie procentpunten, terwijl dit in het 10e deciel een verschil van 85 
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procentpunten betreft. Bovendien is de gemiddelde winst veel lager dan het gemiddelde 
verlies. Daarnaast heeft de gemiddelde winst een onregelmatig verloop doorheen de decielen, 
maar het gemiddelde verlies neemt duidelijk toe met het inkomen.  

De berekening is statisch en houdt geen rekening met gedragsveranderingen. Het is echter 
mogelijk dat sommige belastingplichtigen voor wie de korven momenteel niet beperkend zijn, 
de nieuwe ruimte gebruiken. Voor de belastingplichtigen die het plafond van de korf “Sparen” 
bereiken, is er ook een mogelijkheid om de persoonlijke bijdragen aan groepsverzekeringen 
te vervangen door werkgeversbijdragen. 

 

1.2 De woonfiscaliteit 

1.2.1 De federale woonfiscaliteit 

De impact van een hervorming van de federale woonfiscaliteit wordt berekend aan de hand 
van vier scenario’s. In het eerste scenario wordt de federale woonfiscaliteit in zijn geheel 
afgeschaft. In het tweede scenario blijven de voordelen verbonden aan levensverzekeringen 
en langetermijnsparen behouden. In het derde scenario blijven de voordelen verbonden aan 
erfpacht of een recht van opstal behouden. Het vierde scenario tenslotte gaat uit van het 
behoud van de fiscale voordelen m.b.t. interesten. 

1.2.1.1 Eerste scenario: Afschaffen van de federale woonfiscaliteit 

Deze sectie maakt een raming van de budgettaire impact van een afschaffing van de federale 
maatregelen inzake woonfiscaliteit. De onderstaande statistieken en simulaties werden 
uitgevoerd met behulp van de AURORA simulatiesoftware voor aanslagjaar 2017 (dwz zonder 
rekening te houden met de effecten van de tax shift). De gegevens zijn dus een weergave van 
de situatie dd. 30/06/2018 van de ingekohierde aangiften in de personenbelasting voor AJ 
2017. De budgettaire impact van de afschaffing van de federale woonfiscaliteit wordt 
weergegeven in Tabel 150. 

Tabel 150: Budgettaire impact afschaffing federale woonfiscaliteit 

Budgettaire impact (federaal + gewestelijk) (miljoen euro)       527     

- Federaal niveau       483    

- Gewestelijk niveau          44     

  - Vlaams Gewest          25     

  - Waals Gewest          12     

  - Brussels Hoofdstedelijk Gewest             7   

Impact voor de belastingplichtigen (incl. opcentiemen)       568    
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In de onderstaande tabellen wordt een verdeling gegeven van de impact voor de 
belastingplichtigen over de inkomensdecielen, voor enerzijds de gehuwden en wettelijk 
samenwonenden (fiscaal gehuwden) , en anderzijds de fiscaal alleenstaanden. 

 

Tabel 151: Decielenverdeling voor de fiscaal gehuwden 

Deciel Bovengrens, 
in euro 

Negatieve impact Geen impact 

Aantal Totaal bedrag Gemiddelde Aantal 

0            20    -98 109 - 4 905,47         20 279    

1 20.097       4 575    -4 641 658 -1 014,57       216 276    

2 25.691     13 214    -7 538 587 -570,50       207 637    

3 30.741     23 784    -13 614 913 -572,44       197 067    

4 36.024     34 472    -21 034 125 -610,18       186 378    

5 42.347     40 951    -29 660 400 -724,29       179 900    

6 49.672     44 522    -36 110 904 -811,08       176 328    

7 58.252     46 998    -42 074 020 -895,23       173 853    

8 69.705     51 833    -51 441 143 -992,44       169 017    

9 89.374     59 493    -66 279 961 -1 114,08       161 058    

10      77 789    -109 596 922 -1 408,90       143 061    

Totaal    397 651    - 382 090 741          1 831 153    
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Tabel 152: Decielenverdeling voor de alleenstaanden 

Deciel Bovengrens, 
in euro 

Negatieve impact Geen impact 

Aantal Totaal bedrag Gemiddelde Aantal 

0            78    -475 153 -6 091,70       575 760    

1 2.420           52    -165 964 -3 191,61       412 283    

2 9.888       2 608    -2 247 131 -861,63       409 727    

3 13.734       8 407    -4 327 587 -514,76       403 928    

4 15.587       7 650    -4 540 581 -593,54       404 685    

5 17.937     17 579    -8 347 388 -474,85       394 755    

6 21.047     26 300    -13 317 268 -506,36       386 035    

7 24.693     35 687    -18 469 093 -517,53       376 648    

8 29.639     44 841    -25 613 628 -571,21       367 494    

9 38.421     55 548    -37 416 022 -673,58       356 787    

10      76 456    -71 121 665 -930,23       335 878    

Totaal    275 206    - 186 041 479          4 423 980    

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat deze bovenstaande budgettaire raming geen rekening 
houdt met gedragswijzigingen door de belastingplichtigen. Het is niet ondenkbaar dat door het 
wegvallen van de federale maatregelen inzake woonfiscaliteit er een negatief effect zal zijn in 
de bouwsector aangezien de potentiële klanten niet langer een fiscaal voordeel hebben voor 
alle woningen die niet vallen onder de categorie ‘eigen woning’. Deze effecten vallen buiten 
het kader van deze nota, maar hebben uiteraard een invloed op de globale effecten van de 
voorgestelde maatregel. 

Daarnaast moet aangestipt worden dat de bovenstaande raming uitgaat van een algemene 
afschaffing van alle maatregelen met betrekking tot uitgaven die niet slaan op de ‘eigen 
woning’. Hierbij werden ook voordelen met betrekking tot hypothecaire leningen uit het 
verleden teniet gedaan. Er kan voor geopteerd worden om deze historische, en uitdovende, 
maatregelen te behouden. Hierdoor zal de budgettaire impact tijdens de uitdovingsperiode  
minder groot zijn dan hierboven becijferd. Bovendien is het behoud van de bestaande regimes 
niet van aard om de belastingen te vereenvoudigen. 
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1.2.1.2 Tweede scenario: behoud van levensverzekeringen en langetermijnsparen 

In het tweede scenario worden de premies van levensverzekeringen die in aanmerking komen 
voor de federale belastingvermindering voor langetermijnsparen niet geschrapt, aangezien 
deze premies niet noodzakelijk verbonden zijn aan een hypothecaire lening.  

Dit scenario zou 315,5 miljoen euro opbrengen op het federale niveau, en 44,3 miljoen op het 
gewestelijke niveau. Het totale verlies voor de belastingplichtigen wordt geschat op 388,3 
miljoen euro. In dit laatste bedrag is ook de impact van deze maatregel op de gemeentelijke 
personenbelasting opgenomen.  

Tabel 153: Impact afschaffing federale woonfiscaliteit met behoud van levensverzekeringen en langetermijnsparen 

Budgetaire impact (federaal + gewestelijk) (miljoen 
euro) 360 

- Federale niveau 316 

- Gewestelijke niveau 44  

  -  Vlaams gewest 25  

  - Waals gewest 12  

  - Brussels hoofdstedelijk gewest 7 

Impact voor de belastingplichtigen (incl. opcentiemen) 388  

 

In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de impact op de belastingplichtigen 
per inkomensdeciel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de aangiften van gehuwden 
en wettelijk samenwonenden en de aangiften van fiscaal alleenstaanden.  
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Tabel 154: Decielenverdeling impact tweede scenario (fiscaal gehuwden) 

Deciel Bovengrens, 
in euro 

Negatieve impact Geen impact 

Aantal Totale impact Gemiddelde 
impact Aantal 

0  20 -98 109,40 -4 905,47 20 279 

1 20.097 3 567 -4 458 107,94 -1 249,82 217 284 

2 25.691 6 031 -5 802 244,17 -962,07 214 819 

3 30.741 8 230 -8 912 843,10 -1 082,97 212 621 

4 36.024 10 701 -12 264 202,08 -1 146,08 210 149 

5 42.347 14 571 -17 800 225,02 -1 221,62 206 280 

6 49.672 18 627 -22 610 570,22 -1 213,86 202 223 

7 58.252 21 970 -27 080 881,10 -1 232,63 198 881 

8 69.705 26 831 -34 292 164,48 -1 278,08 194 019 

9 89.374 33 427 -45 570 694,83 -1 363,29 187 424 

10  50 712 -83 409 069,12 -1 644,76 170 138 

Totaal  194 687 -262 299 111,46  2 034 117 
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Tabel 155: Decielenverdeling impact tweede scenario (Alleenstaanden) 

Deciel Bovengrens, 
in euro 

Negatieve impact Geen 
impact 

Aantal Totale impact Gemiddelde 
impact Aantal 

0  78 -475 152,60 -6 091,70 575 760 

1 2.420 52 -165 963,72 -3 191,61 412 283 

2 9.888 1 772 -2 133 098,16 -1 203,78 410 563 

3 13.734 4 607 -3 630 868,84 -788,12 407 728 

4 15.587 4 032 -3 770 323,20 -935,10 408 303 

5 17.937 5 798 -5 450 293,94 -940,03 406 536 

6 21.047 8 655 -8 391 455,25 -969,55 403 680 

7 24.693 11 245 -10 858 059,55 -965,59 401 090 

8 29.639 16 092 -15 707 723,04 -976,12 396 243 

9 38.421 23 636 -23 965 485,84 -1 013,94 388 699 

10  41 100 -51 706 677,00 -1 258,07 371 234 

Totaal  117 067 -126 255 101,14  4 582 119 
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1.2.1.3 Derde scenario: behoud van voordelen m.b.t. erfpacht en recht van opstal 

In het derde scenario worden alle federale woonvoordelen en voordelen voor 
levensverzekeringspremies geschrapt;  de vergoedingen die betaald werden om een erfpacht 
of opstalrecht te verwerven blijven aftrekbaar. 

Tabel 156 geeft een overzicht van de budgettaire impact voor het federale niveau (482,1 
miljoen euro), het gewestelijke niveau (44,2 miljoen euro) en het geraamde verlies voor de 
belastingplichtigen van 567,1 miljoen euro. In het laatste bedrag wordt ook rekening 
gehouden met het effect van deze maatregel op de gemeentelijke personenbelasting. 

Tabel 156: Impact afschaffing federale woonfiscaliteit met behoud van voordelen m.b.t erfpacht en rechten van 
opstal 

Budgetaire impact (federaal + gewestelijk) (miljoen 
euro)                        526     

- Federale niveau                        482     

- Gewestelijke niveau                          44     

  - Vlaams gewest                          25     

  - Waals gewest                          12     

  - Brussels hoofdstedelijk gewest                            7   

Impact voor de belastingplichtigen (incl. opcentiemen)                        567    

 

In Tabel 157 en Tabel 158 wordt een overzicht gemaakt van de impact op de 
belastingplichtigen per inkomensdeciel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen fiscaal 
gehuwden en alleenstaanden. 
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Tabel 157: Decielenverdeling impact derde scenario (fiscaal gehuwden) 

Deciel Bovengrens, 
in euro 

Negatieve impact Geen impact 

Aantal Totale impact Gemiddelde 
impact Aantal 

0  19 -98 102,70 -5 163,30 20 280 

1 20.097 4 559 -4 628 843,88 -1 015,32 216 292 

2 25.691 13 185 -7 521 515,10 -570,46 207 665 

3 30.741 23 747 -13 588 270,87 -572,21 197 104 

4 36.024 34 429 -20 975 179,67 -609,23 186 421 

5 42.347 40 909 -29 610 343,29 -723,81 179 942 

6 49.672 44 477 -36 054 835,28 -810,64 176 373 

7 58.252 46 949 -42 012 312,65 -894,85 173 902 

8 69.705 51 775 -51 356 658,00 -991,92 169 075 

9 89.374 59 440 -66 216 160,00 -1 114,00 161 411 

10  77 685 -109 378 149,45 -1 407,97 143 165 

Totaal  397 174 -381 440 370,89  1 831 630 
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Tabel 158: Decielenverdeling impact derde scenario (Alleenstaanden) 

Deciel Bovengrens, 
in euro 

Negatieve impact Geen impact 

Aantal Totale impact Gemiddelde 
impact Aantal 

0  77 -474 088,23 -6 156,99 575 761 

1 2.420 52 -165 475,96 -3 182,23 412 283 

2 9.888 2 604 -2 245 507,32 -862,33 409 731 

3 13.734 8 394 -4 324 756,68 -515,22 403 941 

4 15.587 7 639 -4 531 378,41 -593,19 404 696 

5 17.937 17 570 -8 331 518,30 -474,19 394 764 

6 21.047 26 285 -13 281 021,95 -505,27 386 050 

7 24.693 35 677 -18 458 209,49 -517,37 376 658 

8 29.639 44 809 -25 585 042,82 -570,98 367 526 

9 38.421 55 508 -37 388 523,56 -673,57 356 827 

10  76 388 -71 017 923,60 -929,70 335 946 

Totaal  275 003 -185 803 446,32  4 424 183 
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1.2.1.4 Vierde scenario: behoud van voordelen m.b.t. interesten 

In het vierde scenario worden alle federale woonvoordelen en voordelen voor 
levensverzekeringspremies; de interesten van leningen blijven aftrekbaar.  

De geschatte opbrengst in dit scenario bedraagt 297,5 miljoen euro voor het federale niveau 
en 353.651,2 euro voor het gewestelijke niveau. Het verlies voor de belastingplichtigen wordt 
geschat op 319,9 miljoen euro. In het laatste bedrag wordt ook rekening gehouden met het 
effect van deze maatregel op de gemeentelijke personenbelasting. 

Tabel 159: Impact afschaffing federale woonfiscaliteit met behoud van voordelen m.b.t. interesten 

Budgetaire impact (federaal + gewestelijk) 
(miljoen euro)                        298    

- Federale niveau                        298    

- Gewestelijke niveau                               0,3 

  - Vlaams gewest                                0,2   

  - Waals gewest                            0,1   

  - Brussels hoofdstedelijk gewest                               0,04 

Impact voor de belastingplichtigen (incl. 
opcentiemen)                        320   

 

Net als in de vorige scenario's geven Tabel 160 en Tabel 161 een overzicht van de gevolgen 
voor de belastingplichtigen per inkomstendeciel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
fiscaal gehuwden en alleenstaanden. 
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Tabel 160: Decielenverdeling impact vierde scenario (fiscaal gehuwden) 

Deciel Bovengrens, 
in euro 

Negatieve impact Geen impact 

Aantal Totale impact Gemiddelde 
impact 

Aantal 

0                1    -6,76 -6,76 20 298 

1 20.097        1 814    -295 972,24 -163,16 219 037 

2 25.691       10 328    -2 633 640,00 -255,00 210 522 

3 30.741       20 685    -6 690 356,40 -323,44 200 166 

4 36.024       31 015    -12 172 146,90 -392,46 189 835 

5 42.347       36 563    -17 404 719,26 -476,02 184 288 

6 49.672       39 202    -21 764 166,36 -555,18 181 648 

7 58.252       40 829    -25 755 341,49 -630,81 180 022 

8 69.705       44 757    -31 550 999,58 -704,94 176 093 

9 89.374       50 786    -39 741 568,58 -782,53 170 065 

10        63 445    -54 829 803,45 -864,21 157 405 

Totaal      339 425    -212 838 721,02   1 889 379 
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Tabel 161: Decielenverdeling impact vierde scenario (alleenstaanden) 

Deciel Bovengrens, 
in euro 

Negatieve impact Geen impact 

Aantal Totale impact Gemiddelde 
impact Aantal 

0  1 -1 054,47 -1 054,47 575 837 

1 2.420    412 335 

2 9.888 1 440 -198 576,00 -137,90 410 895 

3 13.734 6 526 -1.334 40,70 -204,45 405 809 

4 15.587 6 098 -1 533 586,02 -251,49 406 237 

5 17.937 15 811 -4 432 455,74 -280,34 396 523 

6 21.047 23 664 -7 567 983,84 -319,81 388 671 

7 24.693 32 797 -11 822 334,59 -360,47 379 538 

8 29.639 40 778 -16 805 837,14 -412,13 371 557 

9 38.421 49 371 -24 492 953,10 -496,10 362 964 

10  64 033 -38 860 347,04 -606,88 348 301 

Totaal  240 519 -107 049.368,64  4 458 667 

 

 

1.2.2 Belastingvoordelen m.b.t. de eigen woning 

De totale fiscale uitgave m.b.t. de eigen woning bedraagt 2.400 miljoen euro (cfr. de tabellen 
en beschrijving in deel 2 hoofdstuk 7 punt 3). 

 

1.2.3 Belasting op de huurinkomsten 

Er is een verschil in belastingheffing tussen huurinkomsten van eigendommen die door de 
huurder beroepsmatig gebruikt worden en deze die door de huurder voor privé-doeleinden 
wordt gebruikt. Voor die laatste eigendommen wordt enkel een fictief inkomen (KI) in de 
belastbare basis opgenomen (zie ook Deel 2, hoofdstuk 5 punt 4). Buitenlandse goederen 
worden op hun huurwaarde belast. Voor dit laatste in België veroordeeld door het Europese 
Hof van Justitie op 12 april 2018.  

Een oplossing kan er in bestaan om in alle gevallen het werkelijk huurinkomen te belasten, 
mits aftrek van de kosten. In een situatie waarbij de kosten 50% zouden bedragen, levert dit 
een rendement op van 464 miljoen euro in PB en 4 miljoen in BBSZ. 
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Tabel 162 Belasting op de reële huurinkomsten    

decielen bovengrens % verliezers Gemiddeld 
verlies 

Totaal 
verlies in 

miljoen euro 

In % van het 
beschikbaar 

inkomen.  

1  5.441,00 0,0% -80 0,0 0,00% 

2 13.075,00 2,6% -320 -5,04 -0,08% 

3 15.828,00 3,3% -371 -7,22 -0,08% 

4 19.005,00 5,5% -568 -18,66 -0,19% 

5 22.845,00 8,4% -619 -31,06 -0,29% 

6 27.549,00 9,6% -618 -35,55 -0,29% 

7 33.645,00 12,0% -696 -49,59 -0,34% 

8 43.088,00 15,8% -795 -74,41 -0,43% 

9 60.928,00 17,5% -878 -91,21 -0,42% 

10   24,6% -1.066 -155,43 -0,45% 

Totaal   9,1% -794 -468,21 -0,34% 

Bron : Sire 2016-2019 

 

1.3 Fiscale maatregelen ten behoeve van gezinnen 

1.3.1 Het huwelijksquotiënt  

In deze sectie wordt de budgettaire kost geraamd van de afschaffing van het huwelijksquotiënt. 

Tabel 163 geeft een overzicht van de budgettaire kost ten gevolge van de toepassing van het 
huwelijksquotiënt voor alle gezamenlijke aangiften. Deze kost wordt geschat op 583,57 miljoen 
euro voor het federale en het regionale niveau. De totale winst voor de belastingplichtigen 
wordt geschat op 628,53 miljoen euro. Deze winst behelst ook de budgettaire kost op het 
niveau van de gemeentelijke PB en de BBSZ. 
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Tabel 163: Budgettaire kost van huwelijksquotiënt (in euro) 

Budgettaire impact (federaal + 
regionaal) (miljoen euro) 583 568 896,70    

- Federaal niveau 441 571 581,00    

- Regionaal niveau 141 997 315,70    

  - Vlaams Gewest 90 472 603,97    

  - Waals Gewest 42 053 579,31    

  - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9 471 132,42    

Winst voor de belastingplichtigen  628 531 689,02    

 

Tabel 164 geeft de verdeling van de winst ten gevolge van de toepassing van het 
huwelijksquotiënt per deciel. We stellen vast dat de toepassing van het huwelijksquotiënt voor 
1.647.234 aangiften geen enkele fiscale impact heeft. 
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Tabel 164: Verdeling van het voordeel van het toepassen van het huwelijksquotiënt per deciel 

Deciel Bovengrens, 
in euro 

Begunstigden van het huwelijksquotiënt 
Niet beïnvloed 
door het 
huwelijksquotiënt 

Aantal 
aangiften 

Totale impact 
(euro) 

Gemiddelde 
impact 
(euro) 

Aantal aangiften 

0        20 299    

1 20.097 18 421    -1 709 837,22 -92,82 202.430   

2 25.691 143 383    -62 742 966,97 -437,59 77.467 

3 30.741 125 147    -132 005 055,60 -1 054,80 95.704 

4 36.024 87 253    -121 820 893,54 -1 396,18 133.597    

5 42.347 65 698    -88 157 518,28 -1 341,86 155.153    

6 49.672 44 773    -65 911 676,49 -1 472,13 176.077    

7 58.252 30 730    -48 700 596,70 -1 584,79 190.121    

8 69.705 22 739    -36 716 435,91 -1 614,69 198.111    

9 89.374 19 138    -31 708 029,78 -1 656,81 201.713    

10  24 288    -40 081 514,88 -1 650,26 196.562    

Totaal  581 570    -629 554 525,37   1.647.234    

 

Het behoud van het huwelijksquotiënt bij gepensioneerden kan verantwoord worden omwille 
van het feit dat vele gehuwde gepensioneerden genieten van een gezinspensioen dat wordt 
toegekend aan de partner die het meeste pensioenrechten heeft opgebouwd. Het 
huwelijksquotiënt vermijdt dat dit inkomen aan een hoog marginaal tarief wordt belast.(zie ook 
grafiek deel 2 hoofdstuk 8 punt 3). 

Van de 2.228.804 gezamenlijke aangiften zijn er 1.383.107 waarin geen enkel pensioen werd 
aangegeven. 

Tabel 165 geeft een schatting van de budgettaire kost van het huwelijksquotiënt voor deze 
subpopulatie. De budgettaire kost voor het federale en regionale niveau wordt geschat op 
253,14 miljoen euro. De winst voor de belastingplichtigen bedraagt 273,78 miljoen euro. 
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Tabel 165: Budgettaire kost in verband met de toepassing van het huwelijksquotiënt voor niet-gepensioneerde 
belastingbetalers (in euro) 

Budgettaire kost (federaal + regionaal) 
(miljoen euro) 253 144 854,78 

- Federaal niveau 194 675 619,00 

- Regionaal niveau 58 469 235,78 

 - Vlaams Gewest 35 758 456,09 

 - Waals Gewest 17 197 550,19 

 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 513 229,50 

Winst voor de belastingplichtigen 273 784 186,33 

Tenslotte geeft Tabel 167 een verdeling over de decielen weer van de winst die volgt uit de 
toepassing van het huwelijksquotiënt voor belastingplichtigen zonder pensioeninkomsten. 

Tabel 166: Verdeling per deciel van de winst met betrekking tot de toepassing van het huwelijksquotiënt voor 
belastingplichtigen die geen pensioenen ontvangen 

Deciel Bovengrens, 
in euro 

Begunstigden van het huwelijksquotiënt Niet 
beïnvloed 

Aantal 
aangiften 

Impact totaal  
(in euro) 

Gemiddelde 
impact (in 
euro) 

Aantal 
aangiften 

0     20 163 

1 20.097 10 982 -1 566 582,30 -142,65 106 437 

2 25.691 34 748 -11 739 959,28 -337,86 39 154 

3 30.741 44 039 -32 939 410,44 -747,96 42 270 

4 36.024 45 978 -46 190 418,36 -1 004,62 52 387 

5 42.347 42 000 -42 693 000,00 -1 016,50 83 300 

6 49.672 30 004 -35 763 267,80 -1 191,95 118 402 

7 58.252 21 222 -29 802 903,48 -1 404,34 140 943 

8 69.705 16 398 -24 287 405,76 -1 481,12 155 589 

9 89.374 13 913 -21 487 098,07 -1 544,39 166 699 

10  17 514 -28 237 647,06 -1 612,29 167 031 

Totaal  276 798 -274 707 692,55  1 092 375 
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1.3.2 Kindergeld belasten als divers inkomen 

Hoewel de toekenning van kindergeld (182) thans een bevoegdheid van de gemeenschappen 
is, wordt hier nagegaan wat de impact zou zijn van een onderwerping aan de federaal geïnde 
personenbelasting. De totale opbrengst van het belasten van het kindergeld als divers 
inkomen tegen het marginale tarief bedraagt 1.860 miljoen euro. Het verlies bij de 
alleenstaanden bedraagt 562 miljoen euro, dat bij de fiscaal gehuwden bedraagt 1.298 miljoen 
euro. 

In de onderstaande tabellen worden de resultaten van een belasting op kindergeld vergeleken 
volgens drie benaderingen: de gebruikelijke praktijk zonder correctie voor de grootte van het 
huishouden en twee methoden voor de berekening van het equivalent huishoudinkomen, 
respectievelijk volgens de OESO-schaal (waarbij het gewicht gelijk is aan de vierkantswortel 
van het aantal personen waaruit het huishouden bestaat) en volgens de Eurostat-schaal (die 
een gewicht van 1 geeft aan de referentiepersoon, een gewicht van 0,5 aan elke extra 
volwassene en een gewicht van 0,3 aan elk extra kind). De decielen zijn dus verschillend 
afhankelijk van het feit of het inkomen al dan niet wordt omgezet in volwassen equivalenten 
en van de manier waarop de volwassen equivalenten worden berekend.  

Tabel 167 toont de verdeling van de verliezers over de decielen.  De omzetting naar equivalent 
huishoudinkomen heeft tot gevolg dat de verliezers van de boven- naar de onderkant van de 
inkomensschaal worden herverdeeld. Dit verklaart de verdeling van de verschillende 
gezinstypes over de inkomensas.  Zonder aanpassing voor de grootte van het huishouden 
bevindt 46% van de verliezers zich dus in de bovenste decielen, terwijl 22% zich onder het 
mediaaninkomen bevindt. Wanneer de inkomens volgens equivalent huishoudinkomen 
worden uitgedrukt, bevindt zich slechts een kwart van de verliezers in de bovenste decielen, 
terwijl iets meer dan 40% van hen zich onder de mediaan van het equivalent huishoudinkomen 
bevindt.  

De keuze van de equivalentieschaal heeft slechts een beperkte invloed op de verdeling van 
de resultaten. 

  

 

182  In Vlaanderen is de kinderbijslag op 1 januari 2019 aangepast en de benaming 
vervangen door “Groeipakket”. 
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Tabel 167: Kindergeld belasten : Verdeling van de verliezers over de decielen 

Decielen 
Zonder correctie voor 
de grootte van het 
huishouden 

Correctie volgens de 
benadering van de 
OESO 

Correctie volgens de 
benadering van 
Eurostat 

1 0,0% 1,7% 2,0% 

2 2,1% 13,5% 10,9% 

3 5,6% 9,6% 10,6% 

4 6,9% 8,4% 9,0% 

5 7,2% 8,8% 9,0% 

6 7,8% 9,2% 9,1% 

7 10,0% 10,1% 10,2% 

8 13,9% 12,1% 12,2% 

9 19,8% 13,6% 13,8% 

10 26,6% 12,9% 13,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron : model Sire 2016-2019 

 

Tabel 168 geeft de verdeling van het gemiddelde verlies voor de drie benaderingen.  Het 
gemiddelde verlies wordt uitgedrukt per huishouden in het eerste geval en per equivalent 
huishouden in de andere twee gevallen.  

