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INLEIDING

Binnen het regeerakkoord werd de minister van Financiën belast met de opdracht 
om deze legislatuur werk te maken van de voorbereiding van een bredere fiscale 
hervorming. Dit om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, 
meer rechtvaardig en meer neutraal te maken. 

Na een breed maatschappelijk debat waar burgers, belangenorganisaties en 
experten bij werden betrokken, werd in juli 2022 de blauwdruk voor een bredere 
fiscale hervorming gepresenteerd. De blauwdruk geeft de richting aan hoe ons 
belastingstelsel er moet uitzien over tien jaar en wil de basis vormen van een nieuw 
sociaal contract. 

De blauwdruk werd gepresenteerd ten tijde van een oplopende energie- 
en koopkrachtcrisis. Hoewel de aandacht van de regering op dat moment 
ten volle ging naar het ondersteunen van onze gezinnen, alleenstaanden en  
ondernemingen, werd duidelijk dat een bredere fiscale hervorming oplossingen 
aanreikte voor de lange termijnuitdagingen waar ons land voor staat. De 
regering besliste daarom bij de begrotingsopmaak in oktober 2022 om reeds  
een gedetailleerde en ambitieuze eerste fase van de bredere fiscale hervorming 
uit te werken. Dit met de uitdrukkelijke intentie om nog tijdens deze legislatuur te 
beginnen met de invoering van deze hervorming. 

Op die manier wenst de regering de koopkracht van werkenden te verhogen en 
om werken en méér werken te stimuleren. De minister van Financiën kreeg de  
opdracht erop toe te zien dat door de eerste fase van de bredere fiscale  
hervorming:

 - de fiscaliteit neutraler wordt wat de verschillende samenlevingsvormen 
betreft;

 - de aangifte eenvoudiger wordt wat betreft het aantal codes en de inning;
 - er een meer rechtszeker kader wordt geboden aan burgers en 

ondernemingen;
 - en dit alles zonder daarbij de competitiviteit van de ondernemingen te 

verminderen en de nodige aandacht te besteden aan de vele milieu- en 
klimaatuitdagingen.

Deze nota vormt een bondige samenvatting van het voorbereidende werk dat de 
minister van Financiën als eerste fase voorstelt en gaat gepaard met de nodige 
ontwerpen van wetteksten en budgettaire nota.

Deze eerste fase hanteert een brede visie op ons fiscaal systeem en bestaat 
uit een coherent en evenwichtig pakket maatregelen dat uitgaat van redelijke 
terugverdieneffecten. Deze eerste fase van een bredere fiscale hervorming 
mag dan ook niet gezien worden als een middel om de begroting te stutten. 
Daarvoor moeten we kijken naar een kerntakendebat waar we oog hebben voor 
hervormingen in de pensioenen, gezondheidszorg en arbeidsmarkt. 
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Het gaat om een hervorming die bouwt op het voorgaande werk van de  
Blauwdruk en die een antwoord biedt op wat internationale en nationale experten 
al langer vragen: een verschuiving van de lasten op arbeid naar vermogen en 
consumptie.

Het is een pakket dat in zijn geheel werk maakt van een fiscaliteit die:
 - meer netto garandeert voor iedereen die werkt en meer werkt;
 - eenvoudiger en moderner is;
 - een eerlijke bijdrage heft op vermogens;
 - de concurrentiekracht van onze ondernemingen verhoogt;
 - en duurzame en gezonde keuzes stimuleert.

Het is ontegensprekelijk van het grootste belang om deze eerste fase als een geheel 
te behandelen met een blik op de toekomst. De maatregelen binnen deze eerste 
fase gaan in vanaf 1 januari 2024. Deze eerste fase mag geen einde betekenen van  
de totaalomslag van ons fiscaal stelsel die de Blauwdruk vooropstelt. 

Een tweede fase moet dan ook integraal deel uitmaken van de eerstvolgende 
regeringsonderhandelingen. Die tweede fase zal keuzes moeten maken die  
ons fiscaal systeem toelaten de omslag te maken naar een systeem dat 
gebaseerd is op het stelsel van een dual income tax, waar een neutrale 
en eerlijke belastingheffing van inkomsten uit vermogen aan een vast 
tarief gepaard gaat met een progressieve, lagere belastingheffing op 
arbeidsinkomsten. Ook inkomsten die volgen uit een kerntakendebat of uit 
hervormingen in de pensioenen, gezondheidszorg of arbeidsmarkt, kunnen op 
hun beurt opnieuw ingezet worden voor een verdere verlaging van de lasten  
op arbeid.

