
Naar eerlijke en moderne 
belastingen



Waarom is een fiscale 
hervorming nodig?

1.
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Waarom? 
Wie werkt betaalt te veel belastingen.
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Waarom? 
Het is oneerlijk.
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Waarom? 
Het is niet meer van deze tijd.
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Waarom? 
Het is te complex.
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Waarom? 
Het is niet toekomstgericht.
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Waar gaan we naartoe?2.

138



Binnen de personenbelasting kunnen we werken binnen drie werven:

1) activiteits- en vervangingsinkomsten

2) vermogensinkomsten

3) consumptie

29

De Blauwdruk: 
arbeid, vermogen en consumptie



» We maken het eenvoudiger en dus ook eerlijker.

» Dual income tax

» Inkomen uit arbeid wordt lager, progressief belast.

» Inkomen uit vermogen wordt aan een eerlijk, vast tarief belast.

» De vorm van je relatie bepaalt niet langer hoeveel belastingen je betaalt.

» We ondersteunen wie zorgt.

» We ondersteunen gezonde en duurzame keuzes.
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De Blauwdruk: 
lager, eerlijk, modern



Hoe hervormen we de 
lasten op arbeid?

2.

1311
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Hoe worden lasten op arbeid 
vandaag berekend?

» Iedereen heeft recht op een gelijke belastingvrije som. Dit bedrag kan

worden verhoogd naargelang het aantal personen ten laste.

» Inkomsten boven deze belastingvrije som worden progressief belast in

belastingschijven van 25 % tot maximaal 50 %.

» De berekende belasting kan verminderd worden naargelang de uitgaven

die de belastingplichtige heeft gedaan die recht geven op een

belastingvermindering.
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Het systeem vandaag
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Berekening personenbelasting 
vandaag
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Hoe verlagen we de lasten 
op arbeid?

» Extra netto voor wie werkt. We verhogen de belastingvrije som van

9.270 euro naar 13.390 euro, het niveau van het leefloon voor een

alleenstaande.

» Vandaag zit je snel in de hoogste belastingschijf. We verlagen de

tarieven en creëren een extra belastingschijf. Zo versterken we de

progressiviteit.

» We schrappen de Bijzonder Bijdrage Sociale Zekerheid. De BBSZ vroeg

in 1994 een crisisbijdrage aan de hoogste lonen. Vandaag is het vooral

een belasting op de lage en middellonen die werken en meer werken

ontmoedigt.



2

Het systeem na de hervorming

16



2
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Berekening personenbelasting 
na de hervorming
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Hoe moderniseren we de lasten 
op arbeid?

Alleenwonenden en alleenstaande ouders maken vandaag 45% van de

Belgische huishoudens uit. We werken zoveel mogelijk fiscale verschillen

weg tussen koppels en alleenstaanden.

» Uitdoving huwelijksquotiënt: geen afschaffing maar uitdoving over een

langere periode

» Toeslag alleenstaanden:

• Gewone toeslag alleenstaanden met kinderen

• Bijkomende toeslag ‘werkelijk alleenstaanden’

» Uitdoving systeem van onderhoudsuitkeringen:

• Onrechtvaardig t.a.v. samenwonende ouders

• Door niet-aangifte is dit voornamelijk een kost voor de

samenleving, en geen neutrale oefening
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Hoe moderniseren we de lasten 
op arbeid?

» Zorg dragen wordt ondersteund:

• Een gelijke toeslag op de belastingvrije som voor elk kind, met

extra ondersteuning voor werkelijk alleenstaande ouders.
• Vandaag stijgen de bedragen exponentieel met het aantal kinderen

• Naar analogie met het groeipakket

• Vereenvoudiging

• We verhogen de fiscale aftrekbaarheid van opvangkosten.

• We zetten in op automatische rechtentoekenning.

» Bijklussen: Meer en meer mensen klussen naast hun reguliere job bij.

Wie tot 6.000 euro per jaar aan inkomsten bijverdient, zal worden

vrijgesteld van belastingen.
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Hoe maken we de lasten op 
arbeid eerlijker?

» 80% van de mensen maakt gebruik van maximum 20 codes. Daarnaast

zijn er tientallen codes waar slechts 0,01% van de mensen gebruik van

maken. We knippen in de uitzonderingen en schrappen zo 1 op 4

federale codes.