Wanneer de inkomens niet in equivalent huishouden worden uitgedrukt, neemt het gemiddelde 
verlies op de inkomensschaal systematisch toe.  Aangezien de gezinstoelagen forfaitair zijn, 
weerspiegelt dit de toename van het gemiddelde aantal begunstigden op de inkomensschaal. 
Daarnaast is er het effect van de verhoging van het kindergeld met de rang van het kind. 
Wanneer het inkomen wordt uitgedrukt per equivalent huishouden, neemt het gemiddelde 
verlies toe tot het vierde deciel, waarna er zich slechts een beperkte verdere toename 
voordoet. Dit geldt ongeacht de methode die wordt gebruikt om het equivalent 
huishoudinkomen te berekenen. Het gemiddelde verlies is iets lager in de Eurostat-
benadering, omdat het aantal equivalente volwassenen bij deze omrekeningsschaal iets hoger 
ligt dan bij de OESO-schaal. 
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Tabel 168: Kindergeld belasten: Gemiddeld verlies per deciel, in euro, inkomsten 2016 

Decielen 
Zonder correctie voor 
de grootte van het 
huishouden 

Correctie volgens de 
benadering van de 
OESO 

Correctie volgens de 
benadering van 
Eurostat 

1 -246 -158 -165 

2 -412 -434 -348 

3 -546 -737 -634 

4 -906 -857 -711 

5 -1.290 -828 -745 

6 -1.203 -830 -766 

7 -1.238 -831 -788 

8 -1.479 -812 -770 

9 -1.584 -820 -761 

10 -1.755 -852 -804 

Totaal -1.399 -757 -694 

Bron : model Sire 2016-2019 

Tabel 169 combineert de effecten van de verdeling van de verliezers en de verdeling van het 
gemiddelde bedrag. Wanneer de inkomens niet worden uitgedrukt in equivalente huishoudens, 
is het totale verlies geconcentreerd in het bovenste deel van de verdeling: de bovenste twee 
decielen nemen 55% van het effect van de belastingheffing op de kindergeld voor hun 
rekening. Dit is niet langer het geval wanneer het inkomen wordt uitgedrukt per equivalent 
huishouden: het aandeel ten laste van de bovenste twee decielen bedraagt dan ongeveer 
30%.  Omgekeerd bedraagt het aandeel ten laste van de onderste helft van de 
inkomensverdeling 14% wanneer het inkomen niet wordt uitgedrukt per equivalent 
huishouden, en 35% na correctie voor de grootte van het huishouden. 
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Tabel 169: Kindergeld belasten :Verdeling van het totale verlies per deciel 

Decielen 
Zonder correctie voor 
de grootte van het 
huishouden 

Correctie volgens de 
benadering van de 
OESO 

Correctie volgens de 
benadering van 
Eurostat 

1 0,0% 0,4% 0,5% 

2 0,6% 7,7% 5,4% 

3 2,2% 9,3% 9,7% 

4 4,4% 9,4% 9,2% 

5 6,6% 9,7% 9,6% 

6 6,7% 10,1% 10,0% 

7 8,9% 11,1% 11,6% 

8 14,7% 13,0% 13,6% 

9 22,5% 14,7% 15,2% 

10 33,4% 14,6% 15,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron : model Sire 2016-2019 

 

1.3.3 Afschaffing van de belastingvrijstellingen voor personen ten laste 

De gesimuleerde maatregel bestaat uit het afschaffen van de volgende belastingvrijstellingen:  

- de belastingvrijstelling voor kinderen ten laste, met inbegrip van de verdubbeling 
hiervan voor kinderen met een handicap, 

- de belastingvrijstelling voor kinderen jonger dan 3 jaar voor wie geen aanspraak wordt 
gemaakt op de belastingvermindering van de kosten van kinderopvang, 

- en het belastingkrediet voor kinderen ten laste 

Tabellen 171, 172 en 173 geven de verdeling van de verliezers, het gemiddelde verlies en 
het totale verlies per deciel, in dezelfde drie configuraties die hierboven zijn gebruikt voor de 
berekening van de belasting op kindergeld (niet-gecorrigeerde inkomsten, OESO-schaal en 
Eurostat-schaal). 
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Tabel 170: Afschaffing van de  belastingvrijstelling voor kinderen ten laste: Verdeling van de verliezers over de 
decielen 

Decielen 
Zonder correctie voor 
de grootte van het 
huishouden 

Correctie volgens de 
benadering van de 
OESO 

Correctie volgens de 
benadering van 
Eurostat 

1 1,6% 3,8% 3,8% 

2 4,3% 10,9% 9,0% 

3 4,5% 8,5% 9,4% 

4 4,9% 8,1% 8,5% 

5 6,2% 8,7% 8,7% 

6 7,3% 9,0% 9,0% 

7 9,8% 10,1% 10,2% 

8 13,7% 12,1% 12,1% 

9 19,3% 13,5% 13,8% 

10 25,9% 13,1% 13,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron : model Sire 2016-2019 

De gevolgen van de omzetting van het inkomen naar het equivalent huishoudinkomen zijn 
grotendeels vergelijkbaar met wat is waargenomen in het geval van de belasting van het 
kindergeld. Dezelfde gezinnen worden door beide maatregelen getroffen. 

Wanneer de inkomens niet worden gecorrigeerd, bevindt 45% van de verliezers zich in de 
hoogste twee decielen terwijl 21% van de verliezers zich onder het mediaaninkomen bevindt.  
Wanneer de inkomens worden uitgedrukt per equivalent huishouden, bevindt ongeveer 40% 
van de verliezers zich onder het mediaaninkomen, terwijl en 25% zich in de twee hoogste 
decielen bevindt.   
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Tabel 171: Afschaffing van de belastingvrijstelling voor kinderen ten laste: Gemiddeld verlies per deciel, in euro, 
inkomsten 2016 

Decielen 
Zonder correctie voor 
de grootte van het 
huishouden 

Correctie volgens de 
benadering van de 
OESO 

Correctie volgens de 
benadering van 
Eurostat 

1 -747 -544 -455 

2 -811 -617 -548 

3 -915 -776 -637 

4 -1.025 -878 -729 

5 -1.209 -814 -746 

6 -1.272 -763 -724 

7 -1.314 -731 -696 

8 -1.453 -663 -639 

9 -1.339 -636 -597 

10 -1.356 -637 -607 

Total -1.265 -699 -640 

Bron : model Sire 2016-2019 

 

Net als bij het belasten van het kindergeld neemt het gemiddelde verlies toe op de inkomensas 
wanneer het inkomen niet wordt aangepast aan de grootte van het huishouden. Wanneer de 
inkomens per equivalent huishouden worden uitgedrukt, is er eerder sprake van een 
omgekeerd U-profiel: het gemiddeld verlies is het grootste in het midden van de verdeling. 
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Tabel 172: Afschaffing van de belastingvrijstelling voor kinderen ten laste: Verdeling van het totale verlies over de 
decielen 

Decielen 
Zonder correctie voor 
de grootte van het 
huishouden 

Correctie volgens de 
benadering van de 
OESO 

Correctie volgens de 
benadering van 
Eurostat 

1 1,0% 2,9% 2,7% 

2 2,7% 9,6% 7,7% 

3 3,2% 9,4% 9,3% 

4 3,9% 10,2% 9,7% 

5 5,9% 10,1% 10,2% 

6 7,3% 9,9% 10,1% 

7 10,2% 10,5% 11,1% 

8 15,8% 11,5% 12,1% 

9 20,5% 12,3% 12,9% 

10 27,8% 11,9% 12,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: model Sire 2016-2019 

Het totale verlies wordt veel gelijkmatiger verdeeld over de decielen wanneer de huishoudens 
worden ingedeeld op basis van het equivalent huishouden, dan wanneer er geen correctie 
plaatsvindt. Het verlies is minder geconcentreerd aan de top van de verdeling. 

 

1.3.4 Uitgaven voor kinderoppas 

De totale fiscale uitgave m.b.t. uitgaven voor kinderoppas bedraagt 162.843.943 euro (cfr. de 
tabellen in deel 2 hoofdstuk 7 punt 6.2 van dit advies). 
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1.4 De beroepskosten 

1.4.1 Schrappen van de mogelijkheid voor werknemers om werkelijke 
beroepskosten te bewijzen. 

Bij het schrappen van de aftrek van de werkelijke kosten, berekent het model automatisch de 
aftrek van forfaitaire beroepskosten. 

De belastbare basis wordt verhoogd met 139,40 miljoen euro en de opbrengst van de 
maatregel bedraagt 65,7 miljoen euro in de PB en 1,1 miljoen euro aan bijzondere bijdragen 
voor de sociale zekerheid. De impact inzake de PB wordt verdeeld tussen de regio's en de 
federale overheid ten belope van de autonomiefactor. 

De maatregel is toegespitst op een kleine populatie: hij treft slechts 1% van de 
belastingplichtigen en het gemiddelde verlies bedraagt 962 euro. 

Tabel 173 geeft een overzicht van de impact per deciel. De impact is duidelijk geconcentreerd 
in de hogere regionen van de inkomensverdeling. Ze is marginaal onder het mediaaninkomen 
en het 10de deciel is op zichzelf al goed voor 50% van de totale impact. 

Tabel 173: Afschaffing van de werkelijke beroepskosten 

Deciel Bovengrens in 
euro % verliezers Gemiddeld 

verlies in euro 
Verlies totaal 
miljoen euro 

0  0,0% 0 0,0 

1  5.363,00 0,0% 0 0,0 

2 12.593,00 0,0% -332 -0,07 

3 15.339,00 0,0% -65 -0,02 

4 18.443,00 0,2% -214 -0,21 

5 22.154,00 0,5% -1.236 -3,96 

6 26.337,00 0,6% -1.208 -4,29 

7 31.710,00 0,8% -620 -2,92 

8 40.232,00 1,4% -846 -7,15 

9 57.486,00 2,6% -907 -14,60 

10  5,2% -1.053 -33,62 

Totaal  1,0% -962 -66,82 

Bron : model SIRe 2015-2019 

De berekening is statisch. Er wordt geen rekening gehouden met gedragsveranderingen. Het 
risico bestaat dat de aard van de inkomsten verandert ten gunste van andere 
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inkomenscategorieën die de aftrek van de werkelijke beroepskosten behouden (voornamelijk 
winsten). 

 

1.4.2 Beperking van de vrijstelling van de terugbetaling van de kosten m.b.t. 
woon-werkverkeer tot 50% 

De kosten van woon-werk-verkeer kunnen deels aanzien worden als kosten verbonden aan 
de persoonlijke keuze van de woonplaats. Wie dicht bij zijn werkplaats woont, betaalt vaak 
hogere huisvestingskosten. Vanuit deze overwegingen kan deze maatregel bepleit worden. 

De impact van de maatregel wordt geraamd op 184 miljoen euro. De impact in de PB wordt 
verdeeld tussen de gewesten en de federale overheid op basis van de autonomiefactor. 

Het effect van deze maatregel is veel groter dan dat van de afschaffing van de aftrek van de 
werkelijke kosten: bijna 2 miljoen huishoudens lijden een verlies ten gevolge van de maatregel, 
maar het gemiddelde verlies is vrij klein (96 euro per huishouden op basis van de gegevens 
over 2015). 

Tabel 174: Beperking van de aftrekbare beroepskosten i.v.m. woon-werkverkeer tot 50% 

Deciel Bovengrens in  
euro 

Aantal 
verliezers 

% verliezers Gemiddeld 
verlies in euro 

Verlies totaal in 
miljoen euro 

0  0 0,0% 0 0,0 

1  5.363,00 0 0,0% 0 0,04 

2 12.593,00 85.800 14,0% -28 -2,34 

3 15.339,00 82.350 13,5% -54 -4,47 

4 18.443,00 113.450 18,6% -67 -7,65 

5 22.154,00 190.250 31,1% -79 -14,87 

6 26.337,00 231.800 37,9% -85 -19,66 

7 31.710,00 238.000 38,9% -82 -19,45 

8 40.232,00 263.800 43,2% -99 -25,84 

9 57.486,00 330.100 54,0% -112 -36,85 

10  378.850 62,0% -138 -52,40 

Totaal  1.914.400 28,6% -96 -183,50 

Bron : model SIRe 2015-2019 
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Het gemiddelde verlies neemt toe met het inkomen en dat geldt ook voor het percentage 
verliezers. Het grootste deel van het verlies ligt boven het mediaan inkomen en het aandeel 
van het 10de deciel is aanzienlijk (bijna 30%). 

 

1.5 Fiscale maatregelen m.b.t. de arbeidsmarkt 

1.5.1 Dienstencheques 

De totale fiscale uitgave m.b.t. dienstencheques bedraagt 224 miljoen euro (cfr. De tabellen in 
deel 2 hoofdstuk 7 punt 6.5). 

 

1.5.2 PWA-cheques 

De totale fiscale uitgave m.b.t. PWA-cheques bedraagt 1,8 miljoen euro (cfr. de tabellen in 
deel 2 hoofdstuk 7 punt 6.6 van dit advies). 

 

1.6 Fiscale maatregelen m.b.t. de voordelen van alle aard 

1.6.1 De bedrijfswagens 

Voor de bedrijfswagens is een berekening van het werkelijke voordeel niet evident omdat de 
Studiedienst tot op heden de gegevens van de werknemers niet kan terugkoppelen naar de 
effectieve kosten die bij de werkgevers worden gemaakt. Er moet dus bij benadering worden 
gewerkt of via een macro-economische studie. Dergelijke studies bestaan, maar zijn zeer 
uiteenlopend. Zo kwam een studie in opdracht van de Europese Commissie  in november 2009 
op een budgettaire kostprijs van 4,1 miljard euro uit. De Studiedienst heeft zich voor een 
macro-economische studie over de huidige fiscale kostprijs van de bedrijfswagens gebaseerd 
op de gegevens en de methode die Xavier May183 heeft gepubliceerd in 2017 . Op basis van 
die studie komt de Studiedienst tot een huidige fiscale uitgave van 1.375 mio euro voor de 
maatregel.  

In opdracht van de RSZ heeft SD Works op 3 juli 2019 184 een studie afgeleverd waarin zij de 
verschillende voordelen voor de werknemers heeft in kaart gebracht. Daarbij beperkt SD 
Works zich echter tot de voordelen zoals ze momenteel forfaitair worden bepaald. Ze geven 
dus op geen enkele manier de eigenlijke waarde van de voordelen weer. 

 

183 Xavier May (ULB) Analyse du régime actuel des voitures de sociétés, les midis de l'IRIB, 
17 octobre 2017 

184 Extrapolatie van de bedragen van de verschillende alternatieve verloningsvormen, die in 
de voorgaande studie (2017) werden geïdentificeerd, naar de hele populatie van de 
loontrekkenden onderworpen aan Belgische sociale zekerheid in de privésector – studie 
gepubliceerd door de FOD Sociale Zekerheid op 3 juli 2019. 
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Een meerderheid van de leden vindt dat de verschillende studies over een dergelijk delicaat 
voorstel te sterk uiteenlopen en veel nauwkeuriger zou moeten kunnen worden bepaald. Dit 
vergt echter een grondige analyse tot op het niveau van de individuele dossiers, wat 
onmogelijk is binnen het bestek van deze adviesopdracht. 

 

1.6.2 Maaltijdcheques en eco-cheques 

Bij gebrek aan statistieken omtrent gesubsidieerde of gratis verstrekte maaltijden beschouwen 
we hier enkel maaltijdcheques en eco-cheques beschikbaar gesteld door de werkgever. Het 
totale bedrag van de uitgegeven cheques wordt geschat op 2.027 miljoen euro voor 
maaltijdcheques en 204 miljoen euro voor eco-cheques. De overeenkomstige fiscale uitgave 
wordt geschat op 773 miljoen euro voor maaltijdcheques en 78 miljoen euro voor eco-cheques, 
op basis van een gemiddeld marginaal tarief van 38,14%. We veronderstellen hier dus dat de 
verdeling van de maaltijdcheques en eco-cheques dezelfde is als deze van de lonen. De 
opbrengst in de PB wordt verdeeld tussen de gewesten en de federale overheid ten belope 
van de autonomiefactor. 

 

1.7 Overige fiscale maatregelen 

1.7.1 De auteursrechten 

De uitgevoerde simulatie herkwalificeert de brutobedragen van de auteursrechten die 
momenteel aan de roerende voorheffing onderworpen zijn tot inkomsten die gezamenlijk 
belastbaar zijn volgens het gewone stelsel. 

Dit levert 60,4 miljoen euro (inkomsten 2016) aan extra inkomsten op. Gelet op de sterke 
stijging de laatste jaren (zie deel 2, hoofdstuk 5, punt 2) mag worden verwacht dat die 
opbrengst ondertussen ook sterk is gestegen. Het aantal verliezers en het gemiddelde verlies 
is hoger in de drie hoogste decielen. 43% van de verliezers behoort tot het 10e deciel. 
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Tabel 175: Belasten van auteursrechten als beroepsinkomsten per deciel (inkomsten 2016) 

Deciel 

Bovengrens 
Aantal 
verliezers 

% 
verliezers 

Gemiddeld 
verlies 

Verlies 
totaal, 
miljoen 
euro 

Idem, in % 
beschikbaar 
inkomen  in euro 

1  5.441,00 0 0,0% 0 0,04 0,00% 

2 13.075,00 800 0,1% -285 -0,19 0,00% 

3 15.828,00 1.100 0,2% -688 -0,76 -0,01% 

4 19.005,00 650 0,1% -1 452 -0,94 -0,01% 

5 22.845,00 1.450 0,2% -1 164 -1,69 -0,02% 

6 27.549,00 1.450 0,2% -1 105 -1,60 -0,01% 

7 33.645,00 1.800 0,3% -1 429 -2,57 -0,02% 

8 43.088,00 4.150 0,7% -1 947 -8,08 -0,05% 

9 60.928,00 4.450 0,7% -2 572 -11,44 -0,05% 

10   12.200 2,0% -2 719 -33,18 -0,10% 

Totaal   28.050 0,4% -2 157 -60,42 -0,04% 

Bron : Model SIRe 2016 

 

1.7.2 Pensioensparen 

Het belastingvoordeel in de personenbelasting verbonden aan het pensioensparen vormt een 
fiscale uitgave van  569 miljoen euro (cfr. de tabellen, in  deel 2 hoofdstuk 7 punt 3 van dit 
advies). 

 

1.7.3 Pensioensparen voorbehouden aan actieven zonder tweede pijler 

De gesimuleerde maatregel bestaat erin de belastingvermindering te beperken tot de actieve 
personen en de cumulatie met de groepsverzekering af te schaffen. Bij gecombineerd gebruik 
van de 2e en 3e pijler verliest de belastingplichtige dus de belastingvermindering voor 
pensioensparen. Op basis van de aangifte kan alleen de cumulatie met de persoonlijke 
bijdragen aan de groepsverzekering worden gecontroleerd. 

De opbrengst van deze maatregel bedraagt 115 miljoen euro op basis van de gegevens van 
2015 en de wetgeving van 2019. De budgettaire opbrengst komt volledig ten gunste van de 
federale overheid. De maatregel treft 440.000 belastingplichtigen. Zowel het percentage 
verliezers als het gemiddelde verlies nemen toe met het inkomen. Het effect van de maatregel 
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is sterk geconcentreerd aan de bovenkant van de inkomensverdeling. Meer dan een derde 
van de totale impact doet zich voor in het 10e deciel. 

Indien een dergelijke maatregel overwogen wordt, zou het logisch zijn om hem ook toe te 
passen voor werknemers die enkel met werkgeversbijdragen rechten opbouwen op een 
tweede pijlerpensioen, en voor statutaire ambtenaren185. In die hypothese zou het rendement 
hoger liggen. 

Tabel 176: Vermindering pensioensparen voorbehouden aan actieven zonder tweede pijler 

Deciel Bovengrens in 
euro 

Aantal 
verliezers 

% verliezers Gemiddeld 
verlies in euro 

Verlies totaal 
miljoen euro 

0  0 0,0% 0 0,0 

1  5.363,00 0 0,0% 0 0,08 

2 12.593,00 2.750 0,5% -79 0,51 

3 15.339,00 6.000 1,0% -151 2,03 

4 18.443,00 15.350 2,5% -220 -2,55 

5 22.154,00 23.250 3,8% -232 -5,01 

6 26.337,00 31.100 5,1% -255 -6,80 

7 31.710,00 47.150 7,7% -247 -11,22 

8 40.232,00 71.200 11,7% -266 -18,81 

9 57.486,00 88.300 14,5% -282 -24,87 

10  155.100 25,4% -313 -48,51 

Totaal  440.200 6,6% -277 -115,15 

Bron : model Sire 2015-2019 

 

1.7.4 Verwerving van werkgeversaandelen 

De totale fiscale uitgave m.b.t. de verwerving van werkgeversaandelen bedraagt 863.623 euro 
(cfr. de tabellen in deel 2 hoofdstuk 7 punt 4.2 van dit advies). 

 

 

185 We gaan ervan uit dat statutaire ambtenaren een pensioen ontvangen waarin de tweede 
pijler geacht wordt inbegrepen te zijn. 
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1.7.5 Aandelen in startende ondernemingen 

De totale fiscale uitgave m.b.t. aandelen in startende ondernemingen bedraagt 14,8 miljoen 
euro (cfr. de tabellen in deel 2 hoofdstuk 7 punt 4.3 van dit advies). 

 

1.7.6 Aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen 

De totale fiscale uitgave m.b.t. de aankoop van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen 
bedraagt 393.692 euro (cfr. de tabellen in deel 2 hoofdstuk 7 punt 4.4 van dit advies) 

 

1.7.7 Win-win leningen 

De totale fiscale uitgave m.b.t. win-win leningen bedraagt 5.731.782 euro (cfr. de tabellen in 
deel 2 hoofdstuk 7 punt 4.5 van dit advies). 

 

1.7.8 Coup-de-pouce leningen 

De totale fiscale uitgave m.b.t. coup-de-pouce leningen bedraagt 101.093 euro (cfr. tabellen 
in deel 2 hoofdstuk 7 punt 4.6). 

 

1.7.9 Aankoop van een nieuwe elektrische motorfiets, driewieler of vierwieler 

De totale fiscale uitgave m.b.t. de aankoop van een nieuwe elektrische motorfiets, driewieler 
of vierwieler bedraagt 750.792 euro (cfr. de tabellen in deel 2 hoofdstuk 7 punt 5 van dit 
advies).  

 

1.7.10 Giften 

De totale fiscale uitgave m.b.t. giften bedraagt 89.158.598 euro (cfr. de tabellen in deel 2 
hoofdstuk 7 punt 6.3 van dit advies). 

 

1.7.11 Bezoldigingen aan een huisbediende 

De totale fiscale uitgave m.b.t. bezoldigingen aan een huisbediende bedraagt 269.005 euro 
(cfr. de tabellen in deel 2 hoofdstuk 7 punt 6.4 van dit advies). 
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1.7.12 Uitgaven voor beschermde onroerende goederen 

De totale fiscale uitgave m.b.t. de uitgaven voor beschermde onroerende goederen bedraagt 
575.655 euro (cfr. de tabellen in deel 2 hoofdstuk 7 punt 6.7 van dit advies). 

 

1.7.13 Uitgaven voor de uitvoering van geregistreerde renovatieovereenkomsten. 

De totale fiscale uitgave m.b.t. de uitgaven voor de uitvoering van geregistreerde 
renovatieovereenkomsten bedraagt 27.159 euro (cfr. de tabellen in deel 2 hoofdstuk 7 punt 
6.8 van dit advies). 

 

1.7.14 Uitgaven voor de vernieuwing van een woning in huur gegeven via een sociaal 
verhuurkantoor. 

De totale fiscale uitgave m.b.t. de uitgaven voor de vernieuwing van een woning in huur 
gegeven door een sociaal verhuurkantoor bedraagt 1.654.501 euro (cfr. de tabellen in deel 2 
hoofdstuk 7 punt 6.9 van dit advies). 

 

2 Onroerende voorheffing 

De opbrengst van de afschaffing van de vermindering van de onroerende voorheffing voor 
personen wordt weergegeven in Tabel 177. De cijfers zijn het resultaat van een simulatie met 
het programma AURORA, en hebben betrekking op het inkomstenjaar 2017. 

Tabel 177: Afschaffing vermindering OV voor personen ten laste 

Vlaanderen: kinderen 64,64 

Vlaanderen: kinderen met handicap 1,09 

Vlaanderen: kinderen + kinderen met 
handicap 

5,24 

Vlaanderen: andere personen 49,63 

Vlaanderen (subtotaal) 120,6 

Wallonië 105,34 

BHG:  17,98 
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3 Belasting op meerwaarden op beleggingen 

3.1 De context 

Terwijl de doelstelling om de belastingdruk op arbeid te verlagen op algemene instemming kan 
rekenen, is er minder eensgezindheid over de mate waarin en de wijze waarop dit 
gecompenseerd dient te worden door een verhoging van andere belastingen.  

Op nationaal en internationaal vlak gaan in dit verband van tijd tot tijd stemmen op om een 
algemene meerwaardebelasting in te voeren. Zo belandde in oktober 2016 een voorstel van 
“belasting van meerwaarden op aandelen en daarvan afgeleide producten” (186) op de 
regeringstafel. 

In haar landenrapport van 2017 formuleerde de OESO in deze context de volgende key 
recommendation: “Shift taxes further away from labour (…) and broaden the capital income 
tax base, including by considering the introduction of a federal capital gains tax (…).”(187) In 
het kader van het huidige HRF-advies blijft deze OESO-aanbeveling actueel. 

In haar landenrapport van 2020 neemt de OESO enerzijds akte van het feit dat sinds 2017 het 
tarief van de roerende voorheffing werd opgetrokken tot 30% en dat een belasting op 
effectenrekeningen werd ingevoerd (188). De OESO stelt anderzijds vast dat de belasting van 
financiële inkomsten nog steeds verschilt naargelang de beleggingsvorm en dat meerwaarden 
in de PB niet belast worden en ze beveelt aan de diverse vormen van inkomsten uit financiële 
activa fiscaal neutraal te behandelen (189). 

De volgende paragrafen schetsen vooreerst enkele principiële keuzes en de potentiële 
belastinggrondslag van een belasting op meerwaarden op beleggingen. Daarna volgen 
ramingen van de potentiële budgettaire opbrengst.  

 

3.2 Principes 

De financiële markten kenmerken zich door frequente en soms bruuske 
waardeschommelingen (hoge volatiliteit), een grote verscheidenheid aan producten en 
rendementen (hoge heterogeniteit) en snelle reacties bij veranderingen in de fiscale 
behandeling van de financiële producten (hoge elasticiteiten). Rekening houdend met de 
karakteristieken van de financiële markten, dienen bij het uitwerken van een meerwaardetaks 
op meerdere vlakken principiële keuzes gemaakt te worden. Dit geldt niet alleen ten aanzien 
van de breedte van de grondslag en het toestaan van uitzonderingen, maar in het bijzonder 
ook ten aanzien van de behandeling van minderwaarden. Een fundamentele keuze is 

 

186  Nota van 9 oktober 2016 

187  OECD Economic Surveys: Belgium (2017), p10 

188  OECD Economic Surveys: Belgium (2020), p33; p38 

189  OECD Economic Surveys: Belgium (2020), p63 
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daarnaast of latente meerwaarden al dan niet belastbaar zijn. Het alternatief bestaat erin enkel 
gerealiseerde meerwaarden te beschouwen. 

 

3.2.1 De fiscaliteit beïnvloedt de samenstelling van de beleggingsportefeuilles 

Het is een bekend gegeven dat fiscale bepalingen veeleer een impact uitoefenen op de 
samenstelling dan op de globale omvang van de beleggingsportefeuille die belastingplichtigen 
aanhouden. Naast overwegingen als vlotte verhandelbaarheid en risico laten beleggers zich 
bij de keuze van beleggingsinstrumenten immers leiden door het verwachte netto rendement, 
dit is het rendement na verrekening van fiscale aftrekken en afhoudingen. Het laat zich raden 
dat beleggers bij de keuze tussen twee of meer economisch equivalente alternatieven (190) 
voor het beleggingsinstrument zullen kiezen dat de gunstige fiscale behandeling krijgt. Bij 
wijzigingen in fiscale behandeling van een beleggingsinstrument kan bijgevolg een shift tussen 
beleggingsvormen verwacht worden ten gunste van deze die na de wijziging het hoogste 
verwachte nettorendement opleveren.  