Enkel met een open blik en de moed om ons fiscaal systeem ten gronde  
te veranderen, kunnen we ons fiscaal bestel op een structurele manier eerlijk,  
modern en duurzaam maken. Een fiscaal systeem dat transparanter en  
eenvoudiger is en dus meer rechtszekerheid biedt. Een fiscaal systeem dat  
werken en ondernemen stimuleert. Een fiscaal systeem dat de basis legt van een 
sterkere welvaartsstaat. Een fiscaal systeem dat klaar is voor de uitdagingen van 
morgen.
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MEER NETTO VOOR IEDEREEN DIE WERKT 
EN MEER WERKT

Vandaag loont het voor veel mensen onvoldoende om een job of een promotie 
te aanvaarden. De krapte op de arbeidsmarkt is historisch hoog. Ondernemingen 
vinden moeilijk geschikt personeel. Onze lasten op arbeid moeten naar omlaag, 
zodat meer mensen de arbeidsmarkt betreden. Werken moet voor iedereen meer 
lonen en het verschil met niet-werken moet groter worden. Wie werkt, moet 
worden vergoed in centen. Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat meer werken 
fiscaal niet wordt ontmoedigd.

Met die doelstellingen voor ogen nam minister Van Peteghem de afgelopen jaren 
reeds verschillende maatregelen. Zo werd onder meer de Bijzondere Bijdrage 
Sociale Zekerheid afgebouwd, de werkbonus versterkt en de bedrijfsvoorheffing 
hervormd. Die maatregelen zorgden ervoor dat onze gezinnen en alleenstaanden 
vandaag al meer netto overhouden op het einde van de maand. 

De eerste fase van de bredere fiscale hervorming bouwt daarop verder met 
de volgende stappen:

• Extra netto voor wie werkt. We verhogen de belastingvrije som

Onze lasten op arbeid moeten omlaag. Een eerste hefboom is de  
belastingvrije som, het deel van het inkomen waarop geen belastingen 
worden betaald. Dat bedrag is voor elke belastingplichtige hetzelfde.  
Want ieder heeft recht op een deel van het inkomen dat niet wordt belast. 
We verhogen die belastingvrije som van 10.160 euro naar 13.500 euro. Door 
de belastingvermindering voor personen met een vervangingsinkomen, 
zoals bijvoorbeeld mensen met een werkloosheidsuitkering, aan te passen, 
verzekeren we de activerende werking van deze maatregel.

• Vandaag spring je te snel naar de hoogste belastingschijf. We verhogen 
het plafond van de 45%-schijf om voltijds werken te belonen

Ons land kent een progressief belastingsysteem voor inkomen uit arbeid.  
De inkomsten boven de belastingvrije som worden per belastingschijf (van 
25% tot maximaal 50%) belast. Zo worden verschillende delen van het inkomen 
stap voor stap aan een ander percentage belast, naarmate het inkomen  
stijgt. We blijven activiteits- en vervangingsinkomsten progressief belasten,  
maar verminderen de belastingdruk op inkomen stevig door de 
45%-belastingschijf te verbreden. Deze schijf wordt opgetrokken van een 
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netto-belastbaar inkomen van 46.440 euro tot een netto-belastbaar inkomen 
van 60.000 euro. Zo zorgen we ervoor dat minder mensen in de hoogste 
belastingschijf van 50% terechtkomen, maar ook dat het loon van mensen met 
een bovengemiddeld inkomen voor een kleiner deel aan het hoogste tarief 
wordt belast. 

Het verhogen van het plafond van de 45%-schijf zorgt niet enkel voor meer 
netto, maar biedt ook een aanmoediging om te kiezen voor een voltijdse job. 

• De promotieval moet aangepakt worden. We breiden de werkbonus uit 

Door het nettoloon van werknemers met een laag loon te verhogen met 
de werkbonus, vergroten we het verschil tussen werken en niet werken. De 
werkbonus wordt vandaag echter te plots afgebouwd waardoor een promotie 
of meer werken voor deze mensen te weinig extra nettoloon oplevert.  
We maken daarom werk van een tragere uitfasering van de werkbonus en 
passen het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten overeenkomstig 
aan.
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MODERNE EN EENVOUDIGE FISCALITEIT

Ons fiscaal stelsel moet eenvoudiger, meer rechtvaardig en meer neutraal worden. 
Onze samenlevingsvormen zijn de jongste decennia ingrijpend veranderd. Daarom 
hebben we belang bij een personenbelasting die zo weinig mogelijk verschillen 
creëert naargelang de samenlevingsvorm. Een moderne personenbelasting  
houdt rekening met de gezinsomvang, maar niet met de manier waarop mensen 
kiezen om samen te leven. We ondersteunen gezinnen en alleenstaanden in de 
zorg voor kinderen. 

