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Een bredere fiscale hervorming 
 
Minister van financiën Vincent Van Peteghem beoogt met zijn fiscale hervorming het 
belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te 
maken. Zijn blauwdruk dient als voorbereiding voor de hervorming tegen 2024. Houdt alvast 
in gedachten dat het rapport op kritiek stuit van bepaalde politieke partijen. Een herverdeling 
van de fiscale lasten ten voordele van het inkomen uit arbeid en die niet noodzakelijk de gehele 
belastingdruk zou doen dalen, is volgens hen budgettair onhaalbaar. Met deze nieuwsonline 
zetten we alvast de hoofdlijnen van de mogelijke fiscale hervorming uiteen.  
 

A. Activiteits- en vervangingsinkomsten 
 

Dit gedeelte van het plan heeft tot doel de lasten op arbeid te verlagen. De gekozen 
samenlevingsvorm zou in de personenbelasting geen verschillen mogen creëren. Een 
moderne personenbelasting houdt rekening met de gezinsomvang, maar niet met de manier 
waarop mensen kiezen om samen te leven. 
 
De belangrijkste concrete maatregelen zijn hierbij: 
 

• Een verhoging van de belastingvrije som:    
De belastingvrije som wordt verhoogd van 9270 euro naar 13390 euro (namelijk het 
niveau van het leefloon een alleenstaande). 
 

• Hervorming van de belastingschijven: 
De belastingschalen zouden er als volgt uitzien: 

 

• Verlaging van de belastingen op ondernemingswinsten voor kmo’s:  
De vennootschapsbelasting voor kmo’s wordt verlaagd van 20% naar 15%. Daarnaast 
wordt de belastingschijf waarop dit verlaagde tarief van toepassing is, verhoogd van 
100.000 euro naar 200.000 euro. 
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• Cheques zullen worden behandeld als loon: 
Eco-, sport- en cultuurcheques zullen op dezelfde manier worden behandeld als loon. 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor maaltijdcheques omdat ze voor veel gezinnen 
elke maand een financiële houvast zijn. 
 

• Minimumbelasting voor multinationals 

• Uitdoving van het huwelijksquotiënt 

• Gelijke toeslag op de belastingvrije som voor elk kind 

• … 
 

B. Vermogensinkomsten 

Alle vermogensinkomsten worden samengebracht en onderworpen aan evenredige tarieven. 
De fiscaliteit mag spaar-, beleggings- en investeringsbeslissingen niet beïnvloeden. Iedereen 
zou de kans moeten krijgen om een vermogen op te bouwen.  

De belangrijkste concrete maatregelen zijn hierbij: 
 

• Verlaging van de roerende voorheffing naar 25%: 
De roerende voorheffing op interesten, dividenden en andere recurrente inkomsten van 
roerende goederen en kapitalen wordt verlaagd van 30% naar 25%. 

 

• Belastingvrij bedrag voor inkomsten uit vermogen: 
Er wordt aan iedereen jaarlijks via de belastingaangifte een algemene vrijstelling 
aangeboden van 6.000 euro. Zo zorgt de minister ervoor dat de kleine spaarder, 
belegger of investeerder niet wordt geraakt en een vermogen kan opbouwen.  
 

• Belasten van de werkelijke huurinkomsten: 
Net zoals andere recurrente vermogensinkomsten zullen werkelijke huurinkomsten 
worden belast aan 25%. Daarbij geldt een jaarlijks aangepast ‘vermoed rendement’ als 
minimale belastbare grondslag. 
 

• … 
 

C. Consumptie 

Volgens de blauwdruk houdt de fiscaliteit vandaag onvoldoende rekening met gezondheid en 
duurzaamheid. De fiscaliteit moet een hefboom zijn voor een gezonde, milieu- en 
klimaatvriendelijke samenleving en economie. 

De belangrijkste concrete maatregelen zijn hierbij: 

• Ecobelastingkrediet voor kwetsbare gezinnen 

• Hervorming energiefactuur 
Vanaf 2030 vereist Europa dat aardgas, steenkool en brandhout aan het normale btw-
tarief belast worden. 
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• Harmonisering verlaagde btw-tarieven 
De verlaagde btw-tarieven van 6% en 12% worden geharmoniseerd in een nieuw btw-
tarief van 9% en het normale btw-tarief van 21% wordt behouden. 
 

• … 
 

D. Conclusie 

Deze blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming vloeit voort uit de studies van experten 
die een aantal punten grondig willen veranderen. De vraag blijft of deze hervorming überhaupt 
wel zal ingevoerd worden.  
 

Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 
 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM (2 lijnen):  
lijn 1: 0496/97.22.10 ;  
lijn 2: 0498/88.44.35 ; Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
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