Gezien de hoge kruiselasticiteiten tussen financiële instrumenten, heeft de overheid er vanuit 
budgettair oogpunt bijgevolg belang bij voor een brede grondslag met geen of zeer beperkte 
uitzonderingen te opteren en economisch gelijkaardige beleggingen op een gelijkaardige wijze 
te belasten. Bij een verschillende fiscale behandeling van economisch gelijkaardige 
beleggingen zullen de beleggers hun gedrag immers afstemmen op de hoogte van de fiscale 
druk en zich afkeren van de zwaarst belaste instrumenten. In de mate dat valabele 
alternatieven voorhanden zijn, riskeert een fiscale maatregel zoals een meerwaardetaks die 
enkel een beperkte groep beleggingen viseert, bijgevolg amper budgettaire opbrengsten te 
genereren.  

Het gelijkaardig belasten van gelijkaardige beleggingen is overigens ook wenselijk vanuit het 
oogpunt van horizontale billijkheid. 

 

3.2.2 Minderwaarden aftrekbaar of verrekenbaar 

Frequente en soms bruuske waardeschommelingen zijn inherent aan financiële activa. De 
marktprijzen veranderen snel in functie van de (gepercipieerde) gewijzigde economische 
omstandigheden. Dit uit zich zowel in meerwaarden als in minderwaarden. Het wordt 
doorgaans billijk geacht dat wie deelt in de meerwaarden, ook een deel van de minderwaarden 
ten laste hoort te nemen. Aangezien het belasten van meerwaarden er op neer komt de 
gemeenschap te laten meegenieten van een waardestijging, wordt het ook billijk geacht om 
minderwaarden minstens deels collectief te dragen.  

Toch worden meer- en minderwaarden fiscaal niet steeds volledig gelijk behandeld. Een 
volledige symmetrische behandeling zou immers inhouden dat in tijden van terugvallende 
koersen de belastingheffing tot negatieve ontvangsten leidt, omdat de belastingteruggaven 
omwille van minwaarden groter zijn dan de belastingopbrengsten uit meerwaarden, zodat 
belastinggeld uit de schatkist wegvloeit. Afhankelijk van de wisselende stemming op de 

 

190  Zoals directe beleggingen in aandelen versus indirecte via beleggings- of 
verzekeringsfondsen. 
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financiële markten, kan een volledige symmetrische behandeling tot zeer volatiele budgettaire 
resultaten leiden. 

Dit kan deels opgevangen worden door de minderwaarden weliswaar aftrekbaar te maken 
maar niet verrekenbaar op andere inkomsten. Om de onvolledige aftrekbaarheid van 
minwaarden te verzachten, kan het belastingtarief op de meerwaarden gematigd worden. 

De modaliteiten van de aftrekbaarheid zijn hierbij belangrijk. Er kunnen immers plafonds en/of 
beperkingen in de tijd en in de verrekenbaarheid tussen verschillende soorten financiële 
instrumenten opgelegd worden. Afhankelijk van de modaliteiten kunnen minwaarden de 
omvang van de belastbare meerwaarden aantasten. 

 

3.2.3 Latente versus gerealiseerde meerwaarden 

De evolutie van de marktwaarde van een financieel actief tussen twee tijdstippen kan gemeten 
worden, bijvoorbeeld op het einde van elk kwartaal of kalenderjaar. Voor zover het financieel 
actief in portefeuille blijft, vormt het waardeverschil slechts een latente meer- of minderwaarde. 
Pas wanneer het actief door verkoop daadwerkelijk uit de portefeuille verdwijnt en tegen cash 
wordt geruild, wordt de meer- of minderwaarde gerealiseerd. 

Beide mogelijke stelsels, het belasten van latente (a) dan wel gerealiseerde (b) meerwaarden 
hebben voor- en nadelen.  

• In het nadeel van (b) pleit de administratieve rompslomp: tussen het tijdstip van aan- 
en verkoop kunnen meerdere jaren liggen en in die tussentijd kunnen diverse operaties 
zoals fusies en splitsingen van ondernemingen, uitkeringen van stockdividenden en 
omruilingen van effecten en dergelijke plaats vinden. Bovendien kan de belegger zowel 
de aan- als de verkoop van een pakket aandelen over meerdere transacties spreiden 
(191). Om de meerwaarde te bepalen dient niet alleen de verkoopprijs maar ook de 
overeenstemmende historische aanschafprijs bekend te zijn. Dit noopt tot het 
nauwgezet opvolgen van niet alleen de aan- en verkoopprijs maar ook van alle 
tussentijdse operaties door zowel de belegger als de emittent, wat zeker voor 
buitenlandse titels niet evident is.  

• Het liquiditeitsargument pleit tegen het stelsel van belasting op latente meerwaarden 
(a). Een belasting op niet-gerealiseerde meerwaarden kan de belegger immers in 
liquiditeitsnood brengen en tot ongewenste vervroegde verkoop van een deel van de 
activa dwingen. Bovendien kan de tussentijdse meerwaarde een zeer tijdelijk 
fenomeen zijn en kan de tijdelijke opstoot reeds gekeerd zijn tegen de tijd dat de 
effecten daadwerkelijk verkocht kunnen worden. 

• Anderzijds kan de opvolging van (a) administratief eenvoudiger verlopen. Een 
opvolging van elk portefeuillebestanddeel over meerdere jaren heen hoeft niet. Het 
volstaat de inventariswaarde van het geheel van een beleggingsportefeuille op vaste 
tijdstippen (doorgaans op het einde van elk jaar of kwartaal) te vergelijken met de 

 

191  Wat tot de keuze noopt tussen een systeem van “First in first out” (Fifo), dan wel “Last 
in first out” (Lifo). 
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inventariswaarde op het vorige referentietijdstip en rekening te houden met de netto 
aan- of verkopen uitgevoerd gedurende deze periode.   

 

3.2.4 Vrijwaring historische meerwaarden 

Voor zover voor een stelsel van gerealiseerde meerwaarden geopteerd wordt, stelt zich de 
vraag hoe financiële activa uit de beleggingsportefeuille op het moment van de invoering van 
het stelsel moeten worden behandeld. Het is billijk voor deze activa niet de aanschaffingsprijs 
maar de marktwaarde bij de introductie van het stelsel als referentie te nemen. Ook vanuit 
praktisch oogpunt is dit aangewezen. 

 

3.2.5 Familiale aandelen ontzien? 

Bepaalde financiële activa worden niet louter, of niet in de eerste plaats, als belegging 
aangehouden, maar als middel om beroepsinkomsten te verwerven. Hierbij kan gedacht 
worden aan deelnemingen in familiale ondernemingen. Sommigen pleiten er voor deze activa 
in een stelsel van meerwaardebelasting te ontzien, of tegen een geringer tarief te belasten. 

 

3.2.6 Andere belastingen reduceren ? 

Terwijl in België meerwaarden doorgaans niet worden belast, zit ons land in de top drie van 
de EU voor de indicator belastingen op “stocks of capital” ten opzichte van het bbp;, dit houdt 
mede verband met de relatief hoge omvang van het vermogen van de Belgische gezinnen, 
uitgedrukt in %  van het bbp. Naast belastingen op het bezit van activa, omvat deze indicator 
ook belastingen op kapitaaltransacties (bv. registratierechten op verkoop onroerend goed) en 
op erfenis- en schenkingsrechten.  

Hoge transactiebelastingen kunnen in zekere zin als surrogaat voor een meerwaardebelasting 
gezien worden. Er wordt dan van uitgegaan dat de omvang van de geoogste meerwaarden 
correleren met de omvang van het bezit van en/of de omvang van de transacties met financiële 
activa. Transactiebelastingen hebben de administratieve eenvoud als voordeel: alle 
parameters zijn eenduidig bekend op het moment van de transactie, zonder nood aan een 
omslachtige opvolging van de waarde-evolutie in de tijd. Daartegenover staat dat een 
transactiebelasting los staat van het inkomen dat de transactie heeft opgeleverd. 

Analoog kunnen erfenis- en schenkingsrechten gezien worden als een proxy voor een 
langdurig, zelfs levenslang, uitgestelde meerwaardebelasting. Afgezien van het startkapitaal 
en tussentijdse nieuwe aankopen, omvat de nagelaten erfenis of de schenking jarenlang 
onbelast geaccumuleerde meerwaarden. 

Bij de eventuele invoering van een brede of zelfs algemene meerwaardebelasting, kunnen de 
modaliteiten of zelfs de bestaansreden van de heffing van de bestaande kapitaalbelastingen 
herbekeken te worden. 
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Tabel 178 bevat een overzicht van de budgettaire opbrengst van belastingen die vrij nauw 
verband houden met het bezit van en/of transacties met financiële beleggingen (192). Samen 
leverden ze ruim 3,2 miljard euro (of 0,7% bbp) op in 2018. 

Tabel 179 geeft een overzicht van andere lijnen uit de nationale rekeningen die gelieerd zijn 
aan belastingen op financiële beleggingen.  

Tabel 178: Selectie belastingen op het bezit van en transacties met financiële beleggingen 

Belasting Overheid 2014 2015 2016 2017 2018 

Taks op de beursverrichtingen Fed 201,1 287,1 218,7 295,7 306,6 

Taks op de aflevering van 
effecten aan toonder 

Fed 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Belastingen op 
verzekeringscontracten 

Fed 1 243,7 1 279,7 1 304,0 1 318,0 1 385,2 

Jaarlijkse taks op de 
collectieve 
beleggingsinstellingen, op de 
kredietinstellingen en op de 
verzekeringsondernemingen 

Fed 537,6 565,9 587,4 140,0 202,7 

Jaarlijkse taks op de 
kredietinstellingen 

Fed 87,1 94,8 467,7 788,6 749,0 

Taks op de 
effectenrekeningen 

Fed 0,0 0,0 0,0 0,0 226,4 

Taks op het 
langetermijnsparen 

Fed 210,6 412,6 382,4 369,3 361,1 

Totaal  2 281,9 2 640,1 2 960,2 2 911,6 3 231,0 

In % bbp  0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 

Bron: Nationale Rekeningen (2019) 

  

 

192  In de nationale rekeningen wordt geen nadere opsplitsing gemaakt tussen belastingen 
op spaar- of levensverzekeringen enerzijds en schadeverzekeringen anderzijds. Zijn evenwel 
niet in deze rubriek opgenomen: de “bijkomende heffingen” op arbeidsongevallenpremies, op 
autoverzekeringspremies, op brandverzekeringspremies en op 
hospitalisatieverzekeringspremies, evenmin als de ontvangsten ten bate van het Rode Kruis 
van België. 
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Tabel 179: Verwante belastingen opgenomen in de Nationale Rekeningen 

Belasting Overheid 2014 2015 2016 2017 2018 

Bijdrage aan het 
Beschermingsfonds voor 
deposito’s en financiële 
instrumenten 

Fed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bijdrage aan het 
Garantiefonds voor de 
financiële diensten (Vroeger 
Bijzonder Beschermingsfonds 
voor deposito’s, 
levensverzekeringen en 
kapitaal van erkende 
coöperatieve 
vennootschappen) 

Fed 437,8 441,0 441,0 439,6 431,8 

Bijdrage voor de financiële 
stabiliteit aan het 
resolutiefonds / 
Gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds 

Fed 134,9 145,2 0,0 0,0 0,0 

Roerende voorheffing (Nat P) Fed 4 619,5 4 104,1 3 973,4 3 740,5 3 663,0 

Jaarlijkse taks op 
winstdeelnemingen 

Fed 10,7 6,0 13,5 14,0 21,6 

Belasting op de deelname van 
de werknemers in de winst of 
in het kapitaal van de 
vennootschap 

Fed 20,6 19,3 16,6 16,3 7,2 

Roerende voorheffing (Venn) Fed 354,1 466,0 427,4 319,2 332,6 

Taks op de ter beurze 
genoteerde effecten 

Fed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bijzondere bijdrage van 
kredietverenigingen bij 
uittreding uit het net van het 
Beroepskrediet 

Fed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bijdrage voor de financiële 
stabiliteit aan het 
resolutiefonds / 
Gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds 

EU 0 235 278 250 285 

Bron: Nationale Rekeningen (2019) 
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3.2.7 Overgangsproblemen bij stelselwijziging  

De introductie van een brede meerwaardebelasting zou een stelselwijziging vormen die 
gepaard gaat met talrijke overgangsproblemen. Vooreerst vergt het tal van administratieve 
aanpassingen, zowel aan de kant van de belegger en zijn financiële intermediair als aan de 
kant van de controlerende overheid. 

Daarnaast dienen bestaande fiscale regelingen, inclusief transactietaksen en eventueel 
anticipatief betaalde taksen herdacht en wellicht gereduceerd of afgeschaft te worden, met 
budgettaire minderontvangsten voor de overheid als gevolg.  

Anderzijds kan het jaren duren voor een stelsel van meerwaardebelasting op kruissnelheid 
komt, zeker indien er voor geopteerd wordt enkel gerealiseerde meerwaarden te belasten en 
bovendien de historische meerwaarden opgebouwd vóór de invoering van de stelselwijziging 
te ontzien.  

Zeker in de aanvangsjaren na de invoering van een stelselwijziging dreigen de budgettaire 
minderontvangsten dan ook de opbrengsten uit de nieuwe meerwaardebelasting te 
overtreffen. Ook nadien dient met budgettaire implicaties rekening te worden gehouden, in de 
mate dat vrij stabiele opbrengsten uit transactiebelastingen vervangen worden door volatiele 
opbrengsten uit meerwaardebelastingen.   

 

3.3 Structuur van de financiële activa van Belgische particulieren 

Om een raming te kunnen maken van de potentiële opbrengst van een belasting op de 
meerwaarde van financiële activa is het noodzakelijk om zich vooraf een beeld te vormen van 
de omvang en structuur van de mogelijke belastinggrondslag. We doen dit aan de hand van 
de financiële rekeningen. 

 

3.3.1 De financiële rekeningen 

De financiële rekeningen vormen een onderdeel van het stelsel van nationale rekeningen 
(ESR 2010). Zij geven aan hoe de verschillende economische sectoren hun financiële 
overschotten beleggen en/of hun financiële tekorten financieren. (193)  

De financiële rekeningen bieden een gedetailleerd beeld van de financiële vorderingen en 
schulden tussen de nationale institutionele sectoren (niet-financiële vennootschappen, 
financiële vennootschappen, overheid, gezinnen) en tussen de nationale economie en het 
buitenland. Die schulden en vorderingen worden bovendien ingedeeld naar financiële 
instrumenten (chartaal geld, deposito's, effecten, kredieten, aandelen, enz.). De financiële 
rekeningen worden opgesteld naar uitstaande vorderingen en schulden (voorraden) op een 
bepaald tijdstip en naar wijzigingen (stromen) over een periode. Voor zowel voorraden als 
stromen publiceert de Nationale Bank kwartaal- en jaarcijfers. 

 

193  https://www.nbb.be/nl/statistieken/financiele-rekeningen/algemeen  

 

https://www.nbb.be/nl/statistieken/financiele-rekeningen/algemeen
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3.3.2 De hoofdlijnen van structuur van de financiële activa van de particulieren 

De financiële rekeningen, meer bepaald de tabellen “financieel vermogen” en “nieuwe 
transacties” van particulieren (194), laten toe de structuur van de financiële activa van de 
Belgische gezinnen in kaart te brengen. Figuur 44 en Figuur 45 tonen de evolutie van de 
hoofdcomponenten gedurende de recentste twee decennia. Figuur 44 toont de evolutie 
uitgedrukt in nominale termen en Figuur 45 doet het zelfde maar uitgedrukt in percentages ten 
opzichte van het bbp. De volgende sectie gaat nader in op de structuur en de evoluties van de 
rubrieken aandelen, collectieve beleggingen en verzekeringstechnische reserves. 

Behalve zicht- en spaardeposito’s, omvat de rubriek “deposito’s” in beide grafieken ook het 
chartaal geld in het bezit van de gezinnen. De globale omvang daalde rond de eeuwwisseling 
van 75% van het bbp begin 1999 tot 65% in 2002. Sindsdien steeg het belang gestaag, tot 
94% bbp in 2019; waarvan 8% aangehouden wordt in de vorm van biljetten en munten, 19% 
geplaatst is op zichtrekeningen, 58% op gereglementeerde spaarrekeningen en 9% op andere 
spaarrekeningen (195).  

De rubriek “schuldbewijzen” bevat zowel kort- als langlopende schuldbewijzen (kasbons en 
obligaties). Terwijl het belang van de kortlopende schuldbewijzen in de voorbije decennia 
steevast onder de 1% van het bbp bleef, kenden de langlopende een zeer negatieve evolutie. 
Mede als gevolg van de rentedaling en de dematerialisatie van de titels kalfde hun belang 
kalfde af van 63% van het bbp in 1999 tot amper 9% in 2019. 

Het belang van de rubriek “aandelen” zakte rond de eeuwwisseling op een paar jaar tijd van 
75% bbp in 1999 tot 52% 2002. In 2016 werd een piek bereikt van 83% maar sindsdien viel 
het belang terug, om na een periode van twee decennia nagenoeg weer op het vertrekpunt te 
belanden.  

 

 

194  In termen van de nationale rekeningen (ESR2010 methodologie) aangeduid als de 
sectoren S14+S15. 

195  http://www.nbb.be/doc/dq/N/dq3/CNF.pdf  

http://www.nbb.be/doc/dq/N/dq3/CNF.pdf
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Figuur 44 

 

Bron: NBB.Stat, Financiële rekeningen 

 

Figuur 45 

 

Bron: NBB.Stat, Financiële rekeningen 

 

Het belang van de “collectieve beleggingen” was rond de eeuwwisseling ongeveer half zo 
groot (37% bbp) als dat van de aandelen. In tegenstelling tot het status quo bij de aandelen, 
werd de periode bij de collectieve beleggingen met een duidelijke winst (op 44% bbp) 
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afgesloten. Onderweg situeerden de pieken zich in 2000 (48% bbp) en 2006 (49% bbp) en het 
dal in 2011 (26% bbp). 

De “verzekeringen en dergelijke” laten evenwel de opmerkelijkste groei optekenen. Hun 
belang verdubbelde op twintig jaar tijd van 35% bbp in 1999 tot nagenoeg 70% in 2019. In 
2016 werd zelfs een piek van 74% bbp opgetekend. (196)(197) 

Hoewel de globale omvang van de financiële activa in het bezit van de particulieren in nominale 
termen (zie Figuur 44) verdubbelde van bijna 680 miljard euro begin 1999 tot 1 370 miljard 
euro in 2019, werd de rit uitgedrukt in % bbp slechts nipt met winst afgesloten: van 289% bbp 
in 1999 tot 294% in 2019 (of +5% bbp). Zoals Figuur 45 aantoont, onderging de structuur van 
het financieel vermogen in die periode wel grondige wijzigingen. Terwijl de kasbons en 
obligaties wegkwijnden (-54% bbp) en de aandelen pas op de plaats maakten (-1% bbp), ging 
de winst in de eerste plaats naar verzekeringen en dergelijke (+34% bbp) en in mindere mate 
naar de deposito’s (+19% bbp) en de collectieve beleggingen (+7% bbp). 

Vermelden we tenslotte dat in dezelfde periode ook de financiële verplichtingen van de 
gezinnen toenamen van 44% bbp tot 64% bbp. Volgens de financiële rekeningen bestaan die 
verplichtingen thans voor 81% uit hypothecaire leningen, 11% andere langlopende leningen, 
3% kortlopende leningen en 5% diversen (198). Vermits de passiva in mindering gebracht 
worden om de netto activa te bekomen, zijn ze in Figuur 44 en Figuur 45 onder de nullijn 
afgebeeld. Het verloop van de netto activa zelf wordt met een lijn aangegeven. 

De globale omvang van de financiële activa van de gezinnen blijft beduidend groter dan de 
omvang van hun verplichtingen, maar de beperkte groei van de activa werd overvleugeld door 
de sterkere groei van de passiva. Per saldo kalfde de omvang van de netto financiële activa 
in het bezit van Belgische gezinnen af van 244% bbp in 1999 tot 230% bbp in 2019 (-14% 
bbp).  

 

3.3.3 De aandelen, collectieve beleggingen en verzekeringen van de particulieren 

Gezien hun aard, omvang en evolutie lijken de rubrieken “aandelen”, “collectieve beleggingen” 
en “verzekeringen en dergelijke” uit de financiële rekeningen het meest geschikt om als 
grondslag te fungeren van een meerwaardebelasting. Hun evolutie in de voorbije twintig jaar 
wordt afgebeeld in respectievelijk Figuur 46, Figuur 47 en Figuur 48. Omwille van de 
vergelijkbaarheid in de tijd en tussen de grafieken onderling, wordt de omvang in verhouding 

 

196  We gaan niet nader in op de weinig omvangrijke rubriek “overige” (± 3% bbp). Deze 
rubriek omvat naast de “financiële derivaten” en de “handelskredieten” ook de “overige 
transitorische posten en aanpassingen”, waaronder de door de overheid nog terug te storten 
ingekohierde belastingen.  

197  http://www.nbb.be/doc/dq/N/dq3/CNF.pdf  

198  De rubriek diverse financiële verplichtingen slaat zowel op de items “overige 
deelnemingen” en “handelskredieten” als op “overige transitorische posten”, waaronder 
verschuldigde maar nog niet betaalde belastingen en aanpassingen. 

 

http://www.nbb.be/doc/dq/N/dq3/CNF.pdf
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tot het bbp geschetst, waarbij voor een zelfde schaalverdeling op de verticale as werd 
geopteerd.  

Wat de rubriek aandelen betreft, wordt in de financiële rekeningen het volgende onderscheid 
gemaakt (199): 

• Beursgenoteerde aandelen: dit zijn aandelen waarvan de koersen op een erkende of 
secundaire markt worden genoteerd. 

• Niet-beursgenoteerde aandelen: deze aandelen hebben geen notering maar zijn in 
principe vrij vlot verhandelbaar. In België zijn dit, naast aandelen van commanditaire 
vennootschappen (CVA), voornamelijk aandelen uitgegeven door naamloze 
vennootschappen (NV).  

• Overige deelnemingen: deze zijn minder vlot verhandelbaar en vertegenwoordigen het 
kapitaal in personenvennootschappen (BVBA, CVBA,…) 

Voor de beursgenoteerde aandelen is de vaststelling van de marktwaarde vrij eenvoudig. De 
niet-beurgenoteerde aandelen en de overige deelnemingen worden gewaardeerd op basis van 
het eigen vermogen. 

Zelfs in nominale termen groeide het bezit aan beursgenoteerde aandelen per saldo niet of 
nauwelijks in de twee voorbije decennia (200), dit in tegenstelling tot de overige deelrubrieken. 
In nominale termen werd de piek van eind 1999 (65,5 miljard euro) pas in 2017 (67,0 miljard 
euro) nipt overschreden, daarna was er een terugval tot 64,5 miljard op het einde van het 
eerste halfjaar van 2019 (201). Onderweg viel de omvang van het beursgenoteerd 
aandelenbezit herhaaldelijk fors terug, waarbij het diepste dal zich midden in de financiële en 
economische crisis situeert (23,2 miljard begin 2009).  

Het tanende gewicht van beursgenoteerd aandelenbezit is nog sterker uitgedrukt in relatieve 
termen : op de dag van de eeuwwisseling maakte dit vermogensbestanddeel nog 27% van het 
bbp uit, na het dal van 7% eind 2008/begin 2009 werd halfweg 2019 het niveau van 14%, of 
zowat de helft van twee decennia geleden, bereikt. 

In vergelijking hiermee konden de “niet-beursgenoteerde aandelen” en in toenemende mate 
ook de “overige deelnemingen” op meer belangstelling van de Belgische particulieren rekenen. 
Terwijl de omvang van de deelrubrieken niet-beursgenoteerde aandelen en overige 
deelnemingen samen in het begin van de beschouwde periode ongeveer het dubbele bedroeg 
van het bezit aan beursgenoteerde aandelen, steeg deze ratio tot ruim het viervoud aan het 
einde. In relatieve termen steeg de waarde van de niet-beursgenoteerde aandelen en overige 
deelnemingen van zowat de helft van het bbp in 1999 tot ruim 60% halfweg 2019.  

 

199  NBB (2008), Herziening van de waardering van de niet-genoteerde aandelen en 
overige deelnemingen in de financiële rekeningen, Statistisch Tijdschrift (2008-10), pp 11-14 

200  Vermits enkel financiële rekeningen beschikbaar zijn vanaf eind 1998, beperkt de 
analyse zich tot de periode 1999-2019. 

201  Het recentste tijdstip waarvoor statistieken voorhanden waren op het moment van het 
uitvoeren van de analyse. 
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Figuur 46 

 

Bron: NBB.Stat, Financiële rekeningen 

Zoals uit Figuur 46 blijkt, situeert de groei zich wel uitsluitend bij de overige deelnemingen, hun 
belang steeg van 5% bbp in 1999 tot 29% bbp in 2019. Hiermee verdrongen ze geleidelijk het 
niet-beursgenoteerd aandeelhouderschap dat, zowat een derde aan belang inboette en 
terugviel van 47% bbp in 1999 tot 32% in 2019. 

Zoals reeds bij de bespreking van Figuur 45 vermeld, groeide het belang van de collectieve 
beleggingen, in de financiële rekeningen ook aangeduid als “aandelen of rechten van 
deelneming in beleggingsfondsen”, per saldo licht (tot 44% bbp in 2019) in de voorbije twee 
decennia. Zoals Figuur 47 aangeeft, hakte de financieel-economische crisis van 2008/2009 
fors in op de waarde van het uitstaande volume. Uitgedrukt ten opzichte van het bbp, werd de 
piek net voor de financieel-economische crisis van 2008/2009 bereikt en duurde het tot eind 
2011 vooraleer duurzaam herstel optrad. 

De financiële rekeningen onderscheiden de Belgische en de niet-Belgische collectieve 
beleggingen (ICB_NtBel in Figuur 47). Wat de “niet-monetaire instellingen voor collectieve 
belegging (ICB) naar Belgisch recht” betreft, maken de financiële rekeningen een dubbel 
onderscheid. Naar passiva gaat het voornamelijk om obligatie-ICB’s (13% van het totaal in 
2019), aandelen-ICB’s (27%), index-ICB’s (3%), gemengde ICB’s (43%) en 
pensioenspaarfondsen (12%). 

Figuur 47 focust evenwel op de opdeling naar aard van de financiële activa van de ICB’s. 
Aanvankelijk maakten “chartaal geld en deposito’s” (ICB_Deposito’s in Figuur 47) nog een 
aanzienlijk deel van de portefeuille uit (5% bbp in 1999, oplopend tot 10% bbp in 2005), dit 
deemsterde weg tot amper 1% bbp in 2019. Ondanks de rentedaling, hield de rubriek “effecten 
met uitzondering van aandelen” (ICB_Vastrentend in Figuur 47) beter stand. Het belang steeg 
van 5% bbp bij de eeuwwisseling tot 7% bbp in 2019. Het gaat in hoofdzaak om langlopende 
effecten. 
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Figuur 47 

 

Bron: NBB.Stat, Financiële rekeningen 

De rubriek “aandelen en overige deelnemingen” (ICB_Aandelen in Figuur 47) groeide 
aanvankelijk vrij sterk: van 9% bbp begin 1999 tot 15% bbp eind 2000. De financieel-
economische crisis zorgde evenwel voor een terugval tot 5% bbp eind 2008. Bij de collectieve 
beleggingen in aandelen gaat het vrijwel uitsluitend om beursgenoteerde aandelen, de niet-
genoteerde aandelen en overige deelnemingen zijn nauwelijks van tel. 

Voor een aanzienlijk en groeiend deel van de collectieve beleggingen in Belgische ICB’s wordt 
evenwel geen nadere opdeling van de onderliggende activa gemaakt. Het gaat voornamelijk 
om indirecte beleggingen (“participaties in instellingen voor collectieve belegging”) en in 
bijkomende orde om “andere instrumenten”. Samen steeg hun belang van 2% bbp in 1999 tot 
17% bbp in 2019 (“Overige ICB_Bel in Figuur 47). 
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Figuur 48 

 

Bron: NBB.Stat, Financiële rekeningen 

Zoals reeds opgemerkt, vormt de component “Verzekerings-, pensioen- en 
standaardgarantieregelingen” in het bezit van de Belgische particulieren de opvallendste 
stijger uit de voorbije decennia. Het belang ervan verdubbelde van zowat 35% van het bbp in 
1999 tot bijna 70% halfweg 2019 (zie Figuur 48).  