» Loon in centen wordt de norm, maar we maken een uitzondering voor

maaltijdcheques. Je bouwt meer sociale rechten op en krijgt meer

vrijheid in je uitgaven.

» We gaan schijnzelfstandigheid om fiscale redenen tegen en brengen

gunstregimes terug naar waarvoor ze bedoeld waren. Zo beschermen

we de mensen die terecht gebruik maken van deze regimes en gaan

we misbruik tegen.



Hoe hervormen we de 
lasten op vermogen?

3.
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Hoe worden lasten op 
vermogensinkomsten vandaag berekend?

» We behandelen inkomen uit vermogen veel vrijblijvender dan inkomen

uit arbeid.

» Voor sommige beleggingsproducten is België een belastingparadijs. Je

betaalt er geen belastingen op. Nochtans mag onze fiscaliteit spaar-,

beleggings- en investeringsbeslissingen niet beïnvloeden.
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Hoe worden lasten op 
vermogensinkomsten vandaag berekend?
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Hoe hervormen we?

» Vermogen komt voort uit inkomsten waar je al belastingen op hebt

betaald. Daarom belasten we inkomsten uit vermogen, niet het

vermogen op zich.

» Fiscaliteit mag spaarders, beleggers en investeerders niet beïnvloeden

in hun keuzes. Door meer producten te belasten, kunnen we het vaste

tarief verlagen. We belasten dus alle vermogensinkomsten op eenzelfde

manier aan eerlijke, evenredige tarieven.

» We geven iedereen de kans om vermogen op te bouwen. Daarom

voorzien we in een belastingvrij bedrag en maken de behandeling van

vermogensinkomsten zo eenvoudig mogelijk. We beschermen de eigen

woning.
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Hoe maken we de lasten op 
vermogensinkomsten eerlijker?

» Een eerlijke fiscaliteit is neutraal en behandelt alle inkomen uit

vermogen op eenzelfde manier.

» Het hebben van vermogen op zich belasten we niet. We belasten

gerealiseerde meerwaarden op financiële producten aan 15% en

houden rekening met minderwaarden. We doven bestaande

belastingen op vermogen of vermogenstransacties uit.

» Iedereen moet het wettelijk pensioen kunnen versterken met een

fiscaal voordelig aanvullend pensioen. Een veralgemeende toegang tot

de tweede pijler moet gepaard gaan met een individueel plafond voor

het fiscaal voordeel, zodat we excessen vermijden en de betaalbaarheid

kunnen garanderen.
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Hoe verlagen we de lasten 
op vermogensinkomsten?

» Doordat we het systeem eerlijker maken en de belastbare basis

verbreden door meer vermogensinkomsten te belasten, kunnen we de

tarieven verlagen. Zo verlagen we de roerende voorheffing van 30%

naar 25%.

» Door een bedrag aan inkomsten uit sparen, beleggen en investeren

fiscaal vrij te stellen, zorgen we ervoor dat iedereen vermogen kan

opbouwen. We bieden iedereen jaarlijks via de belastingaangifte een

algemene vrijstelling aan van 6.000 euro. De kleine spaarder, belegger

of investeerder wordt niet geraakt.
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Hoe moderniseren we de lasten 
op vermogensinkomsten?

» We beschermen de eigen woning en houden die op federaal niveau

belastingvrij.

» We zetten in op het verduurzamen van ons vastgoedpatrimonium,

gaan vastgoedspeculatie tegen en stimuleren een betere

woonkwaliteit voor huurders.

• We schrappen de federale woonbonus. We houden rekening met

de meerwaarden op de verkoop van een niet-eigen woning.

• We werken met werkelijke huurinkomsten aan 25% maar maken

kosten om de woning te verbeteren aftrekbaar. Met een

eenvoudige forfaitaire onkostenaftrek van 30% en de voetvrijstelling

van 6.000 euro, zorgen we ervoor dat de kleine investeerder niet

wordt geraakt.
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Het wordt eerlijker, moderner 
en vaak voordeliger

Vandaag: 993 euro
Hervorming: 75 euro

Vandaag: 993 euro
Hervorming: 600 euro

Vandaag: 660 euro
Hervorming: 1650 euro

Op basis van berekeningen voor verhuurders met een inkomen van 3750 euro bruto per maand

KI: 750
Huurprijs: 750 euro

KI: 750
Huurprijs: 1000 euro

KI: 500
Huurprijs: 1500 euro



Hoe hervormen we de 
lasten op consumptie?