De “technische voorzieningen schadeverzekering” vormen slechts een bescheiden deelrubriek 
(2,5% bbp in 2019); belangrijker zijn de pensioenrechten en de levensverzekeringen en 
lijfrenten. De omvang van de pensioenrechten groeide aanzienlijk in de voorbije twintig jaar: 
van 14% bbp in 1999 tot 21% in 2019. Deze deelrubriek groepeert zowel de pensioenfondsen 
(15% bbp in 2019) als de groepsverzekeringen (6% bbp in 2019). De sterkste toename werd 
evenwel opgetekend door de levensverzekeringen en dergelijke, waarvan het belang 
verdriedubbelde: van 15% bbp in 1999 tot 45% in 2019. Thans maken de 
beleggingsverzekeringen (tak 23) hier bijna een kwart van uit (11% bbp), terwijl het restant 
voornamelijk bestaat uit spaarverzekeringen (tak 21) (202). 

  

 

202  Toelichting verstrekt door de dienst Financiële Rekeningen, NBB. 
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3.4 Latente versus gerealiseerde meerwaarden 

3.4.1 Transacties en andere stromen van financiële activa 

Naast de evolutie per kwartaal van de (markt-)waarde van de financiële activa vermelden de 
financiële rekeningen ook de evolutie per kwartaal van de “nieuwe transacties”. Het verschil 
tussen de inventariswaarde op het einde van een kwartaal (WaardeQ) enerzijds en de som 
van de inventariswaarde bij het begin van het kwartaal (WaardeQ-1) en de transacties 
uitgevoerd tijdens het kwartaal (TransactiesQ) anderzijds, wordt aangemerkt als “andere 
stromen”. De NBB preciseert dat deze andere stromen voornamelijk de prijs- en 
wisselkoersveranderingen weerspiegelen (203); ze kunnen dus geïnterpreteerd als de latente, 
of niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde van het kwartaal (LantenteQ). Schematisch kan 
dit als volgt uitgeschreven worden: 

LatenteQ = (WaardeQ – WaardeQ-1) – TransactiesQ 

De financiële rekeningen laten daarentegen geen macro-economische opvolging van de 
samenstelling en evolutie van de gerealiseerde meerwaarden toe. 

Het probleem is dat de gerealiseerde meerwaarden niet eenduidig uit de financiële rekeningen 
kunnenafgeleid worden. De transacties (TransactiesQ) vormen immers het saldo van de 
aankopen uit het kwartaal (AankopenQ) en de verkopen uit het kwartaal (VerkopenQ). Aan de 
andere kant vormt de verkoopwaarde de som van enerzijds de historische aankoopwaarde 
aan het begin van de houdperiode en de meer- of minderwaarde gerealiseerd tijdens de duur 
van de houdperiode (h = Q-H) tussen het tijdstip van de historische aankoop (H) en het 
kwartaal van de verkoop Q. Schematisch: 

TransactiesQ = AankopenQ – VerkopenQ 

VerkopenQ = ∑AankopenQh + ∑GerealiseerdQh 

Bijgevolg: 

∑GerealiseerdQh = VerkopenQ - ∑AankopenQh 

 

Het probleem is dat de lengte van de houdperiode van de diverse transacties onbekend is. 
Bovendien kan het patroon naargelang het financieel product en van kwartaal tot kwartaal 
variëren. De financiële rekeningen bevatten hieromtrent geen informatie.  

  

 

203  Daarnaast omvatten ze ook sporadische specifieke elementen zoals herindelingen van 
transacties. Zie http://www.nbb.be/doc/dq/N/dq3/CNF.pdf 

http://www.nbb.be/doc/dq/N/dq3/CNF.pdf
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3.4.2 Het recente verleden als ijkpunt 

Het is aannemelijk dat de latente en de gerealiseerde meerwaarden gecorreleerd zijn. 
Aanvankelijk moet er immers een latente meerwaarde opgebouwd worden vooraleer deze 
gerealiseerd kan worden. Omgekeerd zal elke aankoop vroeg of laat wel tot een verkoop en 
dus tot de realisatie van een meer- of minderwaarde leiden. Er is dus een wisselwerking tussen 
beide: “realisatie” vergt “latent” en “latent” leidt tot “realisatie”. In de praktijk kan het 
realisatiepatroon van kwartaal tot kwartaal weliswaar verschillen. Bovendien kan de verkoop 
snel na de aankoop optreden, zodat de realisatie binnen het kwartaal optreedt en niet in de 
financiële rekening weerspiegeld wordt. 

Uit de tabellen van het verloop van de inventariswaarde en de transacties uit de financiële 
rekeningen kan de evolutie van de (latente) meerwaarden per kwartaal afgeleid worden. Tabel 
180 geeft een overzicht van de totalen voor de voorbije twintig jaar. De eerste lijn (A) vermeldt 
de uitstaande bedragen aan het begin van de periode. Lijn B geeft het cumul over de afgelopen 
twintig jaar van de saldi per kwartaal van de aan- en verkopen (zijnde de netto transacties per 
kwartaal). Lijn C maakt de som van de per kwartaal geregistreerde meerwaarden, tenminste 
voor die kwartalen waarvoor de netto meerwaarde positief bleek. Lijn D vormt hiervan het 
spiegelbeeld : het totaal van de minderwaarden voor die kwartalen die netto een minwaarde 
opleverden (204). Lijn E maakt het verschil tussen de bedragen in lijn C en lijn D. De som van 
het uitstaand bedrag aan het begin van de periode, de gecumuleerde netto transacties en de 
gecumuleerde netto meerwaarde resulteert in het uitstaand bedrag aan het einde van de 
periode (lijn F).  

  

 

204  Op te merken valt dat de som van de kolommen (2) tot en met (7) doorgaans het totaal 
in kolom (1) opleveren. Dit is echter niet het geval voor de lijnen C en D. Van zodra in een 
bepaald kwartaal voor sommige componenten een positieve waarde (dus meerwaarde) en 
voor andere componenten een negatieve waarde (dus minderwaarde) wordt opgetekend, 
vlakken deze elkaar immers deels uit. Het resultaat is dat, naargelang het geval het per saldo 
om een meer- of minderwaarde gaat, voor het betrokken kwartaal op de C-lijn of de D-lijn een 
lager bedrag in de totaalkolom verschijnt dan in de kolommen van de verschillende 
componenten samen. Op de E-lijn (de saldi van meer- en minderwaarden) heeft dit evenwel 
geen impact. Overigens, over de ganse periode heen genomen, vormen de afwijkingen tussen 
(1) en de som van (2) tot en met (7) op de lijn C het spiegelbeeld van gelijkaardige afwijken op 
de lijn D. Bijgevolg compenseren ze elkaar over de ganse periode heen gezien. 
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Tabel 180: Financiële activa particulieren, Uitstaand bedrag, transacties en meerwaarden 1999-2019, Miljoen euro 

  Totaal fin. 
activa 

Deposito'
s 

Schuld-
bewijzen 

Aandele
n 

Collectieve 
bel. 

Verzek. 
e.d. 

Overig
e 

  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  Periode 1999-2019 

Uitstaand 
begin 

A 
662 329 171 392 147 741 172 966 85 363 77 520 7 347 

Transacties B 
456 062 270 948 -103 917 21 991 79 306 185 167 2 567 

Meerwaarde C 
619 833 10 927 36 821 366 086 196 667 106 258 12 103 

Minderwaar
de 

D 
-368 480 -13 534 -34 991 -213 

483 -155 309 -48 182 -12 
010 

Saldo E=C-D 
251 353 -2 607 1 830 152 603 41 358 58 076 93 

Uitstaand 
slot 

F=A+B+
E 1 369 744 439 733 45 654 347 560 206 027 320 763 10 007 

  
Gemiddelde op jaarbasis 

Meerwaarde Cy 30 236 533 1 796 17 858 9 594 5 183 590 

Minderwaar
de 

Dy -17 975 -660 -1 707 -10 414 -7 576 -2 350 -586 

Saldo Ey 12 261 -127 89 7 444 2 017 2 833 5 

Bron: NBB.Stat, Financiële rekeningen, Eigen berekeningen 
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Onderaan Tabel 180 wordt voor de lijnen C, D en E aangegeven wat de corresponderende 
meerwaarden, minderwaarden en saldi gemiddeld op jaarbasis vertegenwoordigden. Over de 
voorbije twintig jaar en over het geheel van de activa van de Belgische gezinnen bekeken, 
bedroeg de som aan positieve meerwaarden volgens deze methode gemiddelde zowat 30,2 
miljard euro. Daar staan evenwel bijna 18,0 miljard aan minderwaarden tegenover zodat het 
saldo op jaarbasis op afgerond 12,3 miljard euro uitkomt. Zoals Figuur 49 illustreert, situeert 
het gros hiervan zich bij de aandelen (7,4 miljard), de collectieve beleggingen (2,0 miljard) en 
de verzekeringen en dergelijke (2,8 miljard).  

Figuur 49 

 

Bron: NBB.Stat, Financiële rekeningen, Eigen berekeningen 

 

3.4.3 Statische raming opbrengst brede meerwaardebelasting 

De onderste lijn uit Tabel 180 kan fungeren als raming van de grondslag van een zeer breed 
gedefinieerde meerwaardebelasting. Door toepassing van een belastingtarief hierop wordt dan 
een statische raming van de potentiële opbrengst bekomen. De raming is statisch in die zin 
dat geen rekening wordt gehouden met gedragswijzigingen, noch met het feit dat de financiële 
markten zich in de toekomst wellicht anders zullen ontwikkelen dan in verleden.  

Vermits de rubrieken deposito’s, schuldbewijzen en overige financiële activa per saldo 
nauwelijks of geen meerwaarden opleveren, wordt in Figuur 50 louter op de rubrieken 
aandelen, collectieve beleggingen en verzekeringen en dergelijke gefocust. De linkeras toont 
dan de omvang en samenstelling van de grondslag van een brede meerwaardebelasting en 
de rechteras de statische inschatting van de jaarlijkse opbrengst bij een tarief van 10%. De 
linkerstaaf (Saldo) stemt overeen met de bedragen uit de onderste lijn uit Tabel 180, de twee 
overige wijken hier door een alternatieve berekening enigszins van af.  

Bij de alternatieve berekeningswijze werd vooreerst uitgegaan van het voortschrijdend 
gemiddelde over 5 jaar van de netto meerwaarde (voor zover beschikbaar). Dit levert een 
nieuwe reeks aan kwartaalwaarden op, hiervan werd dan het gemiddelde op jaarbasis 
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genomen voor respectievelijk de periode 1999-2019 en de periode 2004-2019. Waar de initiële 
statische raming bij een zeer brede grondslag en een tarief van 10% een jaarlijkse opbrengst 
op kruissnelheid van zowat 1,2 miljard euro in het vooruitzicht stelt, levert de alternatieve 
benadering een raming van 1,0 à 1,3 miljard euro op. 

Figuur 50 

 

Bron: NBB.Stat, Financiële rekeningen, Eigen berekeningen 

 

3.4.4 Componenten van de statische raming 

Tabel 181, Tabel 182 en Tabel 183 detailleren de bedragen opgenomen onderaan in Tabel 
180 voor respectievelijk de aandelen, de collectieve beleggingen en de verzekeringen en 
dergelijke in het bezit van de Belgische gezinnen. Geraamd volgens de beschreven 
methodologie situeert het gros van de potentiële opbrengst van een meerwaardebelasting zich 
wat de aandelen betreft bij de overige deelnemingen. Bij de collectieve beleggingen gaat het 
naast ICBs belegd in aandelen, om Belgische en buitenlandse ICBs waarvan de onderliggende 
beleggingsportefeuille in de financiële rekeningen niet nader omschreven wordt. Bij de 
verzekeringen ligt het zwaartepunt bij de levensverzekeringen en in mindere mate bij de 
pensioenrechten. 
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Tabel 181: Aandelen particulieren, Statische raming belasting op (latente) meerwaarden 1999-2019, Miljoen euro 

 
Aandele

n 
Beursgenoteerde 

aandelen 
Niet-beursgenoteerde 

aandelen 

Overige 
 

deelneminge
n 

 Gemiddelde op jaarbasis 1999-2019 
Meerwaarde 17 858 6 062 8 977 7 022 
Minderwaard
e -10 414 -6 023 -7 208 -1 386 

Saldo 7 444 39 1 769 5 636 
 Opbrengst belasting bij tarief 10% 
Opbrengst 744 4 177 564 
Alt_5y_99-
19 681 -22 160 543 

Alt_5y_04-
19 891 7 188 696 

Bron: Eigen berekeningen 

 

Tabel 182: Collectieve beleggingen particulieren, Statische raming belasting op (latente) meerwaarden 1999-2019, 
Miljoen euro 

 ICB ICB_ 
Deposito's 

ICB_Vast-
rentend 

ICB_ 
Aandelen 

Overige_ 
ICB_Bel 

ICB_ 
NtBel 

 Gemiddelde op jaarbasis 1999-2019 

Meerwaarde 9 594 200 1 259 4 720 1 869 3 253 

Minderwaarde -7 576 -229 -1 126 -4 141 -1 121 -2 666 

Saldo 2 017 -29 133 579 747 587 

 Opbrengst belasting bij tarief 10% 

Opbrengst 202 -3 13 58 75 59 

Alt_5y_99-19 149 -2 14 30 50 57 

Alt_5y_04-19 195 0 29 77 73 15 

Bron: Eigen berekeningen 
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Tabel 183: Verzekeringen en dergelijke particulieren, Statische raming belasting op (latente) meerwaarden 1999-
2019, Miljoen euro 

 Verzekeringen en 
dergelijke 

Schadeverze
k. 

Levensverzek. en 
lijfrenten 

Pensioen
- 

rechten 
 Gemiddelde op jaarbasis 1999-2019 

Meerwaarde 5 183 175 4 069 1 797 

Minderwaard
e 

-2 350 -690 -1 915 -603 

Saldo 2 833 -515 2 154 1 194 

 Opbrengst belasting bij tarief 10% 
Opbrengst 283 -51 215 119 

Alt_5y_99-19 178 -38 126 90 

Alt_5y_04-19 226 -58 174 110 

Bron: Eigen berekeningen 

 

3.4.5 Bemerkingen 

De bovenstaande ramingen berusten op de beschikbare gegevens opgenomen in de 
financiële rekeningen. Dit laat slechts toe om de ruwe contouren van de mogelijke opbrengst 
van een meerwaardebelasting te schetsen. Er zijn diverse redenen waarom een eventuele 
invoering van een dergelijke belasting in de praktijk afwijkende resultaten kan en zal opleveren. 
Veel hangt uiteindelijk af van de precieze modaliteiten. Verder zijn de ramingen louter 
gebaseerd op gegevens uit het verleden, terwijl de opbrengst van een meerwaardebelasting 
uiteraard afhangt van de toekomstige waardeontwikkeling van de financiële activa. Bovendien 
mag niet uit het oog verloren worden dat de ramingen slechts een inschatting van de 
grootteorde van de gemiddelde jaarlijkse opbrengst op kruissnelheid beogen. Zeker in de 
beginjaren kan de werkelijke opbrengst fors lager uitvallen. 

Tot de redenen waarom de bovenstaande statische ramingen een overschatting kunnen 
blijken, behoort de inventiviteit van de financiële sector om geviseerde beleggingsvormen te 
verpakken tot minder belaste producten en de respons van de belastingplichtigen hierop. Het 
laat zich aanzien dat de ruimte voor ontwijking des te groter is naarmate de belastinggrondslag 
enger wordt omschreven. 

Anderzijds zijn er redenen om aan te nemen dat de bekomen ramingen een onderschatting 
inhouden. Zo kunnen uit de financiële rekeningen slechts ramingen van de (latente) 
meerwaarden per kwartaal afgeleid worden. Zelfs indien aangenomen wordt dat latente en 
gerealiseerde meerwaarden sterk correleren, kan het patroon ervan in de tijd verschillen. 
Daarnaast leveren de meer- (en minder-) waarden die binnen een kwartaal gerealiseerd 
worden geen spoor op in de beschikbare financiële rekeningen. Afhankelijk van de omvang en 
het succes van dergelijke “speculatieve” beleggingen kan dat een aanzienlijke onderschatting 
opleveren.  
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Op grond van de beschikbare gegevens, kan a priori niet uitgemaakt worden in welke mate de 
redenen voor onder- en overschatting elkaar al dan niet in balans houden.  
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Hoofdstuk 4 - Indirecte belastingen 

Vooreerst worden de contouren van diverse mogelijke maatregelen en hun budgettaire impact 
geschetst. Vervolgens wordt nader ingegaan op verdelingsaspecten.   

1. Btw-maatregelen 

 Werkwijze om de budgettaire impact van btw-maatregelen te ramen 

Voor een raming van de budgettaire impact van btw-maatregelen wordt doorgaans een beroep 
gedaan op de nationale rekeningen. Daar zijn meerdere redenen voor. Niet alleen zijn de 
fiscale gegevens uit de btw-aangiften onvoldoende gedetailleerd, bovendien laten ze niet toe 
om dubbeltellingen te elimineren.  

Btw-plichtige ondernemingen en zelfstandigen moeten maandelijks of per kwartaal een 
aangifte indienen, maar hierin zijn slechts een beperkt aantal gegevens opgenomen, 
waaronder de omzet tegen 6%, 12% en 21%, de aan de staat verschuldigde en de van de 
staat terugvorderbare btw. Telkens worden enkel de totalen per maand of kwartaal vermeld 
zonder verdere detaillering. Vermits de periodieke btw-aangiften onvoldoende gedetailleerd 
zijn om de omzet per product of klantengroep te onderscheiden, dient een andere bron 
aangeboord te worden.   

Vandaar dat een beroep gedaan wordt op de nationale rekeningen, waaronder de aanbod- en 
gebruikstabellen (AGT). De AGT zijn matrices waarin per bedrijfstak en productgroep een 
gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van de binnenlandse productieprocessen en de 
transacties in producten van de nationale economie. Ze geven met name een beeld van de 
structuur van de productiekosten, de stromen van goederen en diensten die in de nationale 
economie worden geproduceerd en de goederen- en dienstenstromen van en naar het 
buitenland (205) Een nadeel is wel dat de nationale rekeningen en in het bijzonder de AGT-
updates slechts met vertraging beschikbaar zijn. 

Daarnaast dient benadrukt te worden dat budgettaire ramingen doorgaans uitgaan van een 
ceteris paribus scenario. Dit houdt in dat de impact van gedragswijzigingen op de budgettaire 
raming buiten beschouwing blijft. 

 

 Budgettaire impact van een btw verhoging van 12% naar 21% voor brandstoffen 

De voorgestelde maatregel behelst een verhoging van het btw-tarief voor producten zoals 
steenkool, bruinkool en dergelijke. De meeste andere brandstoffen zijn immers reeds 
onderworpen aan het tarief van 21 procent zoals blijkt uit het Koninklijk besluit nr. 20, van 20 
juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot 
indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.  

 

205  INR (2018) Methodologische nota. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de 
nationale rekeningen, https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/m_nnde15.pdf  

https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/m_nnde15.pdf
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Gezien de btw-opbrengsten voorvloeiend uit het verbruik van steenkool en aanverwante 
producten niet rechtstreeks uit de btw-aangiften kunnen worden afgeleid, is gebruik gemaakt 
van de gegevens uit de nationale rekeningen om die ontvangsten in te schatten.  

Tabel 184 biedt een overzicht van die geschatte belastbare grondslag en btw-opbrengst voor 
de jaren 2012-2016. Er dient aangestipt dat enkel het verbruik door eindconsumenten in 
rekening is gebracht. Het intermediair verbruik van steenkool door allerhande bedrijven 
(voornamelijk cokesfabrieken en elektriciteitscentrales) is niet weerhouden bij de ramingen 
vermits de desbetreffende btw volgens de normale regels in aftrek kan worden gebracht.  

Tabel 184: Raming budgettaire opbrengst verhoging btw op brandstoffen 

Jaar Netto btw-grondslag btw-opbrengst 
tegen 12% 

Opbrengst verhoging 
tarief tot 21% 

2012 43,2 5,18  

2013 47,8 5,74  

2014 32,8 3,94  

2015 32,8 3,94  

2016 33,8 4,06 +3,04 

 

Het jaar 2016 kan als representatief beschouwd worden. Uitgaande van een btw-grondslag 
van 33,8 miljoen euro en een tarief van 12% bedraagt de geraamde jaaropbrengst dan 
ongeveer 4 miljoen euro. Indien het tarief zou toenemen tot 21 procent zou dit, ceteris paribus, 
een toename van de netto-btw opbrengst impliceren tot iets meer dan 7 miljoen. Dit brengt de 
geraamde opbrengst van een verhoging van het btw-tarief van 12% naar 21% voor 
brandstoffen op ongeveer 3 miljoen euro op jaarbasis. 

 

 Budgettaire impact van een uniform verlaagd tarief van 8% à 9%  

Momenteel telt ons land, behalve het tarief van 0% voor bepaalde periodieke publicaties, twee 
verlaagde btw-tarieven, namelijk 6% en 12%. Daarnaast zijn een beperkt aantal goederen en 
diensten vrijgesteld van btw (206). Tabel 185 toont de geraamde impact, ceteris paribus, van 
een eengemaakt verlaagd tarief. Uitgaande van de gegevens voor 2018 zou een uniform tarief 
van 8% een meeropbrengst van zowat 0,9 miljard euro op jaarbasis opleveren. Bij een uniform 
verlaagd tarief van 9% zou de meeropbrengst onder dezelfde hypotheses een meeropbrengst 
van 1,5 miljard euro op jaarbasis opleveren.  

 

 

206  Zie Fiscaal Memento, 
https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/analysen/fiscaal_memento  

https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/analysen/fiscaal_memento
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Tabel 185: Raming budgettaire impact uniform verlaagd tarief van 8% of 9% 

Actueel 
tarief 

Grondslag 
2018 

Actuele 
opbrengst 

Opbrengst bij 
tarief 8% 

Impact 
uniform tarief 

8% 

Opbrengst bij 
tarief 9% 

Impact 
uniform tarief 

9% 
(a) (b) (c) (d) = (b)*8% (e) =(d)-(c) (f) = (b)*9% (g) =(f)-(c) 

0% 886,38 0,00 70,91 +70,91 79,77 +79,77 
6% 57.577,59 3.454,66 4.606,21 +1.151,55 5.181,98 +1.727,33 

12% 8.047,93 965,75 643,83 -321,92 724,31 -241,44 
Totaal    +900,54  +1.565,66 

 

 

 Budgettaire impact van een verhoging van alle btw-tarieven met 1 procentpunt  

Tabel 186 toont wat een verhoging van zowel de verlaagde tarieven van 6% en 12% als van 
het standaardtarief van 21% met 1 procentpunt zou opleveren. Uitgaande van de ontvangsten 
van 2018 zou de maatregel, ceteris paribus, zowat 1,9 miljard euro op jaarbasis opbrengen (of 
0,42% bbp).  

Tabel 186: Raming budgettaire impact verhoging btw-tarief met 1%punt 

Actueel tarief Grondslag 
2018 

Actuele 
 opbrengst 

Nieuw tarief Opbrengst  
tarief +1%pt 

Impact  
tarief +1%pt 

(a) (b) (c) (d) (e) = (b)*(d) (f) =(e)-(c) 

0% 886,38 0,00 0% 0,00 0,00 

6% 
57.577,59 

3.454,66 7% 
4.030,43 

+575,78 

12% 8.047,93 965,75 13% 
1.046,23 +80,48 

21% 127.299,43 26.732,88 22% 
28.005,87 +1.272,99 

Totaal 193.811,32 
31.153,29 

 33.082,54 +1.929,25 
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  Budgettaire impact van een afschaffing van het verlaagd tarief voor afbraak en 
wederopbouw van woningen in gebieden voor grootstedelijk beleid  

Op basis van gegevens van de controlekantoren kunnen enkel globale gegevens worden 
afgeleid van het aantal aanvragen die zijn ingediend op vlak van de afbraak en heropbouw 
van woningen gelegen in gebieden voor grootstedelijk beleid. Volgens deze bron bedroegen 
de geïnvesteerde bedragen waarop het verlaagd btw-tarief van 6 procent van toepassing was 
92,9 à 108,6 miljoen op jaarbasis gedurende de periode 2013-2017.  

Voor 2017 bracht de toepassing van een tarief van 6 procent 6,5 miljoen euro op. Bij een 
verhoging van het tarief tot 21% en voor zover er geen gedragswijzigingen optreden, zou de 
opbrengst dan oplopen tot 22,8 miljoen euro. Ceteris paribus zou de maatregel dus +16,3 
miljoen euro opleveren.  

 Btw vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen  

1.6.1 Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen 

Kleine ondernemingen kunnen de vrijstellingsregeling (VR) genieten, vanaf 1 januari 2016 
geldt een drempel van 25.000 euro als jaaromzet (exclusief btw). Een aantal bedrijfstakken 
blijft van de regeling uitgesloten: bouw, horeca en recuperatieproducten. 

De ondernemingen die onder de vrijstellingsregeling (VR) vallen, moeten geen periodieke 
aangifte indienen, noch periodiek btw vereffenen. Ze blijven in principe gehouden om in- en 
uitgaande facturen bij te houden en om de jaarlijkse klantenlisting met hun (Belgische) 
belastingplichtige afnemers in te dienen. In de klantenlisting moeten de btw-plichtige klanten 
opgelijst worden aan wie gedurende het jaar voor 250 euro of meer verkocht is.  

Ondernemingen die van de vrijstellingsregeling gebruik maken, hoeven weliswaar geen btw 
aan te rekenen aan hun klanten (en door te storten aan de schatkist), maar kunnen anderzijds 
de btw die ze zelf aan leveranciers betaalden, niet in mindering brengen.  

Het aantal vrijgestelde ondernemingen steeg van minder dan 80.000 begin 2014 tot ruim 
140.000 eind 2017. Het aandeel van de vrijgestelde kleine ondernemingen in het totaal aantal 
btw-registraties steeg in dezelfde periode van 9,4% tot 15,0%. 

Op te merken valt dat kleine ondernemingen die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen er-
voor kunnen opteren er geen gebruik van te maken. Hoewel een aanzienlijk aantal kleine 
ondernemingen kiest voor de indiening van periodieke aangiften is hun aandeel in de totale 
omzet en de netto btw slechts marginaal. 
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1.6.2 Raming budgettaire kost (207) 

De vrijstellingsregeling heeft niet alleen een impact op de Belgische schatkist, maar ook op de 
bijdrage van ons land aan de financiering van de Europese Unie (“Eigen Middelen” van de EU 
genoemd). Aan de hand van de methodiek die gehanteerd wordt in het kader van de EM-
berekeningen wordt de budgettaire kost van de VR-regeling voor ondernemingen met 
minstens 5 580 euro omzet in 2016 en 2017 als volgt geraamd:  

• Schijf van 5 580 tot 10 000 euro: 2,3 à 5,3 miljoen euro 

• Schijf van 10 000 tot 15 000 euro: 3,0 à 4,7 miljoen euro 

• Schijf van 15 000 tot 25 000 euro: 13,1 à 13,6 miljoen euro 

• Totaal : 18,3 à 23,6 miljoen euro 

 

2. Accijnzen 

 Huisbrandolie 

2.1.1 Algemeen kader 

De minimumaccijns op huisbrandolie wordt bepaald door artikel 9 en bijlage I.C van richtlijn 
2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire 
regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit.  

Het minimumtarief voor huisbrandolie (gasolie voor verwarming) bedraagt 21 euro per 1.000 
liter, zowel voor zakelijk gebruik als voor niet-zakelijk gebruik. Krachtens artikel 9 van deze 
richtlijn mogen lidstaten die gemachtigd zijn een controleretributie op dit product te heffen, een 
verlaagd belastingniveau van 10 euro per 1.000 liter blijven toepassen. In België wordt behalve 
de controleretributie ook een bijdrage op de energie geheven van 8,6521 euro per 1.000 liter 
voor huisbrandolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg en van 7,2564 euro per 
1.000 liter voor huisbrandolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg.  

Inclusief de controleretributie en de bijdrage op energie bedraagt de totale accijns op deze 
producten dus 18,6521 euro per 1.000 liter voor huisbrandolie met een zwavelgehalte van 
meer dan 10 mg/kg en 17,2564 euro per 1.000 liter voor huisbrandolie met een zwavelgehalte 
van niet meer dan 10 mg/kg. 

 

2.1.2 Raming van de opbrengst van een verhoging van de accijns op huisbrandolie 

Een eerste scenario bestaat in de verhoging van de accijns tot het Europese minimum van 21 
euro per 1.000 liter. Indien wordt uitgegaan van (1) de beschikbare volumes, (2) een verhoging 
van de accijns op huisbrandolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg tot 21 

 

207  Opgemaakt in het kader van de berekening van de Eigen Middelen. 
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euro per 1.000 liter en (3) het behoud van het huidige tariefverschil voor de huisbrandolie met 
een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg (dus een totale accijns van 22,3957 euro per 1.000 
liter voor dit laatste product), zou deze accijnswijziging ceteris paribus 14,6 miljoen euro 
opbrengen, excl. btw. en 17,5 miljoen euro incl. btw (208).  

Een alternatief scenario is een verhoging van de accijns voor beide soorten huisbrandolie 
gedurende vijf jaren met 20 euro per 1.000 liter per jaar. Na vijf jaar is de totale verhoging dus 
100 euro per 1.000 liter. In dat geval zou de accijnswijziging in het eerste jaar, ceteris paribus 
en excl. btw, 77,9 miljoen euro opbrengen (93,5 miljoen euro incl. btw) en in het vijfde jaar 
390,0 miljoen euro excl. btw en 467,4 miljoen euro incl. btw. Als wordt uitgegaan van een prijs 
excl. btw van 500 euro per 1.000 liter (50 cent/liter), zou deze accijnsverhoging een prijsstijging 
met zich meebrengen van 4% na één jaar en van 20% na vijf jaar. 

In lijn met vorige adviezen (209), pleit de Afdeling bij een eventuele verhoging van de belasting 
op huishoudelijk energieverbruik, voor een compensatie van inkomenseffecten voor de lage 
inkomens, maar met het behoud van het prijssignaal. Op te merken valt dat de laagste 
inkomenstrekkers in de indexering van hun inkomen geen integrale koopkrachtcompensatie 
vinden voor de eventuele verhoging van belasting op huishoudelijk energieverbruik, vermits 
dat verbruik een meer dan gemiddeld aandeel heeft in hun budget. 

 

 Aardgas 

2.2.1 Algemeen kader 

Een verhoging van de accijns op huisbrandolie zou gepaard moeten gaan met een equivalente 
verhoging van de accijns op andere energieproducten, waaronder aardgas. Als ijkpunt geldt 
hier een accijnsverhoging met 20 euro per 1.000 liter huisbrandolie per jaar en dat gedurende 
vijf jaar. 

Een complicatie om een equivalente verhoging voor aardgas te berekenen ligt in het feit dat 
de te belasten eenheden verschillend zijn: 1.000 liter bij 15 °C voor huisbrandolie en MWh 
voor aardgas. Indien de accijnsverhoging kadert in de strijd tegen de klimaatverandering, moet 
tevens rekening worden gehouden met de CO2-uitstoot van de twee producten. 

Daarom worden twee scenario’s uitgewerkt: (1) een verhoging van de accijns op aardgas 
rekening houdend met enkel de energie-equivalentie met huisbrandolie en (2) een verhoging 
van de accijns op aardgas, rekening houdend met de energie-equivalentie en de CO2-uitstoot 
van beide producten. Voor de omzetting van de eenheden wordt gebruik gemaakt van de 

 

208  Er van uitgaande dat 5% van de aan accijns onderworpen huisbrandolie intermediair 
verbruik door btw-plichtige ondernemingen betreft. In die gevallen vormt de btw geen 
eindbelasting maar een aftrekbare kost. 

209  In het bijzonder HRF (2014) Een tax shifting ten voordele van arbeid en bredere 
belastinggrondslagen, scenario’s voor een globale en significante belastinghervorming, pp 80-
82 
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conversiecoëfficiënten opgenomen in het rapport “Het belastingbeleid en het leefmilieu” van 
de HRF (2009) (210).  

In het eerste scenario (gelijke energie-inhoud van 1.000 l huisbrandolie en een 
overeenkomstige hoeveelheid aardgas) zou een accijnsverhoging van 20 euro per 1.000 liter 
huisbrandolie overeenkomen met 1,9567 euro per MWh aardgas. In het tweede scenario 
(gelijke CO2-uitstoot van 1.000 l huisbrandolie en een overeenkomstige hoeveelheid aardgas) 
zou een accijnsverhoging van 20 euro per 1.000 liter huisbrandolie overeenkomen met 1,4820 
euro per MWh aardgas. Het verschil in accijnsverhoging tussen de twee scenario’s ligt in het 
verschil in CO2-uitstoot van de twee producten: 266,65 kg CO2 per MWh huisbrandolie en 
201,96 kg CO2 per MWh aardgas. 1 MWh huisbrandolie stoot dus 1,3203 keer meer CO2 uit 
dan 1 MWh aardgas. 

2.2.2 Raming van de opbrengst van een verhoging van de accijns op aardgas 

Ceteris paribus en uitgaande van een verbruik op jaarbasis van 70,9 miljoen MWh aardgas 
voor verwarmingsdoeleinden zou in het eerste scenario een accijnsverhoging met 1,9567 euro 
per MWh na één jaar 138,8 miljoen euro opbrengen, excl. btw en 153,3 miljoen euro, incl. btw 
(211). Bij vijf dergelijke accijnsverhogingen zou de opbrengst na vijf jaar 693,8 miljoen euro, 
excl. btw bedragen en 766,7 miljoen euro incl. btw. De prijs incl. btw per kWh aardgas, 
uitgaande van een gemiddeld jaarlijks gezinsverbruik van 23.260 kWh, bedraagt ongeveer 
0,06 euro (Bron: VREG). Ceteris paribus zou de prijsstijging ten gevolge van de 
accijnsverhoging ongeveer 4% bedragen na één jaar en 20% na vijf jaar. 

In het tweede scenario, zou ceteris paribus een accijnsverhoging met 1,4820 euro per MWh 
na één jaar 105,1 miljoen euro opbrengen, excl. btw en 116,1 miljoen euro, incl. btw, uitgaande 
van een aftrekbaarheid van de btw van 50%. Bij vijf dergelijke accijnsverhogingen zou de 
opbrengst na vijf jaar 525,5 miljoen euro, excl. btw bedragen en 580,7 miljoen euro incl. btw. 

In dit scenario zou de prijsstijging van een kWh aardgas ongeveer 3% bedragen na één jaar 
en 15% na vijf jaar.  

Net als bij de accijnzen op huisbrandolie, pleit de Afdeling bij een eventuele verhoging van de 
accijnzen op aardgas voor een compensatie van inkomenseffecten voor de lage inkomens, 
maar met behoud van het prijssignaal. 

 

 

210  HRF (2009) Het belastingbeleid en het leefmilieu, p 74. Er zijn nog andere 
conversiecoëfficiënten mogelijk, afhankelijk van hoe de belasting op de verschillende 
producten technisch wordt uitgewerkt. Hierop wordt niet nader ingegaan. In grote lijnen wordt 
qua energie-inhoud 1.000 liter huisbrandolie meestal gelijkgesteld met (iets meer dan) 10 
MWh. 

211  Er van uitgaande dat de helft van het aan accijns onderworpen aardgas intermediair 
verbruik door btw-plichtige ondernemingen betreft. In die gevallen vormt de btw geen 
eindbelasting maar fungeert ze als aftrekbare kost. 
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3. Milieuheffingen 

 Accijns op vliegtuigkerosine 

3.1.1 Algemeen kader 

De belasting van kerosine voor de burgerluchtvaart wordt door een aantal verdragen, 
overeenkomsten en richtlijnen geregeld. Het verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, 
ook verdrag van Chicago genoemd, van 7 december 1944, bepaalt in artikel 24 dat geen 
belasting geheven mag worden op brandstof die zich reeds in het vliegtuig bevindt. 
Daarenboven hebben heel wat landen bilaterale verdragen (Air Service Agreements – ASA) 
met elkaar afgesloten waarin bepaald wordt dat op internationale vluchten geen accijns op 
kerosine of andere vliegtuigbrandstof wordt geheven. 

Op EU-vlak is er sinds 11 november 1992 een vrijstelling van accijnzen voor kerosine gebruikt 
in de luchtvaart krachtens richtlijn 92/81/EEG van 19 oktober 1992 betreffende de 
harmonisatie van de structuur van de accijns op minerale oliën. Sinds 31 oktober 2003 geeft 
richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de 
communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (die richtlijn 
92/81/EEG vervangt) de mogelijkheid om nationale vluchten of, mits een bilateraal akkoord 
wordt afgesloten met de betrokken lidstaat, intracommunautaire vluchten te belasten (artikel 
14, 2e lid van de richtlijn). 

Daarnaast valt op te merken valt dat luchtvaartmaatschappijen die vliegen van of naar Europa 
sinds 2012 aan het Europese emissiehandelssysteem moeten deelnemen (EU ETS) (212). De 
Europese Commissie verwijst naar de luchtvaart als een van de snelst groeiende bronnen van 
de uitstoot van broeikasgassen (213) en noemt de handel in emissierechten een efficiënt middel 
om die uitstoot te beperken.  

 

3.1.2 Raming van de opbrengst van de invoering van een accijns op kerosine in België 

Volgens cijfers die meegedeeld zijn door Apetra (214) werd in 2017 ruim 1,9 miljard liter aan 
kerosine aangegeven. 

 

 

212  NL: https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/europees-beleid/klimaat-energie-
pakket/eu-ets/luchtvaart/; FR: https://www.climat.be/fr-be/politiques/politique-
europeenne/paquet-climat-energie-20132020/ets/activites-aeriennes/  

213  https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation_en 

214  Apetra (Agence de Pétrole – Petroleumagentschap) is de naamloze vennootschap van 
publiek recht die de strategische voorraden van petroleum en petroleumproducten beheert. Zij 
heft in het eerste kwartaal van 2019 een bedrag van 4,28 euro per 1000 liter op kerosine voor 
luchtvaart. Deze tarieven worden elk kwartaal aangepast. 

 

https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/europees-beleid/klimaat-energie-pakket/eu-ets/luchtvaart/
https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/europees-beleid/klimaat-energie-pakket/eu-ets/luchtvaart/
https://www.climat.be/fr-be/politiques/politique-europeenne/paquet-climat-energie-20132020/ets/activites-aeriennes/
https://www.climat.be/fr-be/politiques/politique-europeenne/paquet-climat-energie-20132020/ets/activites-aeriennes/
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Tabel 187 toont, naargelang de hoogte van het tarief, de potentiële opbrengst van de 
invoering in ons land van een accijns op vliegtuigkerosine (215). Het gaat om ceteris paribus 
ramingen, dus zonder gedragswijzigingen en in de veronderstelling dat de nodige ASA’s 
kunnen worden aangepast of afgesloten.  

 

Tabel 187: Potentiële opbrengst accijns op vliegtuigkerosine 

Scenario Tarief in 
euro per 
1000 liter 

Theoretische 
opbrengst  
(miljoen euro) 

Impact op de 
kerosineprijs 
excl btw 

Europees minimumtarief voor kerosine 
voor industriële en commerciële 
toepassingen  

21 40,2 +3,8% 

Nederlands tarief van toepassing van 
01.01.2011 tot 31.12.2011 

221,77 424,9 +40% 

Europees minimumtarief voor kerosine 
gebruikt als motorbrandstof  

330 632,3 +60% 

Beroepsdiesel 352,54 675,4 +64% 

Diesel en benzine 600,16 1 149,9 +109% 

Bron: Apetra, Ramingen Studiedienst FOD Financiën 

De tabel geeft tevens een indicatie van de bijhorende impact op de kerosineprijs. Voor zover  
in het algemeen in andere landen een vrijstelling van accijns blijft gelden, is een verschuiving 
van de bevoorrading van vliegtuigen zeer waarschijnlijk (vooral bij de hogere tarieven) en zou 
de uiteindelijke belastingopbrengst bij een unilaterale accijnsheffing veel lager uitkomen. 
Bovendien valt ook een impact op de lokalisatie van de transportstromen en bijgevolg op de 
macro-economische activiteit te verwachten. 

De afwezigheid van een accijns op kerosine voor de luchtvaart, en de afwezigheid van btw op 
de verkoop van vliegtuigtickets, vinden noch in economische, noch in sociale, en zeker niet in 
ecologische motieven een verantwoording. Integendeel, ze vormen een belangrijke distorsie. 
De invoering van dergelijke accijns en btw zou een belangrijke financieringsbron kunnen zijn 
voor een verlichting van de fiscale en parafiscale druk op arbeid; ook in dat perspectief is het 
van belang dat de Belgische autoriteiten Europese initiatieven in die zin bepleiten. Om redenen 
van internationale concurrentie is een geïsoleerd initiatief op dat vlak van België niet 
aangewezen. 

 

 

215  In de mate dat het intermediair verbruik betreft, vallen er per saldo geen bijkomende 
btw-ontvangsten te verwachten. Btw-plichtige ondernemingen kunnen in de regel btw betaald 
aan leveranciers van de Staat terugvorderen, ongeacht het bedrag aan van klanten ontvangen 
btw dat ze zelf aan de Staat dienen door te storten.   
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 Inschepingstaks op vliegtuigreizen 

3.2.1 Algemeen kader 

Een verhoging van de btw op vliegtuigtickets en de onderwerping van kerosine aan accijnzen 
en btw kunnen in zekere mate omzeild worden door vliegtuigmaatschappijen door tickets 
vanuit een buitenlands platform aan te bieden of door vliegtuigen in een nabij gelegen 
buitenlandse luchthaven van brandstof te voorzien. 

Een alternatieve wijze om vliegtuigreizen te belasten kan erin bestaan om passagiers die 
vanuit een Belgische luchthaven vertrekken of op een Belgische luchthaven aankomen te 
onderwerpen aan een inscheeptaks. Er kan aangenomen worden dat het effect van zulk een 
inscheeptaks op de keuze van de vertrek- en aankomstplaats beperkt is zolang de hoogte van 
de inscheeptaks bescheiden is. Deze inscheeptaks zou een belasting worden en is dus niet te 
verwarren met de zogenaamde landingsrechten die aan de uitbaters van luchthavens dienen 
te worden betaald. 

 

3.2.2 Raming van de opbrengst van de invoering van een inscheeptaks op 
vliegtuigreizen 

Volgens de FOD mobiliteit (216) bedroeg het totaal aantal passagiers op Belgische luchthavens 
in 2017 33,3 miljoen, in 2018 liep dit op tot 34,6 miljoen. Deze gegevens werden aangeleverd 
door de uitbaters van de verschillende luchthavens. Het betreft zowel vertrekkende als 
aankomende passagiers. 

Zonder rekening te houden met mogelijke gedragswijzigingen zou een inscheeptaks van 10 
euro per passagier per aankomst en vertrek dus 330 à 350 miljoen euro opbrengen. In 2017 
en 2018 bestond zowat 18% van de passagiers op Brussels Airport uit transfer- en 
transitpassagiers (217)(218). Een vrijstelling van inscheeptaks voor transfer- en transitpassagiers 
in Brussels Airport zou de opbrengst van de inscheeptaks dan met bijna 46 miljoen euro 
verlagen. Indien men voor deze passagiers slechts éénmaal de inscheeptaks aanrekent zou 
de opbrengst met bijna 23 miljoen euro dalen. Bij een gelijkaardig percentage vrijgestelde 
reizigers in andere Belgische luchthavens en indien enkel vertrekkers, exclusief transfer- en 
transitpassagiers belast worden, komt de verwachte budgettaire ontvangst dan op zowat 140 
miljoen euro.  

 

 

216 https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/luchthavens_en_luchtvaartterreinen/statistieken 

217  Het gaat in hoofdzaak om passagiers die met een verschillend toestel landen en 
opstijgen (transfer), passagiers die met hetzelfde toestel landen en terug opstijgen (transit) 
vormen een minderheid. 

218  Brutrends 2018 p25 (https://www.brusselsairport.be/nl/onze-luchthaven/cijfers-
weetjes/brutrends ) en Brutends 2017, p13 
(https://issuu.com/brusselsairport/docs/brutrends2017_resized)  

 

https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/luchthavens_en_luchtvaartterreinen/statistieken
https://www.brusselsairport.be/nl/onze-luchthaven/cijfers-weetjes/brutrends
https://www.brusselsairport.be/nl/onze-luchthaven/cijfers-weetjes/brutrends
https://issuu.com/brusselsairport/docs/brutrends2017_resized
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 Inschepingstaks in andere Europese landen 

In het voorjaar van 2019 werd in Nederland een wetsvoorstel ingediend om een 
“vliegbelasting” in te voeren voor zowel vertrekkende passagiers als vrachtvliegtuigen. Per 
vertrekkende passagier zou het tarief 7 euro bedragen. Afhankelijk van de geluidsklasse zou 
het tarief voor vertrekkende vrachtvliegtuigen uitkomen op 1,925 à 3,85 euro per 1000 kilogram 
maximaal toegelaten startgewicht. De beoogde budgettaire opbrengst is 200 miljoen euro. (219) 

Bij de parlementaire behandeling (220) van het Nederlandse wetsvoorstel werd verwezen naar 
een recente studie gefinancierd door de Europese Commissie omtrent “Taxes in the Field of 
Aviation and their impact” (221). Deze studie vergelijkt onder meer bestaande en voormalige 
inscheeptaksen voor uitgaande vluchten in de EU en naburige landen. Figuur 51 toont het 
effectieve gewogen gemiddelde tarief voor zowel de internationale vluchten afzonderlijk als 
voor het geheel van de vluchten (binnenlandse zowel als internationale).  

De landen aan de linkerkant in de grafiek heffen enkel belasting op de binnenlandse vluchten, 
bovendien gaat het om bescheiden bedragen. Volgens de studie bedroeg het effectieve 
gemiddelde tarief in 2018 minder dan 20 cent per vlucht in Letland, Tsjechië, Zwitserland. 
Polen en Slovakije vroegen gemiddeld ongeveer een halve euro en Kroatië, Roemenië, Spanje 
en Finland afgerond 2 à 4 euro. De landen aan de rechterkant heffen hogere bedragen 
(afgerond 5 à 20 euro), bovendien worden doorgaans zowel binnenlandse als internationale 
vluchten belast, al is het effectieve tarief voor internationale vluchten overal lager dan voor 
binnenlandse. Alleen het Verenigd Koninkrijk vormt een uitzondering: niet alleen liggen de 
tarieven hier beduidend hoger (omgerekend 40 euro of meer per vlucht), bovendien komt het 
effectieve tarief voor internationale vluchten er hoger uit dan voor binnenlandse.  

De Europese studie stipt verder aan dat het tarief per passagier doorgaans afhankelijk is van 
de gekozen klasse en/of van een grove indicator van de afstand van de vlucht. Zo onderscheidt 
Duitsland korte, middellange en verre vluchten, waarbij de heffing varieert van zowat 7,5 à 23 
tot 41 euro. In Frankrijk zou het tarief uiteenlopen van zowat 1,1 euro binnen Europa tot 45 
euro buiten Europa; in het Verenigd Koninkrijk van zowat 15 euro tot 500 euro voor vluchten 
met minder dan 19 passagiers. De studie merkt ten slotte op dat Denemarken, Ierland, Malta 
en ook Nederland eerder ingevoerde inscheeptaksen opnieuw afschaften. 

 

219  Tweede Kamer der Staten-Generaal (2019), Wijziging van de Wet belastingen op 
milieugrondslag (Wet vliegbelasting), Voorstel van Wet en Memorie van Toelichting, kst 
35205-2 en kst35205-3 

220  Tweede Kamer der Staten-Generaal (2019), Wijziging van de Wet belastingen op 
milieugrondslag (Wet vliegbelasting), Nota naar aanleiding van het Verslag, kst 35205-6, pp 
6-7 

221  CE Delft (2019), Taxes in the Field of Aviation and their impact – Final report 
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Figuur 51 

 

Bron: CE Delft (2019) 

 

 Europese studie raming impact luchtvaarttaksen in België  

Daarnaast raamt de Europese studie voor elk EU-land de impact van de afschaffing of de 
introductie van drie luchtvaartgerelateerde belastingen. Tabel 188 vat de resultaten samen 
van de drie scenario’s die CE Delft voor België heeft gemoduleerd.  

In een eerste scenario introduceert België een op Duitse leest geschoeide inscheeptaks. 
Naargelang het om korte, middellange of verre vluchten gaat, zou de heffing dus zowat 7,5 à 
23 tot 41 euro per vertrekkende reiziger bedragen. Hierdoor zou de gemiddelde ticketprijs 
volgens de studie met zowat 4% stijgen, waardoor zowel het aantal passagiers als het aantal 
vluchten en de CO2-emissies met een gelijkaardig percentage zouden afnemen (-4%). 
Hetzelfde geldt voor de directe werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de 
luchtvaartsector. De daling van het aantal personen dat geluidsoverlast ondergaat zou iets 
geringer zijn (-3%). De budgettaire ontvangst wordt in dit scenario op 142 miljoen euro 
geraamd. Rekening houdend met de stimulus die uitgaat van de besteding van deze 
ontvangsten (stijging van de overheidsuitgaven of daling van andere belastingen) zou, volgens 
het model van CE Delft, de impact op de gehele Belgische economie verwaarloosbaar zijn. 
Per saldo zouden zowel de globale werkgelegenheid als het bbp quasi onberoerd blijven. 
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Tabel 188: Mogelijke luchtvaartgerelateerde belastingen in België 

Scenario Inscheeptaks 6% btw Accijns op 
kerosine 

 Impact Impact Impact 

Aantal passagiers  -4% -6% -17% 

Gemiddelde ticketprijs  +4% +6% +16% 

CO2-emissies -4% -6% -17% 

Personen onderworpen aan 
geluidsoverlast 

-3% -4% -12% 

Budgettaire opbrengst (miljoen euro) 142 202 450  

Werkgelegenheid luchtvaartsector -4% -6% -17% 

Werkgelegenheid Belgische economie 0% 0% 0% 

Toegevoegde waarde luchtvaartsector -4% -6% -17% 

Bbp 0% 0% 0% 

Bron: CE Delft (2019) 

Als tweede scenario gaat de studie uit van het onderwerpen van vliegtickets aan de btw, 
waarbij het tarief afgestemd wordt op het tarief dat representatief geacht wordt voor ander 
internationaal vervoer, namelijk 6% (222). De verhoging van de ticketprijs met 6% zou tot een 
daling van gelijkaardige omvang leiden van het aantal passagiers, het aantal vluchten, de CO2-
emissies, de directe werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de luchtvaartsector. Het 
aantal personen onderworpen aan geluidsoverlast zou met 4% afnemen, terwijl de budgettaire 
opbrengst op zowat 200 miljoen euro begroot wordt. Ook hier zouden de macro-economische 
gevolgen beperkt zijn. 

De geraamde impact van het derde scenario is het grootst. Dit scenario introduceert een 
accijns van 330 euro per 1000 liter op kerosine. Dit zou de ticketprijs met gemiddeld 16% 
opschroeven, terwijl het aantal passagiers, het aantal vluchten, de CO2-emissies, de directe 
werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de luchtvaartsector iets sterker zou 
terugvallen (-17%). Het aantal personen onderhevig aan geluidsoverlast zou met 12% 
afnemen, terwijl de begrote budgettaire ontvangsten 450 miljoen euro bedragen (223). Per 
saldo zou ook hier de impact op de globale werkgelegenheid en het bbp gering zijn. 

 

222  De Afdeling ziet evenveel geen reden om desgevallend niet het standaardtarief van 
21% toe te passen. 

223  Dat is iets minder dan de statische raming opgenomen in  

Tabel 187 . 
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 Accijns op zware stookolie voor de zeevaart 

De accijns op energieproducten wordt geregeld door richtlijn 2003/96/EG. De accijnzen in het 
algemeen door richtlijn 2008/118/EG.  

Volgens de huidige richtlijn 2003/96/EG moeten energieproducten gebruikt als motorbrandstof 
of verwarmingsbrandstof voor de vaart op communautaire wateren (behalve particuliere 
pleziervaart) vrijgesteld worden van accijns. Met vaart op communautaire wateren wordt 
bedoeld van een haven in de EU naar een andere haven in de EU. 

Voor energieproducten voor de vaart op niet-communautaire wateren, bijvoorbeeld 
intercontinentaal, kan er conform de douanewetgeving geen accijns worden geheven omdat 
het uitvoer betreft en geen uitslag tot verbruik224 hier te lande. Er kan namelijk alleen accijns 
worden geheven als het een uitslag tot verbruik hier te lande betreft. 

De zeevaart maakt vooral gebruik van zware stookolie. Deze stookolie wordt onder andere in 
de grote zeehavens gebunkerd (Antwerpen, Zeebrugge, Gent, …). Indien België een accijns 
op zware stookolie voor zeeschepen (niet-communautaire wateren) zou heffen (dus tegen de 
douanewetgeving in) en andere landen dat niet doen, is een trafiekverschuiving naar 
bijvoorbeeld Rotterdam en Vlissingen zeer waarschijnlijk. Indien een accijns op zware 
stookolie voor de zeevaart wordt ingevoerd, zou dat minstens op Europees vlak moeten 
gebeuren (maar daarbij komt het probleem van de Brexit, zodat weer trafiekverschuiving 
waarschijnlijk is). 

Een studie van CE Delft (225) raamde de leveringen van zware stookolie voor de zeevaart op 
ongeveer 13 miljoen in 2009 in Nederland. Volgens diezelfde bron bedragen de in België 
gebunkerde hoeveelheden ongeveer 2/3 (226) van de Nederlandse. Volgens Rotterdamse 
havenbronnen (227)(228) is de tendens dalend (nog ongeveer 10 miljoen ton in Nederland in 
2018) omdat schepen trager varen (en dus minder verbruiken) en op meer milieuvriendelijke 
brandstoffen (bv. Gasolie, gas) overschakelen. 

 

224 In het algemeen worden de accijnzen niet geïnd op de plaats en het tijdstip van verbruik, 
maar op het tijdstip van "uitslag tot verbruik", dat wil zeggen wanneer de goederen het 
magazijn van de producent of de importeur verlaten. 

225  CE Delft (2011), Blends in beeld. Een analyse van de bunkerolieketen, p.21 

226  CE Delft (2011) p.47 

227  Port of Rotterdam (2019a), persbericht 21 februari, 
https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/bunkercijfers-2018-minder-
stookolie-veel-meer-lng-en-timetobunker-app  

228  Port of Rotterdam (2019b), havenkrant 22, 
https://www.portofrotterdam.com/nl/havenkrant/havenkrant-22/een-volle-tank-van-zes-
miljoen  

 

https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/bunkercijfers-2018-minder-stookolie-veel-meer-lng-en-timetobunker-app
https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/bunkercijfers-2018-minder-stookolie-veel-meer-lng-en-timetobunker-app
https://www.portofrotterdam.com/nl/havenkrant/havenkrant-22/een-volle-tank-van-zes-miljoen
https://www.portofrotterdam.com/nl/havenkrant/havenkrant-22/een-volle-tank-van-zes-miljoen
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In de veronderstelling dat alle juridische en concurrentiële hinderpalen opgeruimd zijn en het 
Europees minimumtarief van 15 euro / ton voor zware stookolie zou gelden, zou de taxatie 
bijgevolg ceteris paribus zowat 100 miljoen euro (229) op jaarbasis kunnen opleveren. 