4.
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Hoe worden lasten op consumptie 
vandaag berekend?

» Ons btw-stelsel is vrij complex met drie btw-tarieven: 21%, 12% en 6%.

Welke producten onder welk tarief belast worden, hangt voor een groot

stuk af van wat Europa ons opdraagt. Toch zijn hier verschillende

anomalieën ontstaan als relicten uit het verleden.

» Lasten op consumptie zijn voor iedereen gelijk, en zijn de belastingen waar

je zelf het meeste controle over hebt.



231

Hoe hervormen we?

» We volgen het ‘de vervuiler betaalt’-principe en brengen

maatschappelijke kosten van consumptie in rekening bij het bepalen

van het btw-tarief.

» Op levensnoodzakelijke producten heffen we geen belastingen meer.

» We vereenvoudigen de btw-tarieven en moedigen gezonde en

duurzame keuzes aan.



232

Hoe maken we de lasten op 
consumptie eerlijker?

» We harmoniseren onze verlaagde btw-tarieven van 6% en 12% in een

nieuw btw-tarief van 9% en behouden het normale btw-tarief van 21%.

» We brengen maatschappelijke kosten van consumptie mee in rekening

door een de accijnzen op tabak uit te breiden, een CO2-heffing en

kerosinetaks in te voeren, en door btw te heffen op vliegtuigtickets.

» We voeren een ecobelastingkrediet in voor kwetsbare gezinnen,

gefinancierd door de CO2-heffing.

» We stimuleren de transportsector tot duurzame innovatie door het

voordeel voor professionele diesel gradueel te verlagen.
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Hoe verlagen we de lasten 
op consumptie?

» Op groenten en fruit, geneesmiddelen, pampers en andere producten

voor intieme hygiënische bescherming, en openbaar vervoer heffen we

een btw-tarief van 0%.

» We verlagen we het btw-tarief op elektriciteit permanent in

combinatie met een accijnshervorming.

» Vanaf 2030 vereist Europa dat aardgas, steenkool en brandhout aan het

normale btw-tarief belast worden.
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Hoe moderniseren we de lasten 
op consumptie?

We stimuleren duurzame en toekomstgerichte keuzes:

• We maken fietsen, ook voor de werkgever, fiscaal interessanter.

• We kiezen voluit voor een zero-emissie bedrijfswagenpark en passen de

regels voor de tankkaarten aan.

• We verlengen het verlaagde btw-tarief voor de afbraak- en heropbouw

van de enige en eigen woning.



Wat met de bedrijven?5.
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We ondersteunen actief 
ondernemerschap.

» We verlagen de vennootschapsbelasting voor kmo’s van 20% naar 15%.

» We verhogen de belastingschijf waarop dit verlaagde tarief van

toepassing is van 100.000 euro naar 200.000 euro. Zo blijft er meer

winst over in de vennootschap zodat die productief kan worden

ingezet.

» Een onderneming uitbouwen en mensen tewerkstellen vergt initiatief,

creativiteit en doorzettingsvermogen. Dat actief ondernemerschap

belonen we met een bijzondere vrijstelling van de meerwaarden op

aandelen als de vennootschap met behoud van haar activiteit wordt

overgedragen.

» We voeren een minimumbelasting voor multinationals in en doen dit

binnen een internationaal kader.
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Conclusie.

» We zijn ambitieus in lastenverlaging & moedig in compensaties

• Politieke verantwoordelijkheid

• Vraagt moed en open blik van politiek en samenleving

» Aandacht voor voorzienbaarheid en rechtszekerheid, blik op 2030

» Budgettaire context

• Inschatting: richting budgetneutraal

• Deel van totaalpakket hervormingen

• Oproep voor ernstig kerntakendebat

» Verantwoordelijkheid blijven nemen met concrete voorstellen