 

4. Herverdelende werking indirecte belastingen 

Vooreerst wordt het IndTax-model voorgesteld en toegelicht aan de hand van een analyse van 
de herverdelende werking van de verlaagde btw-tarieven. Daarna komt de distributieve impact 
van andere mogelijke maatregelen aan bod.  

 Herverdelende werking verlaagde btw-tarieven 

4.1.1 Het IndTax-model, de comsumptie- en inkomensdecielen 

Met haar IndTax-model poogt de Studiedienst van de FOD Financiën de herverdelende impact 
van tariefwijzigingen voor btw en bepaalde accijnzen in te schatten. Het IndTax-model neemt 
de gegevens uit het huishoudbudgetonderzoek (HBS)(230) van de FOD Economie als 
uitgangspunt (231). Het model houdt enkel rekening met de consumptie en inkomens zoals 
gerapporteerd in de HBS. Volgens de HBS-omschrijving bestaat een huishouden uit een 
alleenstaande ofwel uit twee of meer personen die, al dan niet aan elkaar verwantschap zijn 
en gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er gezamenlijk wonen. Ook de 
decielenverdelingen in het IndTax-model zijn op de feitelijke samenstelling van het huishouden 
gebaseerd, ze verschillen dus van de decielenverdelingen op basis van fiscale statistieken. 
Hoewel er indicaties zijn dat de HBS-respondenten hun inkomen enigszins onderrapporteren, 
wordt daar niet voor gecorrigeerd. 

Aan de hand van het IndTax-model werd de impact van het verlaagd tarief geraamd voor de 
producten waarvoor thans het btw-tarief van 6% of 12% van toepassing is; het 
standaardtarief van 21% geldt als vergelijkingsbasis. De impact van beide verlaagde tarieven 
samen wordt op zowat 2,6% van het beschikbaar inkomen geraamd. Zoals   

 

229  10 miljoen ton * 2/3 * 15 euro/ton = 100 miljoen euro. 

230  In het bijzonder HBS 2016 NL: 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/huishoudbudget FR: 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/budget-des-menages 

231  Inclusief de bepaling van de referentie-eenheid (het gezin inclusief inwonende 
kinderen), de steekproefgrootte, de bepaling van de gewichten toegekend aan de 
deelnemende gezinnen en de opgegeven omvang van de consumptie en het inkomen. 
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Tabel 189 aangeeft, komt het gros hiervan (iets meer dan 2,4%) door toedoen van het tarief 
van 6%. Veruit de belangrijkste rubriek hierbij is het verlaagd tarief voor voeding. De rol van 
het verlaagd tarief van 12% is relatief bescheiden, de impact wordt op minder dan 0,2% van 
het beschikbaar inkomen geraamd; het gaat in hoofdzaak om het verlaagd tarief voor 
restaurants en catering.   

Het IndTax-model laat toe de distributieve impact van de verlaagde tarieven na te gaan en dit 
zowel bij een opdeling van de gezinnen naargelang inkomstendecielen als naargelang 
consumptiedecielen. Er dient benadrukt te worden dat de HBS decielenverdelingen volgens 
consumptie en inkomen slechts in beperkte mate met elkaar overeenstemmen. Of anders 
uitgedrukt; de correlatie tussen de opdeling volgens inkomsten- en decielenverdeling is 
beperkt. Dit komt door het feit dat niet alleen het consumptiepatroon maar ook het patroon van 
sparen en ontsparen van elk gezin uit het huishoudbudgetonderzoek verschilt. Terwijl 
sommige gezinnen een aanzienlijk deel van hun inkomen kunnen sparen, overtreft het verbruik 
het gezinsinkomen bij een ander deel. Gecombineerd met de afwijkende 
consumptievoorkeuren per gezin zorgt dit ervoor dat de verhoudingen tussen de decielen per 
productgroep aanzienlijk kunnen verschillen. Figuur 52 illustreert de verschillen tussen de 
beide rangschikkingen van de gezinnen. Zoals de eerste staaf in Figuur 52 aangeeft, behoort 
bijvoorbeeld slechts de helft van de gezinnen uit het eerste consumptiedeciel (DC1) ook tot 
het eerste inkomensdeciel (DI1).  

 

Figuur 52 

 

Bron: IndTax model 

 

4.1.2 De decielenverdeling per productgroep en de kwintielratio’s 

Terwijl de brede staven in Figuur 53 een beeld geven van de impact van de verlaagde btw-
tarieven naargelang de consumptiedecielen, tonen de smalle staven de impact naargelang de 
inkomensdecielen. Het patroon verschilt: van vlak tot licht oplopend volgens de 
consumptiedecielen tot duidelijk aflopend bij de inkomensdecielen. Volgens de gegevens uit 
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het huishoudbudgetonderzoek hebben de lagere inkomensgroepen dus meer baat bij de 
huidige verlaagde btw-tarieven dan de hogere inkomensgroepen.  

 

Figuur 53 

 

Bron: IndTax model 

Tabel 190 gaat nader in op de decielenverdeling per productgroep. Het bovenste paneel toont 
de impact in % van het beschikbaar inkomen volgens de consumptiedecielen en het onderste 
de impact volgens de inkomensdecielen. Aan de rechterkant staat de decielenverdeling voor 
de subgroep belast tegen 6%, voor deze belast tegen 12% en voor het geheel van beide 
verlaagde tarieven. 

Tabel 189 geeft een samenvatting van de data uit Tabel 190. Tabel 189 rangschikt de 
productgroepen vooreerst naar relatief belang van het verlaagd BTW-tarief in % van het 
beschikbaar inkomen (middelste kolom). Voeding vormt duidelijk de belangrijkste categorie, 
gevolgd door “overige” belast tegen 6% en geneesmiddelen. De restaurant- en 
cateringdiensten vormen de voornaamste categorie belast tegen 12% doch hun belang 
bedraagt slechts 1/10 van voeding belast tegen 6%.  

De laatste kolommen van Tabel 189 geven een indicatie van de progressiviteit van de 
verdeling. Om vertekening door eventuele uitbijters te voorkomen, werden de laagste twee 
decielen samengenomen (kwintiel 1), net als de  hoogste twee (kwintiel 5). Vervolgens werd 
de ratio van de impact van de verlaagde tarieven voor het eerste kwintiel ten opzichte van 
het vijfde kwintiel berekend. Dit gebeurde zowel voor een verdeling volgens 
consumptiekwintielen (KC1/KC5), als volgens inkomenskwintielen (KI1/KI5)  
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Tabel 189: Impact in % van het beschikbaar inkomen van het verlaagd btw-tarief 

Rubriek Huidig btw-tarief Impact in %  
beschikbaar inkomen 

Kwintielratio 
Consumptie 
KC1 / KC5 

Kwintielratio 
Inkomen 
KI1 / KI5 

Voeding 6% 1,53% 0,89 1,82 

Overige 6% 6% 0,31% 0,34 0,90 

Geneesmiddelen 6% 0,19% 0,64 3,02 

Horeca 12% 12% 0,16% 0,34 0,97 

Nt-alcoh. drank 6% 0,15% 0,91 1,98 

Bouw 6% 0,10% 0,13 0,82 

Drinkwater 6% 0,07% 2,00 3,07 

Personenvervoer 6% 0,05% 1,40 2,48 

Horeca 6% 6% 0,03% 0,46 0,64 

Overige 12% 12% 0,01% 1,95 6,26 

Subtotaal 6% 6% 2,43% 0,77 1,74 

Subtotaal 12% 12% 0,16% 0,38 1,07 

Totaal  2,59% 0,74 1,69 
Bron: IndTax model 

Figuur 54 geeft een visueel beeld van dezelfde informatie. De ruiten (rechterschaal) geven per 
productgroep de impact van de verlaagde tarieven uitgedrukt in procent van het beschikbaar 
inkomen en de staven (linkerschaal) tonen de kwintielratio’s. Een teller die hoger (lager) 
uitkomt dan de noemer leidt tot een kwintielratio groter (kleiner) dan 1. Dit is het geval wanneer 
de impact van de verlaagde tarieven, uitgedrukt in procent van het beschikbaar inkomen, 
groter (kleiner) is onderaan de inkomens- of consumptieverdeling dan bovenaan. 

Volgens de HBS-gegevens en het IndTax-model komt de kwintielratio voor de meeste 
productgroepen lager uit dan 1 bij de consumptieverdeling, al wordt de eenheid benaderd (0.9) 
bij de voeding en niet-alcoholische dranken. In relatieve termen (in procent van het 
beschikbaar inkomen) zou een tariefverhoging de bescheiden verbruikers dus minder treffen 
dan de grote verbruikers. Enkel bij de minder belangrijke rubrieken “drinkwater”, 
“personenvervoer” en “overige 12%” wordt de eenheid overschreden en zouden de 
bescheiden verbruikers naar verhouding sterker getroffen worden door een tariefverhoging 
dan de grote verbruikers.  
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De kwintielratio’s komen steevast hoger uit bij de inkomensverdeling dan bij de 
consumptieverdeling. Dit houdt verband met het feit dat de spaarquote stijgt met het inkomen 
en meer bepaald met het spiegelbeeld ervan: de afnemende consumptiequote. Ongeacht 
eventuele afwijkingen in de samenstelling van het consumptiepatroon, zorgt dit ervoor dat het 
relatieve belang van verlaagde btw-tarieven ten opzichte van het beschikbaar inkomen minder 
zwaar weegt voor de hoge dan voor de lage inkomens. Volgens dezelfde methodologie als 
hierboven komt de kwintielratio bij de inkomensverdeling uit op zowat 1,1 voor de producten 
belast tegen 12% en op ruim 1,7 (dus beduidend hoger dan 1) voor het geheel van de 
producten waarvoor thans een verlaagd btw-tarief van 6% geldt. Voor voeding, de 
belangrijkste rubriek met verlaagd tarief, bedraagt de kwintielratio zowat 1,8. 

 

 

Figuur 54 
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Tabel 190 

 Voeding Nt-alcoh. 
dranken 

Drink-
water 

Genees-
middelen 

Personen-
vervoer Horeca Horeca Bouw Overige Overige Subtotaal Subtotaal Totaal 

Actueel 6% 6% 6% 6% 6% 6% 12% 6% 6% 12% 6% 12% 
 

Impact in % beschikbaar inkomen volgens consumptiedecielen (DC) 
DC1 1,3499% 0,1379% 0,1280% 0,1135% 0,0673% 0,0061% 0,0576% 0,0113% 0,1106% 0,0107% 1,9246% 0,0683% 1,9929% 
DC2 1,4679% 0,1428% 0,1049% 0,1472% 0,0776% 0,0252% 0,0823% 0,0305% 0,1823% 0,0091% 2,1784% 0,0914% 2,2698% 
DC3 1,3716% 0,1419% 0,0950% 0,1608% 0,0472% 0,0150% 0,0917% 0,0271% 0,2006% 0,0096% 2,0592% 0,1012% 2,1604% 
DC4 1,4593% 0,1357% 0,0841% 0,2010% 0,0585% 0,0187% 0,1103% 0,0511% 0,2110% 0,0066% 2,2195% 0,1170% 2,3364% 
DC5 1,6001% 0,1536% 0,0857% 0,2062% 0,0382% 0,0189% 0,1277% 0,0805% 0,2717% 0,0107% 2,4548% 0,1384% 2,5932% 
DC6 1,5619% 0,1477% 0,0784% 0,1776% 0,0427% 0,0278% 0,1570% 0,0540% 0,3060% 0,0056% 2,3961% 0,1627% 2,5587% 
DC7 1,5698% 0,1460% 0,0716% 0,1817% 0,0459% 0,0265% 0,1587% 0,0888% 0,2735% 0,0061% 2,4038% 0,1648% 2,5686% 
DC8 1,5279% 0,1399% 0,0593% 0,1782% 0,0353% 0,0356% 0,1816% 0,1065% 0,3139% 0,0054% 2,3966% 0,1870% 2,5836% 
DC9 1,6278% 0,1560% 0,0582% 0,2020% 0,0529% 0,0358% 0,1983% 0,1369% 0,4336% 0,0067% 2,7031% 0,2050% 2,9081% 
DC10 1,5429% 0,1519% 0,0568% 0,2104% 0,0519% 0,0371% 0,2188% 0,1919% 0,4536% 0,0036% 2,6966% 0,2224% 2,9190% 
gemid 1,5324% 0,1469% 0,0742% 0,1861% 0,0493% 0,0280% 0,1582% 0,0982% 0,3147% 0,0067% 2,4298% 0,1648% 2,5946% 
              

Impact in % beschikbaar inkomen volgens inkomensdecielen (DI) 
DI1 2,2751% 0,2319% 0,1756% 0,4150% 0,1150% 0,0177% 0,1110% 0,0617% 0,2894% 0,0181% 3,5813% 0,1291% 3,7104% 
DI2 2,1807% 0,2292% 0,1265% 0,3149% 0,0806% 0,0207% 0,1509% 0,0938% 0,2648% 0,0175% 3,3111% 0,1684% 3,4795% 
DI3 1,7360% 0,1786% 0,1124% 0,2869% 0,0710% 0,0247% 0,1605% 0,0741% 0,3448% 0,0067% 2,8283% 0,1672% 2,9955% 
DI4 1,7961% 0,1619% 0,1026% 0,3158% 0,0684% 0,0243% 0,1796% 0,1136% 0,3151% 0,0110% 2,8978% 0,1906% 3,0884% 
DI5 1,8286% 0,1590% 0,0829% 0,2489% 0,0619% 0,0332% 0,1695% 0,1026% 0,3428% 0,0099% 2,8598% 0,1793% 3,0391% 
DI6 1,6844% 0,1538% 0,0874% 0,2277% 0,0457% 0,0289% 0,1892% 0,0993% 0,3239% 0,0100% 2,6511% 0,1992% 2,8502% 
DI7 1,6119% 0,1526% 0,0740% 0,1672% 0,0464% 0,0313% 0,1650% 0,1110% 0,3168% 0,0072% 2,5112% 0,1723% 2,6835% 
DI8 1,4961% 0,1509% 0,0652% 0,1305% 0,0343% 0,0231% 0,1839% 0,0962% 0,3274% 0,0046% 2,3236% 0,1885% 2,5121% 
DI9 1,4117% 0,1463% 0,0583% 0,1486% 0,0302% 0,0367% 0,1579% 0,1054% 0,2988% 0,0034% 2,2359% 0,1613% 2,3972% 
DI10 1,0889% 0,0967% 0,0410% 0,0978% 0,0437% 0,0260% 0,1262% 0,0939% 0,3100% 0,0025% 1,7980% 0,1286% 1,9266% 
gemid 1,5324% 0,1469% 0,0742% 0,1861% 0,0493% 0,0280% 0,1582% 0,0982% 0,3147% 0,0067% 2,4298% 0,1648% 2,5946% 



 

 

 Herverdelende werking andere maatregelen 

4.2.1 Huisbrandolie en aardgas 

Sectie 2.1 bevat een raming van de budgettaire opbrengst van een accijnsverhoging voor 
huisbrandolie met 20 euro per 1000 liter, of 100 euro per 1000 liter gespreid over vijf jaar. 
Sectie 2.2 vult aan met een equivalente verhoging van de accijns op aardgas Een eerste optie 
houdt hierbij enkel rekening met de energie-equivalentie tussen beide producten, terwijl de 
tweede optie gebaseerd is op de equivalente CO2-uitstoot.  

Tabel 191 toont de inschatting van de distributieve impact van beide maatregelen berekend 
aan de hand van het IndTax-model. De eerste kolom (scenario V1_1j) gaat uit van een 
verhoging van de accijns op huisbrandolie met 20 euro per 1000 liter gecombineerd met een 
verhoging voor aardgas gebaseerd op energie-equivalentie. De gemiddelde impact wordt op 
0,09% van het beschikbaar inkomen geschat, met een duidelijk aflopend profiel, in het 
bijzonder volgens de decielenverdeling naargelang het inkomen.   

De tweede kolom (scenario V1_5j) geeft de resultaten indien het eerste scenario vijf maal 
herhaald wordt. Gezien het statisch karakter van het IndTax-model, worden er geen 
gedragseffecten in rekening gebracht. De geraamde gemiddelde impact komt zodoende op 
0,46% van het beschikbaar inkomen uit, terwijl het distributieve profiel gelijkaardig is als in 
scenario V1_1j.  

De derde en vierde kolom van Tabel 191 gaan uit van een verhoging van de accijns op 
huisbrandolie met 20 euro (scenario V2_1j) à 100 euro (scenario V2_5j) per 1000 liter 
gecombineerd met een equivalente verhoging voor aardgas volgens de CO2-uitstoot. Als 
gevolg van de geringere accijnsverhoging voor aardgas komt de impact op het gezinsbudget 
hier iets lager uit, namelijk op 0,08% à 0,39% van het beschikbaar inkomen. Ook hier gaat dit 
gepaard met een duidelijk aflopend profiel, in het bijzonder volgens de decielenverdeling 
naargelang het inkomen. 

 

Tabel 191: Impact in % van het beschikbaar inkomen 

 Huisbrandolie 
en aardgas 

V1_1j 

Huisbrandolie 
en aardgas 

V1_5j 

Huisbrandolie 
en aardgas 

V2_1j 

Huisbrandolie 
en aardgas 

V2_5j 

Vliegvervoer 

 (1) (2)=5x(1) (3) (4)=5x(3) (5) 

DC1 0,1212% 0,6062% 0,0991% 0,4957% 0,0088% 

DC2 0,1240% 0,6199% 0,1060% 0,5301% 0,0168% 

DC3 0,1076% 0,5381% 0,0925% 0,4624% 0,0256% 

DC4 0,1064% 0,5319% 0,0937% 0,4686% 0,0318% 

DC5 0,1104% 0,5519% 0,0947% 0,4733% 0,0196% 

DC6 0,1001% 0,5007% 0,0865% 0,4327% 0,0272% 

DC7 0,0841% 0,4206% 0,0727% 0,3634% 0,0303% 

DC8 0,0817% 0,4085% 0,0704% 0,3518% 0,0336% 

DC9 0,0806% 0,4030% 0,0692% 0,3461% 0,0347% 

DC10 0,0687% 0,3433% 0,0595% 0,2973% 0,0963% 

gemid 0,0916% 0,4581% 0,0788% 0,3942% 0,0398% 

QC1/QC5 1,66 1,66 1,61 1,61 0,19 
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DI1 0,2117% 1,0586% 0,1841% 0,9205% 0,0339% 

DI2 0,1711% 0,8556% 0,1472% 0,7362% 0,1178% 

DI3 0,1270% 0,6351% 0,1084% 0,5418% 0,0138% 

DI4 0,1302% 0,6512% 0,1134% 0,5669% 0,0288% 

DI5 0,1139% 0,5696% 0,1005% 0,5023% 0,0290% 

DI6 0,0997% 0,4983% 0,0860% 0,4299% 0,0242% 

DI7 0,0943% 0,4717% 0,0807% 0,4037% 0,0560% 

DI8 0,0794% 0,3972% 0,0681% 0,3407% 0,0310% 

DI9 0,0676% 0,3380% 0,0579% 0,2894% 0,0470% 

DI10 0,0517% 0,2585% 0,0437% 0,2185% 0,0368% 

gemid 0,0916% 0,4581% 0,0788% 0,3942% 0,0397% 

DI1/DI10 4,10 4,10 4,21 4,21 0,92 

QI1/QI5 3,24 3,24 3,30 3,30 2,02 

Bron: IndTax model 

 

4.2.2 Vliegtaks 

Sectie 3.2 raamt de budgettaire opbrengst van een vaste inschepingstaks van 10 euro per 
vlucht voor vliegtuigreizigers. Wegens gebrek aan volumegegevens kan het IndTax-model 
echter de bijhorende distributieve impact niet meteen inschatten. In het huishoudbudget 
onderzoek (HBS) worden immers wel de bestedingen aan vliegreizen gerapporteerd, maar 
niet het aantal vluchten. Als alternatieve benadering werd de distributieve impact onderzocht 
van een maatregel met een gelijkaardige financiële impact, maar gemoduleerd als een 
proportionele vliegbelasting van 9,09% op de ticketprijs, in plaats van een vaste inscheeptaks 
van 10 euro per vlucht. De laatste kolom van Tabel 191 toont de resultaten. 

Op basis van de HBS-resultaten wordt de impact op gemiddeld 0,04% van het beschikbaar 
inkomen geschat. De decielenverdeling volgens consumptie levert een duidelijk oplopend 
patroon op. Dit is minder het geval voor de verdeling volgens inkomensdecielen, vooral daar 
de HBS-steekproef hier een outlier bevat in het tweede deciel. De outlier vertekent de verdeling 
dermate dat het de verhouding tussen de geraamde impact op het eerste kwintiel (KI1) en het 
hoogste kwintiel (K5) tot 2 opstuwt. Volgens deze indicator zouden de lage inkomens dus 
dubbel zo hard getroffen worden door de (proportionele) vliegtaks dan de hoge inkomens. 
Alternatieve indicatoren, waarbij de impact van de outlier geneutraliseerd of uitgevlakt wordt, 
nuanceren dit beeld. Zo komt de verhouding tussen de impact voor het laagste en hoogste 
inkomensdeciel (DI1/DI10) op 0,92 uit, wat op enige progressiviteit wijst. Dit wordt nog 
versterkt indien de door de outlier vertekende waarden voor het tweede deciel vervangen 
worden door een interpolatie tussen het eerste en derde deciel. Dit zou de kwintielratio 
(KI1/KI5) tot 0,64 reduceren. 

Er kan opgemerkt worden dat de distributieve impact van een forfaitaire tax per vlucht wellicht 
enigszins zal verschillen van de gemoduleerde proportionele vliegbelasting. Reizigers uit de 
hoogste decielen betalen immers wellicht hogere prijzen per vlucht dan low budget reizigers. 
Bij een gelijke uitgave besteed aan vliegreizen zullen reizigers uit de hoogste decielen 
bijgevolg minder keren inscheeptaks moeten betalen. Dit zou het oplopend decielpatroon 
afvlakken. 
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 Compenseren van inkomenseffecten 

De overheid kan de noodzaak voelen om bij significante verhogingen van indirecte belastingen 
bepaalde verdelingseffecten geheel of gedeeltelijk te neutraliseren. Zo blijken de bestaande 
verlaagde btw-tarieven de personen met lage inkomens meer te goede te komen dan personen 
met hoge inkomens. Het wegvallen van dit voordeel kan de overheid tot compensaties nopen, 
bijvoorbeeld door het toekennen van hogere uitkeringen of verminderingen van directe 
belastingen of sociale bijdragen voor de bevolkingsgroepen die het sterkst getroffen worden 
door de hogere indirecte belastingen. De omvang van deze compensaties knabbelt dan 
uiteraard aan de netto budgettaire ontvangst van de beoogde btw-verhoging.  

In lijn met vorige adviezen pleit de Afdeling voor compensaties van inkomenseffecten, maar 
met behoud van het prijssignaal. Zo moet een verhoging van accijnzen op huisbrandolie of 
aardgas de betrokkenen er toe aanzetten minder te verbruiken of voor andere energiebronnen 
te opteren. 

 

 

5. Andere macro-economische gevolgen: impact op prijspeil en 
concurrentiepositie 

Naast de budgettaire en distributieve impact heeft een substantiële verhoging van de indirecte 
belastingen nog andere macro-economische gevolgen. Hierbij wordt in de eerste plaats 
gedacht aan het prijsverhogende effect.  

Tabel 192 geeft de impact van een verhoging van één van de drie btw-tarieven met 1 
procentpunt op de voornaamste prijsindexen. De tweede kolom toont de impact van de btw-
verhoging op de prijs van de betrokken goederen en diensten. De derde kolom vermeldt het 
gewicht in de korf van de consumptieprijsindex van de goederen en diensten die onder het 
betrokken btw-tarief vallen. Die gewichten sommeren niet tot 100 % omdat bijna 20 % van de 
korf vrijgesteld is van btw (zoals verzekeringen en inschrijvingsgeld hoger onderwijs). 

Tabel 192: Impact op de prijsindex van een verhoging van de btw-tarieven 

Verhoging btw- tarief Procentuele 
prijsverhoging Gewicht CPI Consumptie-

prijsindex 
Gezondheids-
index 

Standaardtarief van 
21 tot 22% 0,83% 53% 0,44% 0,41% 

Verlaagd tarief van 6 
tot 7% 0,94% 24% 0,23% 0,25% 

Verlaagd tarief van 
12 tot 13% 0,89% 4% 0,04% 0,04% 

Bron: Federaal Planbureau 
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Ceteris paribus leidt de verhoging van het standaardtarief met 1 procentpunt tot een verhoging 
van de consumptieprijsindex met 0,44% en van de gezondheidsindex met 0,41%. Een 
gelijkaardige verhoging van het verlaagd tarief van 6% zou de consumptieprijsindex met 0,23% 
opkrikken en de gezondheidsindex met 0,25%. Bij een verhoging van het minder belangrijke 
verlaagd tarief van 12% blijft de impact op het prijspeil beperkt tot een stijging van 0,04%. 

De impact van elke btw-wijziging op de consumptieprijsindex wordt beïnvloed door twee 
factoren: 

• De prijsverhoging die ermee gepaard gaat; deze verschilt naargelang de onderzochte 
btw-wijziging. Indien het standaardtarief van 21 % verhoogd wordt tot 22 % impliceert 
dat voor de betrokken producten een prijsverhoging van 0,83 % (232), terwijl het bij een 
verhoging van de verlaagde tarieven van 6 % en 12 % gaat over een prijstoename van 
respectievelijk 0,94 % en 0,89 %. 

• Het gewicht van de betrokken producten in de korf van de consumptieprijsindex. Hoe 
hoger dat gewicht, hoe groter de impact van de btw-verhoging zal zijn. Merk op dat bij 
de berekening van de gezondheidsindex enkel producten uitgesloten worden die belast 
worden tegen 21 %. 

Tabel 192 maakt duidelijk dat de verschillen tussen de impact van de btw-verhogingen 
voornamelijk verklaard worden door het gewicht van de betrokken producten in de korf. Ook 
de verschillen tussen de impact op de consumptieprijsindex en op de gezondheidsindex 
hebben daarmee te maken. Het gewicht van producten die belast worden tegen 21 % ligt 
immers hoger in de consumptieprijsindex dan in de gezondheidsindex, terwijl het omgekeerde 
geldt voor de andere producten. Daardoor heeft een verhoging van de btw-voet van 21% een 
beperktere impact op de gezondheidsindex dan op de consumptieprijsindex en geldt het 
omgekeerde voor een verhoging van de verlaagde btw-tarieven. 

De impact op het prijspeil kan daarnaast de prijsverhoudingen ten opzichte van onze 
handelspartners verstoren en de concurrentiepositie onder druk zetten. Dit geldt des te meer 
in ons land, waar via het mechanisme van de loonindexering, een verhoging van het prijspeil 
van de consumptieprijzen tot een stijging van het loonpeil leidt. 

Een mechanische berekening, zoals hiervoor, van de initiële budgettaire opbrengst van 
bijvoorbeeld een verhoging van een btw-tarief, mag bijgevolg niet verward worden met de 
netto-opbrengst na verrekening van afgeleide en eventuele compenserende effecten. 
Vooreerst stijgt ook de prijs van de overheidsconsumptie die aan het bewuste tarief 
onderworpen is; daarnaast ondergaat de overheid de hogere loonkost voor haar personeel, 
de hogere sociale uitkeringen en de eventuele gevolgen van het getaande concurrentiepeil op 
de economische groei. Anderzijds krikt de loonindexering de fiscale en parafiscale 
ontvangsten op. 

De impact op het indexeringsmechanisme en de bijhorende oversijpelingseffecten kan 
evenwel vertraagd en/of getemperd worden door flankerende maatregelen te nemen die het 

 

232  Toename van de prijs inclusief btw met 0,83%, namelijk van 121% naar 122% van de 
prijs exclusief btw. 
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indexeringsmechanisme tijdelijk neutraliseren (233).De macro-economische impact van een 
btw-verhoging verschilt aanzienlijk naargelang het effect op de index van de consumptieprijzen 
al dan niet geneutraliseerd wordt (234).Tabel 193 vergelijkt de impact voor een btw-verhoging 
ter waarde van 0,5% bbp in beide scenario’s. 

Zonder neutralisatie (dus met indexering), leidt de btw-verhoging tot hogere prijzen en worden 
de lonen en de sociale uitkeringen daaraan aangepast, zodat de koopkracht van de 
loontrekkenden en sociale uitkeringsgerechtigden wordt behouden. In theorie zou er bijgevolg 
geen inkrimping van het reële beschikbare inkomen van de gezinnen zijn. Er is evenwel een 
negatief effect op de evolutie ervan. De reden is dat de indexering op basis van de 
gezondheidsindex geschiedt en dat voor een algemene btw-verhoging een breder 
toepassingsgebied geldt. In het geval van een neutralisering van de impact van de btw-stijging 
op de index van de consumptieprijzen is de impact negatiever voor de reële toename van het 
beschikbare inkomen van de huishoudens (kolom “Zonder indexatie” in Tabel 193).  

Het behoud van de indexering van de lonen vermindert de negatieve impact op het 
beschikbare inkomen en op de binnenlandse vraag. Het heeft evenwel een negatief effect op 
het concurrentievermogen omdat de btw-stijging een weerslag heeft op de loonkosten: de 
stijging van de loonkosten per geproduceerde eenheid is sterker en de effecten ervan zijn 
ongunstig voor de uitvoer. 

Tabel 193: Stijging van de btw met 0,5% bbp – brutolonen enkel geïndexeerd 

 Btw-verhoging 
 Met loonindexering Zonder indexering 

Verschil ten opzichte van de referentietoestand, punten stijging, tenzij anders vermeld 
Bbp -0,2 -0,2 
Private consumptie -0,5 -0,6 
Investeringen -0,4 -0,5 
Uitvoer -0,1 0,0 
Invoer -0,2 -0,3 
Loonkost per geproduceerde eenheid 0,9 0,3 
Werkgelegenheid, in duizenden -16,0 -8,9 
Reëel beschikbaar inkomen van de huishoudens -0,5 -0,8 
Financieringssaldo, % bbp +0,2 +0,3 

Bron: FPB en NBB (2011). 

 

233  Als alternatieve piste kunnen de impact op het indexeringsmechanisme en de 
oversijpelingseffecten ook (volledig of deels) ondervangen worden door een verlaging van de 
werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, maar dit tast de begrotingsruimte voor een 
eventuele verlaging van werknemersbijdragen of personenbelasting aan. 

234  Er wordt hier gerefereerd naar een scenario waarbij het brutoloon enkel geïndexeerd 
wordt. In FPB en NBB (2011) vindt men ook scenario’s met endogene brutolonen. 
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De hier beschouwde btw-verhoging vormt evenwel geen losstaande maatregel (235). Het gaat 
niet om een geïsoleerde btw-verhoging maar om een gedeeltelijke financiering via de btw van 
een vermindering van heffingen op arbeid stroomafwaarts van het brutoloon. Dit wijzigt de 
vergelijking tussen de impact met of zonder indexering niet, vermits de verlaging van de 
personenbelasting voor beide gevallen geldt. In het geval van het behoud van de indexering, 
zou er een verschuiving naar heffingen stroomopwaarts van het brutoloon plaatsvinden, met 
ongunstig effect op het concurrentievermogen en de werkgelegenheid. 

De Afdeling is niet bevoegd om een wijziging van de toepassingsmodaliteiten van de 
loonindexering te bepleiten. Zij kan enkel de aandacht vestigen op de economische en sociale 
gevolgen van de alternatieven die in de huidige wettelijke kader mogelijk zijn. 

Een vermindering van de fiscale en parafiscale druk op arbeidsinkomens, gefinancierd met 
een verhoging van de indirecte belastingen met neutralisatie van de impact op de 
gezondheidsindex, zou een belangrijke inkomenstransfert betekenen van belastingplichtigen 
waarvan het inkomen volledig of hoofdzakelijk bestaat uit vervangingsinkomens, ten gunste 
van de werkenden. Dat zou het equivalent zijn van een rechtstreekse inkomensvermindering 
voor sociaal gerechtigden. Dit geldt bij toepassing van alle scenario’s behandeld in deel 3 van 
dit advies, gekoppeld aan hogere indirecte belastingen en neutralisatie van de indeximpact 
daarvan; die scenario’s houden nauwelijks belastingverminderingen in voor 
vervangingsinkomens; wie geen belasting betaalt, bv. omdat zijn inkomen uitsluitend bestaat 
uit vervangingsinkomens, geniet a fortiori niet van de behandelde daling van fiscale en 
parafiscale lasten. Sommige leden stellen dat een dergelijke operatie zou leiden tot een 
toename van de inkomensongelijkheid en van de armoede. 

 

  

 

235  Zie ook item “Macro-economische evenwichtsmodellen” in het Deel “Inzichten uit de 
economische literatuur over optimale belastingsystemen” 
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Hoofdstuk 5 - Voorstellen die niet verder zijn bestudeerd 

Tijdens de besprekingen hebben sommige leden voorstellen gedaan die binnen dit kader niet 
verder zijn onderzocht. We kunnen daarbij 2 soorten onderscheiden: 

Voorstellen die momenteel op internationaal vlak worden besproken, maar waarvan de 
contouren nog niet helemaal duidelijk zijn. Een becijfering is dan ook moeilijk. Het is wenselijk 
dat deze evoluties worden opgevolgd: ze kunnen in de toekomst als mogelijke 
financieringsbron worden gebruikt: 

1) De minimale belastingheffing op multinationals in het afzetland (GAFA-dossier) 

2) De Indirecte belasting op internetgebruik 

3) De Carbon tax 

4) De Financial Transaction Tax 

Voorstellen waarvoor momenteel geen cijfermateriaal bestaat en die verder meer in detail zou 
kunnen worden onderzocht:: 

1) Geen belastingverminderingen meer voor derde pensioenpijler na het pensioen 

2) Geen aftrek als bedrijfslasten van uitgaven die de behoeften van de bedrijfsactiviteit 
kennelijk overschrijden 

3) RV op dividenden die via beleggingsfondsen naar particulieren gaan 

4) Afschaffing DBI-bevek’s 
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BIJLAGE 1: CONCEPT VOOR LAGERE HEFFINGEN OP ARBEID EN EEN 
EENVOUDIGER PERSONENBELASTING MET EEN BREDERE 
HEFFINGSBASIS 

De Afdeling heeft gereflecteerd over een scenario waarbij de fiscale en parafiscale druk op 
arbeid vermindert, met een bredere heffingsbasis en gevoelig lagere tarieven voor een 
vereenvoudigde personenbelasting. 

Dit scenario, dat de goedkeuring krijgt van 7 leden van de afdeling,  gaat in op de vragen van 
de ministers van Financiën Van Overtveldt en De Croo naar: 

1) werken aantrekkelijker maken 
2) compenserende maatregelen 
3) vereenvoudiging van de personenbelasting 
4) aandacht voor de verdelingseffecten. 

De focus in dit voorstel ligt op een financiering van tariefverlagingen in de inkomstenbelasting 
via een verbreding van de basis en schrappen van belastingaftrekken en 
belastingverminderingen. Daarnaast kan een deel van de financiering worden gezocht in een 
verhoging van de consumptiebelastingen, waaronder zeker ook milieubelastingen.  

 

Voorafgaande beschouwingen 

1. Het voorstel gaat uit van een aantal principes die door alle leden van de Afdeling 
worden gedeeld: 

 
- uitzonderingsregimes, belastingverminderingen en -aftrekken worden afgeschaft 

waardoor elke euro inkomen, al dan niet progressief, wordt belast en ook de 
fiscaliteit eenvoudiger wordt;  

- de meeropbrengsten van deze afschaffingen worden aangewend om de heffingen 
op arbeidsinkomsten te verlagen en zo werken aantrekkelijker te maken. 

 
2. De Afdeling beoogt deze principes zo consequent als mogelijk toe te passen, met dien 

verstande dat het (minstens volgens sommige leden) nu eens om sociale, dan weer 
om economische redenen,  raadzaam blijkt niet iedere inkomenscategorie op dezelfde 
wijze te belasten of bepaalde bestaande bijzondere regimes te behouden: dit geldt o.m. 
voor de regimes inzake vervangingsinkomens, huurinkomsten, intresten, dividenden, 
meerwaarden, opzeggingsvergoedingen, …Voor enkele regimes waarvoor wel de 
afschaffing of een aanpassing wordt voorgesteld, bevelen deze leden aan daarbij in 
een redelijke afbouwregeling te voorzien: het gaat met name om de gunstregimes voor 
bedrijfswagens en maaltijdcheques. Het behoort niet tot de bevoegdheden van de 
Afdeling om zich uit te spreken over de vraag of, en zo ja in welke mate, de hervorming 
per saldo een effect mag hebben op het globaal overheidstekort. Evenmin kan de 
Afdeling een oordeel vellen over de mate waarin de hervorming het niveau van de 
arbeidskosten mag beïnvloeden (meer bepaald via loonindexering bij een verhoging 
van verbruiksbelastingen). 
 

3. Analyses van de OESO en de Europese Commissie tonen duidelijk aan dat de fiscale 
en parafiscale bijdragen op arbeid uit bezoldigingen in ons land bij de hoogste ter 
wereld horen, en dit vanaf een laag loonniveau, namelijk 67% van het gemiddeld loon. 
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Het hier voorgestelde scenario beoogt werken aantrekkelijker te maken door die 
bijdragen  te verminderen.  Dergelijke vermindering kan een stimulans vormen voor de 
werkgelegenheid en de economische activiteit. 
 

4. Verschillende hierna beschreven elementen uit het scenario (zoals bv. de afschaffing 
van de belastingvermindering voor de aankoop van dienstencheques) kunnen een 
ingrijpende invloed hebben op sommige economische actoren en sectoren en kunnen 
risico’s inhouden op het verdwijnen van activiteiten uit het officiële circuit. Daarom, en 
ook gezien de enorme budgettaire impact van de maatregelen, zal een spreiding in de 
tijd van zowel de tariefverlagingen, als de compenserende maatregelen, aangewezen 
zijn. Eventuele ingrepen op dit vlak mogen er uiteraard niet toe leiden dat een groot 
deel van de huidige ‘witte’ tewerkstelling opnieuw naar het zwarte circuit zal verdwijnen. 
 

5. Meer in het algemeen benadrukt de Afdeling dat dit scenario een raamwerk vormt, 
waarvan concreet en in detail zal moeten worden onderzocht welke de concrete 
impact ervan is. Zo zal moeten nagegaan worden welke groepen zouden winnen of 
verliezen bij het voorstel, welke de impact ervan is op de inkomensverdeling. 
De in deel 3 van dit advies opgenomen scenario’s met tariefverminderingen leiden tot 
een aanzienlijke daling van de fiscale en parafiscale druk op arbeid en bijgevolg tot 
een stijging van de globale beschikbare inkomens van de belastingplichtigen. In al die 
scenario’s komt ongeveer de helft van die stijging ten goed van de hoogste twee 
inkomensdecielen. De laagste twee inkomensdecielen zien hun beschikbaar inkomen 
in enkele scenario’s dalen, in verschillende blijven ze ongeveer constant, en in drie 
scenario’s gaat tussen 6 en 8 procent van de totale inkomensstijging naar deze 
laagste twee decielen. 
Bijzondere aandacht zal moeten uitgaan naar de effecten op de inkomensstijging 
voor uitkeringsgerechtigde werklozen die aan het werk gaan (participation tax rate). 
 

6. Op basis van de nog uit te voeren berekeningen betreffende de gecombineerde 
effecten van de voorgestelde maatregelen en de weerhouden tariefstructuur, moet 
nagegaan worden of de netto-inkomensgevolgen voor de verschillende 
inkomensdecielen op billijke wijze gespreid zijn. 
 
Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek, kan het onderhavige scenario 
bijgestuurd worden. Eventuele nadelige effecten kunnen worden gemitigeerd via de 
algemene tarievenstructuur of via specifieke niet-fiscale beleidsmaatregelen. 
 
Een dergelijke oefening is delicaat vermits belangrijke componenten van de 
bezoldigingspakketten thans genieten van vaak substantiële gunstregimes, zodat het 
afschaffen ervan zou kunnen leiden tot een ernstige verhoging van de fiscale bijdragen 
in hoofde van de betrokken individuen. Voor de afbouw van de gunstregimes voor deze 
bezoldigingselementen moet een redelijke transitieperiode worden voorzien.  
 
De laatste jaren zijn in de personenbelasting verschillende bijzondere regimes 
ingevoerd voor specifieke categorieën van belastingplichtigen. Door de selectiviteit van 
die regimes blijft de begrotingskost zeker bij de aanvang beperkt; maar ze leiden niet 
tot een beperking van  de globale belastingdruk op arbeid. 
 
De Afdeling acht een meer algemene vermindering van die globale belastingdruk op 
basis van de in de volgende paragraaf 7 geschetste beginselen. 
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A. Beroepsinkomen met een progressieve belasting: 
 

7. Het progressief belastingbarema moet nader worden bepaald. De betrachting moet in 
ieder geval overheersen om de tariefschijven te verbreden. Bovendien wordt uitgegaan 
van  het basisscenario (afschaffen Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid  en 
optrekken belastingvrij minimum tot het leefloon met een overeenkomstige verlaging 
van de belastingvermindering voor vervangingsinkomsten). De pieken in de marginale 
belastingdruk in de range van 0,5 tot 0,7 maal het gemiddelde loon worden zoveel als 
mogelijk weggewerkt.  

 
8. Het gebruik van forfaitaire kostenaftrekken moet worden aangemoedigd. Voor zij die 

werkelijke beroepskosten kunnen aftrekken, moet zowel de controle worden 
aangescherpt en indien nodig de regeling worden aangepast teneinde een oneigenlijk 
gebruik van deze aftrek te vermijden. 
 

9. In het kader van een vereenvoudiging (zie ook infra) zouden sommigen kunnen 
overwegen om de belastingvermindering op vervangingsinkomsten te schrappen. Het 
onder rubriek 7 vermelde basisscenario en de verschillende scenario’s besproken in 
deel 3 van het advies, bieden echter nauwelijks of geen voordeel aan 
belastingplichtigen met als enig inkomen een vervangingsinkomen. De afschaffing van 
de belastingvermindering op vervangingsinkomsten zou voor deze belastingplichtigen 
leiden tot een belangrijke daling van het jaarlijks beschikbaar inkomen. Een dergelijke 
afschaffing zou dan ook moeten gecompenseerd worden door een verhoging van de 
vervangingsinkomsten. Dit zou een ‘vestzak-broekzak’-operatie vormen. De leden zijn 
derhalve van oordeel dat deze belastingvermindering moet behouden blijven. 
 

10. Afschaffing van het fiscaal stelsel van de baten. Iedere natuurlijke persoon die 
zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent (met uitzondering van bedrijfsleiders) zal 
worden belast volgens de principes van winst.  
 

11. Afschaffing van de voordelige stelsels zoals die voor auteursrechten (art. 17,§1,5°, WIB 
92), de deeleconomie (art. 90,1°bis, WIB 92), occasionele diensten (art. 90, 1°ter) en 
verenigingswerk (art. 90, 1°quater). Auteursrechten toegekend aan zelfstandigen 
worden net als deze van de werknemers onderworpen aan sociale bijdragen.  
 

12. Verbreden van de belastbare basis van de beroepsinkomsten door het schrappen van 
niet of laag belaste beroepsinkomsten zoals: 
 

- Vrijgestelde vergoeding in kader woon-werk met een personenwagen (art. 38, 9°, c, 
WIB 92) 

- Beperken van het vrijgestelde voordeel van alle aard voor een fiets gebruikt in kader 
van  woonwerkverplaatsingen tot een fiets met een aanschaffingswaarde van 2.500 
EUR (art. 38, 14, b), WIB 92) 

- Deelname in kapitaal of winstpremie (art. 38, 15°, WIB 92) 
- Tussenkomst in kader van aankoop pc en toebehoren (art. 38,17°,WIB 92) 
- Afschaffen van de forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren 

van artistieke prestaties en / of het produceren van artistieke werken voor rekening 
van een opdrachtgever, voor een maximumbedrag van 2578,51 EUR (art. 38, § 1, 23° 
WIB 92) 

- Niet-recurrent resultaatsgebonden voordelen (art. 38, 24°, WIB 92) 
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- Eco-, sport- en cultuurcheques (art. 38, 25° en 38/1 WIB 92) 
- Vergoedingen in kader van flexijobs (art. 38, 29°, WIB 92) 
- Belastingvermindering op overuren (art. 38, § 1, 30° WIB 92 en art. 154bis, WIB 92) 

 
13. De loonbegrippen in de sociale zekerheidswetgeving en de fiscaliteit worden maximaal 

geharmoniseerd. Daarmee worden o.m. de cafetariaplannen aangepakt. In eerste 
instantie zouden de extra wettelijke uitkeringen in kader van kinderbijslag, 
tussenkomsten in ziektekosten (al dan niet via verzekering) en terugbetaling van 
premie pensioensparen onderworpen moeten worden aan sociale bijdragen.  

 
14. Eenzelfde harmonisatie-oefening wordt doorgevoerd voor het begrip kosten eigen aan 

de werkgever met een maximum bedrag van forfaitaire vergoedingen. Terugbetaling 
van kosten eigen aan de werkgever op basis van werkelijke stukken zijn niet 
onderworpen aan een maximumbedrag. 
 

15. Aanpassen van het huidige regime van de opties en warrants zoals omschreven in de 
optiewet (Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de 
werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen) aangezien het fiscaal en 
sociaal voordelig stelsel vooral wordt gebruikt voor producten die heel ver liggen van 
de initiële doelstelling van de wetgever.  
 

16. Afschaffing van fiscaal gunststelsel voor jonge sportbeoefenaars, scheidsrechters en 
trainers (art. 171, 1°, i, WIB 92) 

 
17. Aanpassing van het stelsel van de forfaitaire raming van voordelen van alle aard door 

dit enkel toe te passen voor kleinere of moeilijk waardeerbare voordelen van alle aard 
zoals renteloze of lening tegen verminderde rentevoet, terbeschikkingstelling van één 
kamer, verwarming en elektriciteit, pc, tablet, maaltijden aangeboden door de 
werkgever, enz.. De terbeschikkingstelling van onroerende goederen, huispersoneel 
en dienstboden zal dus tegen de werkelijke waarde worden belast. Voor het 
belastingstelsel van personenwagens wordt naar deel E verwezen. 
 

18. Het bijzonder fiscaal en parafiscaal stelsel van toepassing op de maaltijdcheque wordt 
(gespreid over verschillende jaren; cf. supra) afgeschaft. 

 
  

B. Andere inkomsten  
 

19. Roerende inkomsten worden belast tegen een tarief van 30 procent met uitzondering 
van dividenden en liquidatiebonus die zullen worden belast worden aan 15 procent 
vermits deze uitkeringen reeds de vennootschapsbelasting hebben ondergaan. 
De roerende inkomsten moeten op geautomatiseerde wijze opgenomen worden in de 
aangifte zodat ermee rekening kan gehouden worden als inkomenselement bij de 
toekenning door de overheid van sociale voordelen of gunsttarieven (studietoelagen, 
maximumfactuur gezondheidszorgen, sociale huurprijzen, tarieven gezinshulp, …) en 
bij de proratering van de belastingvermindering voor vervangingsinkomens. 

 
20. Het stelsel van de VVPRbis (15% op dividenden van inbrengen bij kleine 

vennootschappen vanaf 1 juli 2013) kan worden opgeheven. 
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21. Het stelsel van liquidatiereserve van 10% (upfront) + 5% (bij uitkering na min 5 jaar) 
kan worden opgeheven met behoud van engagementen uit het verleden.  
 

22. Toepassing van dividendbelasting op dividenden die als meerwaarden op 
beleggingsfondsen ten goede komen van Belgische belastingplichtigen. 
 

23. Meerwaarden op aandelen of andere financiële producten worden belast tegen een 
tarief van 15%. De meerwaarde wordt berekend door de vervreemdingsprijs te 
verminderen met de aanschaffingswaarde van de aandelen of de financiële producten 
of het in de vennootschap ingebrachte kapitaal of het eigen vermogen van de 
vennootschap. Enkel de meerwaarden ontstaan vanaf het invoeren van het 
meerwaardestelsel zijn belastbaar en dus niet de historische meerwaarden. 
Minderwaarden op aandelen zijn aftrekbaar van de eventuele meerwaarden. Ook kan 
rekening worden met historische minderwaarden maar enkel met minderwaarden 
ontstaan vanaf invoering meerwaardestelsel. Minderwaarden die in de vijf vorige 
belastbare tijdperken zijn geleden bij het verrichten van de bedoelde handelingen 
worden alleen van de inkomsten uit zulke handelingen afgetrokken. 
 

24. De onroerende inkomsten worden belast tegen 30 procent op basis van werkelijke 
huurinkomsten. Dit verhindert niet de aftrek van specifieke kosten (alsook de interesten 
op leningen die aangegaan werden om de onroerende goederen te verwerven of te 
behouden), althans voor zover en in de mate de betreffende onroerende goederen een 
effectief belastbaar inkomen opleveren en met dien verstande dat de kosten en 
interesten die voor één enkel onroerend goed werden aangegaan, enkel van de 
onroerende inkomsten van dat goed kunnen worden afgetrokken. De aftrek van kosten 
zou eventueel kunnen worden beperkt tot milieuvriendelijke en energiebesparende 
investeringen  De keuze om de thans bestaande forfaitaire kostenaftrek (van 40%) te 
vervangen door een aftrek van de reële kosten al dan niet beperkt tot milieuvriendelijke 
en energiebesparende investeringen, is vooral ingegeven vanuit de bekommernis het 
zwartwerk in de bouwsector te bestrijden, alsook vanuit de wens de eigenaren ertoe 
aan te zetten de kwaliteit van de panden op de huurmarkt te verbeteren. De Afdeling 
is er zich uiteraard wel bewust van dat deze keuze ingaat tegen de wens om de 
fiscaliteit te vereenvoudigen. 
 

25. De meerwaarden op onroerende goederen (met uitzondering van de eigen woning) 
worden belast tegen een tarief van 15 procent. De meerwaarde wordt berekend op 
basis van de vervreemdingsprijs verminderd met de aanschaffingswaarde. De 
aanschaffingswaarde kan worden verhoogd met uitgaven in kader van belangrijke 
investeringen, inzonderheid kosten van herbouwen of renovatie (althans in de mate 
deze niet reeds in mindering werden gebracht van het hiervoor omschreven onroerend 
inkomen). Minderwaarden op onroerende goederen zijn aftrekbaar van de eventuele 
meerwaarden. Ook kan rekening worden met historische minderwaarden maar enkel 
met minderwaarden ontstaan vanaf invoering meerwaardestelsel. Minderwaarden die 
in de vijf vorige belastbare tijdperken zijn geleden bij het verrichten van de bedoelde 
handelingen worden alleen van de inkomsten uit zulke handelingen afgetrokken.  
 

26. De opbrengst van sommige verzekeringsproducten die in essentie 
beleggingsproducten zijn, wordt gekwalificeerd als roerende inkomstenen 
onderworpen aan de roerende voorheffing. Het huidige stelsel van taksen op dergelijke 
producten moet dan worden herzien. 
 

27. De andere diverse inkomsten worden eveneens tegen een vast tarief van 30% belast. 
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C. Aftrekbare bestedingen en belastingverminderingen 
 

28. In kader van een vereenvoudiging van de personenbelasting en met het oog op de 
financiering van de verlaging van de tarieven werden alle aftrekken en verminderingen 
geanalyseerd. 
 

29. De belastingvrije som wordt bepaald op het niveau van het leefloon voor een 
alleenstaande (cf. supra). De aftrek voor kinderen wordt vastgesteld op een vast 
bedrag gelijk voor elk kind. Deze maatregel is enkel van toepassing voor kinderen 
geboren sinds de invoering van de maatregel. Voor kinderen geboren voor de invoering 
van de maatregel blijft de progressieve verhoging van de belastingvrije som voor 
kinderen ten laste van toepassing. 
De verhoging voor een belastingplichtige of persoon ten laste met handicap blijft 
behouden. 
 

30. De volgende belastinguitgaven worden geschrapt: 

Fiscale aftrek voor onderhoudsuitkeringen (art. 104,1° en 2°, WIB 92) waarbij in een 
uitdoofscenario kan worden voorzien voor bestaande onderhoudsuitkeringen 
aangezien bij het bepalen van de hoogte van de onderhoudsuitkering rekening werd 
gehouden met de eventuele fiscale aftrek. Indien onderhoudsuitkeringen aan kinderen 
worden betaald zal net als bij co-ouderschap worden voorzien in de mogelijkheid om 
de verhoging van belastingvrije som voor kinderen ten laste te verdelen over de twee 
(ex)partners. De ontvangen onderhoudsuitkeringen zullen in de toekomst ook niet meer 
worden belast. 

 
31. Belastingvermindering op de aflossing of wedersamenstelling van hypothecaire 

leningen voor de verwerving van een andere dan de eigen en enige woning (art. 145/5-
6 WIB 92) 
 

32. Belastingvermindering voor pwa’s en dienstencheques (art. 145/21 tot 145/23 WIB 
1992) 
 

33. Vermindering voor uitgaven van woningen gelegen in een zone voor positief 
grootstedelijk beleid (art. 145/25 WIB 92) 
 

34. Vermindering voor minderwaarden geleden naar aanleiding van de gehele verdeling 
van het maatschappelijk vermogen van een privak (art. 145/26/1) 
 

35. Vermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch 
voertuig (art. 145/28 WIB 92) 
 

36. Vermindering voor uitgaven gedaan voor de vernieuwing van tegen een redelijke 
huurprijs in huur gegeven woning (art. 145/30 WIB 92) 
 

37. Vermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (art. 145/32) 
 

38. Vermindering voor bezoldigingen huisbediende (art. 145/34 WIB 92) 
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39. Vermindering voor onderhoud en restauratie beschermde monumenten en 
landschappen (art. 145/36 WIB 92) 
 

40. Vermindering in kader adoptieprocedure (art. 145/38) 
 

41. Belastingvermindering voor uitgaven voor dakisolatie (art. 145/47 WIB 92) 
 

42. Vermindering voor premie rechtsbijstandsverzekering (art. 145/49 WIB 92) 
 

43. Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft 
op een overwerktoeslag (art. 154bis WIB 92) 
 

44. De belastingkredieten voor lage-activiteitsinkomsten bedoeld in art. 289bis, 289ter en 
289ter/1 WIB 1992 
 

45. Gelet op het schrappen van de woonbonus in Vlaanderen en Brussel en het inperken 
in Wallonië, wordt het stelsel van de vermindering voor het langetermijnsparen (3de 
pijler) grondig herzien. Hierbij kan gedacht worden aan één globale korf van 3.000 EUR 
met een uniforme belastingvermindering van 30% en behoud van de huidige 
grensbedragen per maatregel voor: 

- Premies individuele levensverzekeringen (art. 145/4 WIB 92) 
- Verwerving van werkgeversaandelen (art. 145/7 WIB 92) 
- Betalingen voor pensioensparen (art. 145/8 WIB 92) 
- Vermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen 

(art. 145/26 WIB 92) 
- Vermindering voor de verwerving van aandelen nieuwe aandelen van groeibedrijven 

(art. 145/27 WIB 92) 
 

46. Stortingen in het kader van de korf komen niet meer in aanmerking voor een 
belastingvermindering zodra men de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt of een 
vervroegd pensioen ontvangt. 
 

47. Uitkeringen in kapitaal uit tweede pensioenpijlerregimes zullen belast worden tegen het 
gemiddeld tarief berekend op een inkomen bestaande uit het wettelijk pensioen van de 
begunstigde verhoogd met het bedrag voortvloeiend uit de omzetting van het 
pensioenkapitaal in een jaarlijkse rente. 
 
 

48. Volgende belastingverminderingen blijven behouden omdat deze belangrijk zijn in 
kader van de tewerkstelling of maatschappelijk als belangrijk worden beschouwd: 

- Vermindering voor giften aan erkende instellingen (art. 145/33 WIB 92) 
- Belastingvermindering voor kinderoppas (art. 145/35 WIB 92) 

 

D. Bijkomende maatregelen  

 
49. Er moet absoluut werk worden gemaakt van de strijd tegen de 

vervennootschappelijking en tegen de conversie van progressief belast 
arbeidsinkomen naar afzonderlijk belast roerend inkomen. 
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50. Complete hervorming van de spaarfiscaliteit met uniforme behandeling van bank- en 
verzekeringsproducten 

 
51. De fiscale en parafiscale regels m.b.t. de opbouw van een aanvullend pensioen binnen 

de tweede pijler moeten grondig worden herzien en geüniformeerd, teneinde de 
effectieve controle mogelijk te maken en allerhande misbruiken (o.m. inzake 
backservice) tegen te gaan.  
 

52. De in dit scenario voorgestelde maatregelen zoals die met betrekking tot de roerende 
voorheffing op dividenden en de strijd tegen de vervennootschappelijking moeten ertoe 
leiden dat de feitelijke fiscale bevoordeling van het onderbrengen van inkomsten in 
vennootschappen, in vergelijking met de bestaande situatie maximaal beperkt wordt. 
Mocht uit nader onderzoek blijken dat zulks niet het geval is, moeten die maatregelen 
bijgesteld worden. 
 

53. De heffing op arbeid is in België heel hoog. Aangezien een algemene verlaging ervan 
budgettair niet haalbaar was zijn de voorbije jaren allerhande fiscale en parafiscale 
gunststelsels ontwikkeld die zijn toegespitst op bepaalde sectoren en werknemers. Een 
belangrijke maatregel is hier de niet-doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Door een 
uitbreiding van categorieën en percentages van niet-doorstorting de voorbije jaren is 
de fiscale uitgave van deze maatregel opgelopen tot meer dan 3 miljard EUR. Gezien 
in de vorige taxshift de werkgeversbijdragen werden afgebouwd tot 25% en ook de 
personenbelasting werd verlaagd en vooral ook omdat het huidige voorstel zorgt voor 
een substantiële verhoging van de nettolonen moeten de maatregelen inzake niet-
doorstorting van bedrijfsvoorheffing grondig worden geëvalueerd en waar nodig 
afgebouwd of opgeheven.  
 

 
E. Bedrijfswagens 

 
54. Analyse van het probleem: 

a) Salariswagens zijn een populaire manier van verlonen waarvan het succes 
voornamelijk voortspruit uit de hoge marginale fiscale druk op lonen en 
loonsverhogingen. Ze bieden aan een werknemer een voordelig product dat hij/zij 
wellicht toch zou nodig hebben. 

b) Salariswagens hebben belangrijke negatieve externaliteiten op vlak van congestie 
en, in mindere mate, milieuvervuiling, die op dit moment niet worden in rekening 
gebracht bij het bepalen van het voordeel bij het toekennen ervan. 

 

In de discussie over salariswagens moeten deze 2 aspecten ((i) deel van het loon  en 
(ii) externaliteiten) van elkaar worden gescheiden.   

Vertrekkende van het bovenstaande,  wordt in de toekomst best vermeden om 
salariswagens toe te kennen en wordt er, integendeel, best voor geopteerd 
werknemers uit te betalen in cash waarbij men vrij kan oordelen over de besteding van 
zijn loon.  

Toekomstig systeem 
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55. Omwille van de nadelige externaliteiten op congestie, wordt het huidige regime van 
bedrijfswagens vervangen door een systeem waarbij het reële voordeel wordt belast 
aan de normale tarieven in de personenbelasting. Het reële voordeel wordt ook 
onderworpen aan sociale bijdragen. 
 

56. Het reële voordeel kan nog altijd forfaitair worden bepaald en houdt rekening met de 
kost voor het verwerven van de wagen (aanschaffingsprijs, DIV, enz) inclusief alle 
jaarlijkse kosten die daarmee gepaard gaan (onderhoud, verzekeringen, belastingen, 
enz. ), de leeftijd van de wagen en de gereden kilometers via de brandstofkosten. Er 
wordt niet langer rekening gehouden met de CO2-uitstoot (behoudens eventueel 
onrechtstreeks via  de brandstofkosten) vermits die geen invloed heeft op de waarde 
van het voordeel. Dit neemt uiteraard niet weg dat de overheid andere specifieke 
(desgevallend fiscale) maatregelen kan nemen om het gebruik van vervuilende wagens 
af te remmen. 
 

57. Het voordeel zal rekening houden met de hoogte van het privégebruik van de wagen. 
Verplaatsingen tussen woonplaats en plaats van tewerkstelling zijn en blijven 
privéverplaatsingen. 
 

58. Gezien het ruim toepassingsgebied van het zeer gunstig stelsel van bedrijfswagens zal 
het verschil tussen de fiscale waarde voor het gebruik van een bedrijfswagen en de 
werkelijke waarde over verschillende jaren  worden “dichtgereden” zodat er voldoende 
tijd is voor werknemers en werkgevers om zich aan te passen. De Afdeling is er zich 
van bewust dat heel wat werkgevers voor deze verloning hebben gekozen om de 
belastingdruk voor werknemers te beperken. Daarom is het niet aangewezen het 
bestaande stelsel abrupt af te bouwen; dit moet gespreid in de tijd gebeuren, parallel 
met de hiervoor beschreven algemene vermindering van de belastingdruk op arbeid. 
 

59. De afschaffing van het nu voordelige stelsel mag niet leiden tot het massaal bruto 
compenseren van de bezoldiging van werknemers en bedrijfsleiders wat de 
concurrentiepositie kan verslechteren. Het systeem moet zo worden uitgebouwd dat 
de belastingvermindering op het inkomen op arbeid het verlies aan voordeel 
compenseert. 
 

60. De beperkte aftrek van de kosten personenwagens in de vennootschapsbelasting en 
de solidariteitsbijdrage in de sociale zekerheid dient gradueel te worden afgebouwd. 
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BIJLAGE 2: MINDERHEIDSPOSITIE MET BETREKKING TOT HET 
‘CONCEPT VOOR LAGERE HEFFINGEN OP ARBEID EN EEN 
EENVOUDIGER PERSONENBELASTING MET EEN BREDERE 
HEFFINGSBASIS’. 

 

Een meerderheid van de leden van de Afdeling heeft een voorstel gedaan van een “Concept 
voor lagere heffingen op arbeid en een eenvoudiger personenbelasting met een bredere 
heffingsbasis” , hierna het meerderheidsvoorstel genoemd.  

Een aantal leden van de Afdeling wil, door middel van deze minderheidspositie, aangeven 
waarom het voor hen niet mogelijk is om dit meerderheidsvoorstel globaal te ondersteunen.  

Het meerderheidsvoorstel gaat uit van een aantal principes: 

- uitzonderingsregimes worden afgeschaft waardoor de fiscaliteit eenvoudiger wordt;  
- belastingverminderingen en -aftrekken worden afgeschaft waardoor elke euro 

inkomen, al dan niet progressief, wordt belast (‘een euro is een euro’); 
- de meeropbrengsten van deze afschaffingen kunnen worden aangewend om de lasten 

op arbeid te verlagen. 
 

Op het eerste zicht lijkt dit derhalve een goede zaak te zijn. Toch ligt een belangrijk probleem 
van het meerderheidsvoorstel net in het feit dat de bovenstaande principes niet consequent 
worden doorgetrokken waardoor het voorstel blijft hangen in hetgeen het zegt te willen 
bestrijden. Het is bijgevolg moeilijk om dit meerderheidsvoorstel te bekijken als een ‘neutraal’ 
voorstel aangezien belangrijke uitzonderingen blijven behouden. 

Behoudens het inconsequent toepassen van de principes achter het meerderheidsvoorstel, is 
er ook geen berekening of impactanalyse gemaakt. Het voorstel gaat uit van enkele ingrijpende 
wijzigingen van de huidige fiscale regels. Een aantal leden van de Afdeling vreest dat deze 
wijzigingen een belangrijke negatieve impact zullen hebben op de tewerkstelling, 
winstgevendheid en netto-inkomen van verschillende economische sectoren en (mogelijk 
honderdduizenden) werknemers.  

Daarnaast maakt een aantal andere maatregelen uit het meerderheidsvoorstel enkele 
beleidskeuzes moeilijk uitvoerbaar.  

In hetgeen volgt zullen elk van de bovenstaande elementen kort worden toegelicht. 

Tot slot bevat het meerderheidsvoorstel een aantal maatregelen die impact hebben op de 
vermogensfiscaliteit waarvan sommige nooit werden besproken tijdens de vergaderingen van 
de Afdeling. Zo pleit het voorstel voor een de facto invoering van een vermogenskadaster. Een 
aantal leden van de Afdeling betreurt deze ontransparante manier van werken. 

 

Gebrek aan kwantificatie budgettaire impact, alsook van een (begin van) analyse van de 
winnaars en verliezers 
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De Afdeling heeft in haar advies vele mogelijke scenario’s voor de hervorming van de 
personenfiscaliteit onderzocht.  Daarbij wordt telkens concreet en in detail aangegeven welke 
de impact zou zijn van de respectievelijke scenario’s voor de verschillende groepen in de 
maatschappij. Hierdoor is gekend welke groepen zouden winnen of verliezen bij het scenario, 
alsook of de inkomensverdeling, gemeten door de Gini-coëfficiënt hoger of lager wordt. Verder 
wordt voor elk scenario aangegeven wat de winst zou zijn van dat scenario indien men de 
arbeidsmarkt zou betreden (gemeten aan de hand van de participation tax rate). Voor het 
meerderheidsvoorstel zijn dergelijke analyses niet beschikbaar. Daardoor kan de Afdeling op 
geen enkele manier de impact van het voorstel in kaart brengen. Budgettaire effecten, 
inkomensverdeling, reële economische effecten, effecten op het netto-inkomen, … werden 
derhalve niet onderzocht.  

In het algemeen is het in een progressief belastingstelsel -zoals België heeft voor het belasten 
van activiteitsinkomens- evident dat hogere inkomens relatief meer belastingen betalen dan 
lagere inkomens. In de Belgische context geeft dat bijvoorbeeld volgend resultaat voor 
aanslagjaar 2018: 

- de 2 hoogste inkomensdecielen verdienen 48,5% van het totale belastbare inkomen; 
- de 2 hoogste inkomensdecielen genieten 44,5% van de totale belasting-

verminderingen en -kredieten; 
- de 2 hoogste inkomensdecielen betalen 63.,2% van de totale belastingen. 

 

Dus samenvattend zijn de 20% meest verdienende gezinnen goed voor 48,5% van het totale 
inkomen. Zij krijgen 44,5% van de belastingverminderingen en betalen 63,2% van de totale 
belastingen. De progressiviteit van het Belgische systeem is dus zeer groot.  

Het meerderheidsvoorstel geeft aan dat in de door de Afdeling uitgewerkte scenario’s, 
ongeveer de helft van de stijging van het beschikbare inkomen ten goede komt aan de 2 
hoogste inkomensdecielen. Verder lijkt het meerderheidsvoorstel te impliceren dat daardoor 
enige ruimte ontstaat om ‘voordelen’ die vooral ten goede komen aan de hoogste 2 
inkomensdecielen af te schaffen teneinde met die opbrengst een bijkomende herverdeling te 
organiseren naar de lagere inkomensdecielen.  

Gelet op de bovenstaande cijfers is het echter niet meer dan normaal dat de hoogste 
inkomensdecielen bij een hervorming een belangrijk deel van de ‘opbrengst’ zouden ‘krijgen’. 
Zij betalen immers al veruit het grootste deel (63,2% van het totaal) van de belastingen. Indien 
zij ‘slechts’ de helft van de ‘opbrengst’ van een belastinghervorming zouden krijgen, dan 
verslechtert hun relatieve positie nog, waardoor ze in de uiteindelijke zelfs (veel) meer dan 
63,2% van de totale belasting zouden betalen.  

Een aantal leden van de Afdeling is van oordeel dat een hervorming van de personenbelasting 
ook oog dient te hebben voor de positie van de (hogere) werkende middenklassen. Deze 
groepen behoren vandaag al tot de zwaarst belaste in de wereld. In alle scenario’s die de 
Afdeling onderzocht zullen deze groepen reeds minder voordeel hebben dan het aandeel dat 
ze vandaag hebben in de totale belastingen. Het meerderheidsvoorstel verslechtert die 
relatieve positie nog door vele maatregelen voor te stellen die tot (redelijk zware) bijkomende 
belastingen zullen leiden voor deze groep van werkenden. Dit gaat rechtstreeks in tegen de 
oorspronkelijke vragen van de respectieve ministers om een hervorming van de 
personenbelasting voor te stellen die werken aantrekkelijker maakt.   

Het meerderheidsvoorstel vermeldt verder dat er bijzondere aandacht moet gaan naar de 
uitkeringstrekkers die de arbeidsmarkt betreden. Alle leden van de Afdeling zijn het er over 
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eens dat de problematiek van de werkloosheids- en promotievallen reëel is en dient aangepakt 
te worden. Ook hier is een aantal leden van de Afdeling het er evenwel niet mee eens om dat 
te doen door -zoals de maatregelen in het voorstel betrachten- de (hogere) middenklassen 
nog meer te belasten en nog hogere herverdelingen naar de lagere inkomens te organiseren.  

 

Bepaalde uitzonderingsregimes blijven behouden 

Eén van de belangrijkste principes van het voorstel is dat uitzonderingsregimes dienen 
vermeden te worden. Daartoe wordt -terecht- voorgesteld om bijvoorbeeld de bijzondere 
regelingen voor auteursrechten, sportbeoefenaars, liquidatiereserves (omvormen naar 
algemeen systeem van 15% taxatie), dividenden beleggingsfondsen, … af te schaffen of in lijn 
te brengen met de ‘normale’ manier van belasten.  

Hoewel de impact van deze voorstellen op geen enkele manier werd besproken -en dus niet 
is geweten wat het verlies is voor de groepen die vandaag gebruik maken van deze regimes- 
zijn alle leden van de Afdeling in beginsel voorstander om dergelijke vereenvoudigingen door 
te voeren.  

Mogelijke specifieke nadelige effecten kunnen dan nadien worden gemitigeerd via verlagingen 
van tarieven binnen de algemene belastingstructuur of via specifieke niet-fiscale 
beleidsmaatregelen.  

Zo vermeldt het meerderheidsvoorstel dat sommige uitzonderingssystemen absoluut dienen 
behouden te blijven hoewel ze lijnrecht ingaan tegen de filosofie ervan. Zo blijft de 
uitzonderingsregel voor vervangingsinkomens behouden.  

Ook de afschaffing van het systeem van het huwelijksquotiënt wordt uit het voorstel geweerd. 
Een aantal leden van de Afdeling begrijpt dat deze 2 uitzonderingsregimes (en enkele andere 
die behouden blijven in het voorstel, zoals de fiscale aftrek van giften) vanuit een bepaalde 
maatschappijvisie belangrijk zijn. Evenwel volgt uit het blijvend bestaan van deze 
uitzonderingen, en ze dus op een andere manier te behandelen dan de andere 
activiteitsinkomens, dat een aantal leden van de Afdeling dit voorstel niet kunnen beschouwen 
als maatschappelijk neutraal. 

Een andere belangrijke vereenvoudiging die eveneens uit het voorstel werd geweerd is de 
inning door de FOD Financiën van de parafiscale bijdragen. Op vandaag worden de fiscale en 
de parafiscale bijdragen geïnd door  twee aparte structuren (de  FOD Financiën en de RSZ) 
terwijl de FOD Financiën perfect beide zou kunnen innen (zoals gebeurt in meerdere landen).  

De mogelijkheid om de inning te laten gebeuren door slechts één administratie (nl. de FOD 
Financiën) werd niet weerhouden in het voorstel. Dit levert een bijzonder grote inconsequentie 
op. Enerzijds is er een sterk pleidooi voor de harmonisering van het fiscale en sociale 
loonbegrip; maar anderzijds weigert men de consequentie daarvan door te trekken: namelijk 
dat er dan ook een vereenvoudigde geharmoniseerde inning van de lasten zou gebeuren. 
Indien de fiscale en parafiscale regels op een gelijkaardige manier worden toegepast, is er 
immers geen inhoudelijke reden om hiervoor 2 aparte structuren te behouden. Een aantal 
leden van de Afdeling is dan ook van oordeel dat ook op dit vlak het voorstel niet 
maatschappelijk neutraal is. 
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Het schrappen van bepaalde belastingaftrekken en –verminderingen heeft zeer grote 
negatieve gevolgen voor een vrij aanzienlijke groep van werknemers en ondernemers 

Het voorstel gaat er van uit dat het afschaffen van vele belastingaftrekken en – verminderingen 
de nodige budgettaire ruimte creëert om een globale vermindering van de tarieven voor het 
belasten van beroepsinkomens door te voeren. Voor zover dit zou kloppen, los van het feit dat 
-zoals eerder gesteld- enige kwantitatieve analyse ontbreekt, dan nog is dat enkel op macro-
economisch niveau het geval.  

Zoals eerder werd beschreven in het advies, wordt België onder meer gekenmerkt door een 
fiscale en parafiscale druk op arbeidsinkomens die tot de hoogste ter wereld behoort. 
Tegelijkertijd heeft ons land een inkomensongelijkheid die tot de laagste van de geavanceerde 
economieën behoort.  

Een hervorming die deze lasten vermindert, in het bijzonder op arbeidsinkomens, draagt 
bijgevolg de goedkeuring weg van alle leden van de Afdeling.  

Een aantal leden van de Afdeling is er evenwel van overtuigd dat vele van de voorstellen 
eenzelfde specifieke groep van werkenden met een hoger dan gemiddeld inkomen zullen 
treffen. Deze groep zal bijgevolg zeer veel netto-inkomen moeten inleveren om een veel 
grotere groep een beperkte nettowinst te kunnen geven. Deze groep van werkenden, die 
vandaag de meest belaste is in de geïndustrialiseerde wereld, zal bijgevolg nog meer 
belastingen moeten betalen om een inkomensherverdeling naar de lagere inkomens mogelijk 
te maken terwijl de inkomensongelijkheid al bij de laagste is in de geïndustrialiseerde wereld. 
Een aantal leden van de Afdeling is van oordeel dat de grenzen van de fiscale rechtvaardigheid 
hier fors overschreden worden. 

Vele van de vandaag bestaande belastingaftrekken en -verminderingen vinden hun oorsprong 
in het trachten te mitigeren van de bijzonder hoge fiscale en parafiscale druk op 
arbeidsinkomen die in België bestaat. Door het invoeren van gunstigere bijzondere regimes 
werd het verschil tussen bruto- en nettoloon een beetje kleiner gemaakt waardoor gemiddelde 
aanslagpercentages van meer dan 70% konden worden vermeden. Het is juist dat hierdoor 
een aantal ‘koterijen’ zijn ontstaan zoals diverse cheques, salariswagens, cafetariaplannen, 
vermindering overuren, …. die de fiscaliteit complex en ontransparant maken. De realiteit is 
bovendien dat vele van deze aftrekken en verminderingen worden gebruikt door een mogelijk 
aanzienlijke (maar alsnog) minderheid van de werknemers.  

Er zijn bijvoorbeeld een goed half miljoen salariswagens in België (op een totaal van meer dan 
4,5 miljoen loontrekkenden; dus grosso modo 1 op 9 loontrekkenden hebben een 
salariswagens). Indien de maatregel uit het voorstel wordt doorgevoerd zal dit voor een 
typische gebruiker van een salariswagen leiden tot enkele duizenden euro’s meer belastingen 
per jaar. Indien deze meeropbrengst van de belastingen gelijk wordt verdeeld over alle 
loontrekkenden236 door een daling van de tarieven, zal een typische gebruiker van een 
salariswagen op termijn slechts 1/9 ‘terugkrijgen’ van de extra betaalde belastingen. De 
gebruiker van de salariswagen zal dus ook na een vermindering van de tarieven, nog steeds 
duizenden euro’s extra belastingen moeten betalen ten opzichte van de huidige situatie. Om 
geen koopkracht te verliezen zou de werkgever dit verschil dienen te compenseren door bruto 

 

236 In de praktijk zal de meeropbrengst over nog meer belastingplichtigen worden verdeeld 
aangezien ook niet-werkenden (gepensioneerden, vervangingsinkomens, …) volgens 
hetzelfde systeem worden belast. De ‘winst’ per belastingplichtige zal dus nog lager zijn. 



366 

 

loonsverhogingen waardoor de loonkost voor de werkgever fors oploopt. Volgens het voorstel 
zou de gebruiker van een salariswagen bovenop deze belastingverhoging eveneens volledige 
sociale bijdragen moeten betalen waardoor de individuele factuur nogmaals toeneemt. 

Een ander voorbeeld zijn de maaltijdcheques. Ongeveer 2 miljoen werknemers ontvangen 
maaltijdcheques. Dat is dus een kleine helft van de werknemers. Indien deze maaltijdcheques 
worden belast als gewoon inkomen, zal dat de individuele gebruiker meerdere honderden 
euro’s per jaar kosten aan extra belastingen. Door deze meeropbrengsten te verdelen over 
alle andere werknemers (meer dan het dubbele) zullen de extra te betalen belastingen slechts 
voor minder dan de helft worden gecompenseerd en blijft de meerkost meerdere honderden 
euro’s extra belastingen voor 2 miljoen werknemers. Ook hier zouden volledige sociale 
bijdragen verschuldigd zijn op de waarde van de maaltijdcheques. 

Voor vele van de voorgestelde afschaffingen van aftrekken en verminderingen geldt 
bovenstaande gedachtegang.  Door het gebrek aan budgettaire kwantificatie kan alleen de 
grootte van het verlies voor deze groepen niet worden bepaald. 

Zelfs indien er door bepaalde maatregelen uit het voorstel extra inkomsten zouden worden 
verkregen door het hoger belasten van diverse inkomsten (bijvoorbeeld belasten van 
werkelijke huurinkomsten, belasten van meerwaarden), zullen de negatieve effecten voor de 
bovenvermelde groep van gemiddelde en hogere arbeidsinkomens niet worden weggewerkt. 
De opbrengsten zullen immers opnieuw over alle loontrekkenden worden verdeeld, terwijl de 
initiële lasten slechts op een -reeds zwaar belaste- minderheid worden verhaald. 

 

Maatregelen die beleidskeuzes moeilijk uitvoerbaar maken 

Een fiscaal systeem bestaat niet in een vacuüm. De keuze om bepaalde activiteiten of 
goederen te belasten of niet kan grote maatschappelijke implicaties hebben. 

Een aantal leden van de Afdeling vreest dat sommige maatregelen uit het voorstel er toe zullen 
leiden dat bepaalde maatschappelijke en beleidskeuzes niet of moeilijker zullen kunnen 
worden gerealiseerd. 

Het meerderheidsvoorstel bevat bijvoorbeeld maatregelen om de fiscale aftrekbaarheid van 
dienstencheques af te schaffen en de inkomsten uit flexi-jobs volledig te belasten. Opnieuw 
zijn alle leden van de Afdeling het erover eens dat uitzonderingsmechanismen zoveel als 
mogelijk dienen vermeden. In deze twee specifieke gevallen zullen de voorgestelde 
maatregelen evenwel belangrijke reële effecten hebben op de sector zelf. Beide maatregelen 
hebben gemeen dat één van de redenen voor de invoering ervan te maken had met het ‘witten’ 
van zwartwerk. Te meten aan het grote gebruik van de 2 systemen, heeft deze aanpak succes 
gehad. Een aantal leden van de Afdeling is er van overtuigd dat indien deze regimes worden 
afgeschaft de omgekeerde beweging opnieuw zal worden ingezet en er bijgevolg een groot 
deel van de huidige ‘witte’ tewerkstelling opnieuw naar het zwarte circuit zal verdwijnen.  

Het meerderheidsvoorstel bevat eveneens een maatregel waardoor kapitaaluitkeringen van 
2de pijler pensioenverzekeringen fors hoger zullen worden belast. Werknemers en -gevers 
worden vandaag fiscaal aangemoedigd om bovenop de betaalde sociale bijdragen ook privaat 
of collectief te sparen voor een bijkomend pensioen. Dit om de relatief lage wettelijke 
pensioenen in België aan te vullen. Zo werd eind 2018 nog wettelijk vastgelegd dat elke 
werknemer vanaf dan het recht zou hebben om een aanvullend pensioen in de 2de pijler op te 
bouwen. Het meerderheidsvoorstel wil de belastingtarieven die worden geheven op de 
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kapitaaluitkeringen van dergelijk aanvullend pensioen -op het ogenblik dat men de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt- fors optrekken. In quasi alle gevallen zullen de 
belastingtarieven minstens verdubbeld worden ten opzichte van de vandaag bestaande 
tarieven.  

Aangezien het kapitaal van de pensioenuitkering in vele gevallen een aanzienlijk bedrag is, is 
een aantal leden van de Afdeling er van overtuigd dat dit voorstel leidt tot fors hogere 
belastingen die in bijna alle gevallen meerdere duizenden (en zelfs tienduizenden) euro’s 
zullen bedragen.  

 

Conclusie 

Alle leden van de Afdeling zijn het erover eens dat een ideaal belastingsysteem moet voldoen 
aan een aantal kenmerken waaronder billijkheid, transparantie en niet-complexiteit. Indien 
men bij het ontwerpen van een fiscaal systeem zou kunnen vertrekken van een wit blad, zou 
het inderdaad wenselijk zijn om zo weinig mogelijk uitzonderingsregimes in te voeren en elke 
euro gelijkaardig inkomen ook op een gelijkaardige manier te belasten. 

De realiteit is evenwel dat de huidige fiscaliteit een complex kluwen is dat doorheen vele 
decennia vele bijzondere regimes heeft ingevoerd; vaak in een betrachting om de zeer hoge 
belastingdruk op arbeid te verlagen. 

Elke hervorming van de fiscaliteit waarbij uitzonderingen worden afgeschaft om daarmee een 
algemene verlaging te financieren, zal daarom als gevolg hebben dat een (relatief) kleinere 
groep (zeer) veel verliest om een grotere groep (zeer) weinig te laten winnen.  

Een aantal leden van de Afdeling meent dat het meerderheidsvoorstel de werkende 
middenklassen disproportioneel zwaar zou treffen aangezien zij veel zouden verliezen en 
slechts weinig in de plaats zouden krijgen. In de Belgische context is het bovendien zo dat 
deze groep vandaag al één van de zwaarst belaste ter wereld is. Na dit hervormingsvoorstel 
zullen zij nog zwaarder worden getroffen.  

 

Kortom: een aantal leden van de Afdeling kan dit voorstel niet steunen omdat zij van 
oordeel zijn dat: 

- een zeer grote groep van (honderdduizenden) werknemers duizenden euro’s 
extra belastingen zullen betalen die niet zullen worden gecompenseerd door 
lagere tarieven; 

- belangrijke uitzonderingsregimes (zoals huwelijksquotiënt) blijven bestaan en 
belangrijke vereenvoudigingspistes (zoals de inning van sociale bijdragen door 
de fiscus) worden geweerd waardoor het voorstel als ideologisch gekleurd wordt 
beschouwd; 

- belangrijke maatregelen om bepaalde moeilijke economische sectoren te 
ondersteunen worden teruggedraaid waardoor vele duizenden ‘gewitte’ 
arbeidsplaatsen mogelijk opnieuw naar het zwarte circuit zullen verdwijnen; 

- dit voorstel vooral uitgaat van ‘bijzondere aandacht’ voor de laagste inkomens 
en uitkeringstrekkers en slechts beperkt het belang van de reeds zwaar belaste 
werkende middenklassen vooropstelt. 
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