De belastingbrief is doorheen de jaren ook uitgegroeid tot een complex geheel. 
Vaak door fiscale uitgaven waar weinigen van genieten, maar die de belastingbrief 
wel voor iedereen complexer maken. Ons fiscaal systeem moet moderner en 
eenvoudiger.

Met die doelstellingen voor ogen nam minister Van Peteghem de afgelopen 
jaren reeds verschillende maatregelen. Zo werd onder meer de belastingaangifte 
genderneutraal gemaakt, het fiscaal voordeel voor kinderopvang al tot tweemaal 
toe verhoogd en geïndexeerd, en de belastingvrije som voor mantelzorgers 
verhoogd. 

De eerste fase van de bredere fiscale hervorming bouwt daarop verder met 
de volgende stappen:

• We werken zoveel mogelijk fiscale verschillen weg tussen koppels en 
alleenstaanden. We doven het huwelijksquotiënt uit

Vandaag nemen gezinnen diverse vormen aan. Alleenwonenden en 
alleenstaande ouders maken vandaag bijna de helft van de Belgische 
huishoudens uit. Daarom verkleinen we het fiscale onderscheid tussen 
alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden. We doven het stelsel van het  
huwelijksquotiënt uit over een periode van 20 jaar. Dankzij deze uitfasering 
bieden we gepensioneerden de noodzakelijke rechtszekerheid. In situaties 
waarbij de partner van een gepensioneerde nog beroepsactief kan zijn,  
passen we het huwelijksquotiënt niet langer toe om zo het activerende karakter 
van de maatregel te garanderen.  

• We maken onze gezinsfiscaliteit eerlijker. We doven het stelsel van de 
onderhoudsuitkeringen uit en zorgen voor een helder fiscaal co-ouderschap

We doven ook het weinig neutrale en misbruikgevoelige stelsel van de 
onderhoudsuitkeringen uit. Wie vandaag een onderhoudsuitkering betaalt, 
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kan deze fiscaal inbrengen. Wie de uitkering ontvangt, wordt daarop belast. We 
maken een einde aan het onderscheid tussen gescheiden en niet-gescheiden 
koppels. We halen het stelsel volledig uit onze fiscaliteit. Om rechtszekerheid 
te garanderen wordt voorzien in een overgangstermijn van 20 jaar voor wie 
vandaag van het systeem gebruikmaakt.

We zorgen er ook voor dat rechters bij uitspraken over een co-ouderschap ook 
automatisch duidelijkheid scheppen in het al dan niet toepassen van het fiscaal 
co-ouderschap, waarbij de toeslagen op de belastingvrije som over beide 
ouders worden verdeeld. Zo zorgen we voor duidelijkheid en rechtszekerheid. 

• We ondersteunen werkelijk alleenstaande ouders in de zorg voor hun 
kind(eren). We hervormen het fiscaal voordeel voor werkelijk alleenstaande 
ouders

Met het fiscaal voordeel voor werkelijk alleenstaande ouders willen we 
alleenstaanden met kinderen ten laste ondersteunen. Vandaag wordt dit 
echter ook gebruikt door feitelijk samenwonenden met kinderen. Dit was  
niet de oorspronkelijke doelstelling dus dat pakken we aan.

• We ondersteunen ouders in de combinatie van werk en gezin. We verhogen 
de belastingvermindering voor kinderopvang 

We ondersteunen ouders in de combinatie van werk en gezin. Deze legislatuur 
werd de belastingvermindering reeds tweemaal verhoogd en geïndexeerd. 
Om de impact van die ondersteuning nog te vergroten, verhogen we  
de fiscale aftrekbaarheid van opvangkosten nogmaals trapsgewijs met 9 euro 
tot 24,70 euro per kind per dag. Ten opzichte van het begin van deze legislatuur 
betekent dat meer dan een verdubbeling.

• We zorgen voor minder fiscale zorgen voor ouders over inkomsten van 
hun kinderen ten laste

De plafonds van alle verworven inkomsten van kinderen worden gelijk-
geschakeld en verhoogd zodat zij langer ten laste kunnen blijven van 
hun ouder(s). Inkomsten uit onderhoudsbijdragen, wezenpensioenen,  
studentenarbeid en als student-ondernemer worden hierbij niet  
meegerekend.

• Werknemers moeten aandeelhouders kunnen worden van hun werkgever. 
We hervormen het systeem van de optieplannen

Optieplannen zijn een belangrijk instrument om talent aan te trekken en aan 
boord te houden binnen een hyperconcurrentiële, internationale arbeidsmarkt. 
Het creëren van een gelijk speelveld is daarom belangrijk. Ook de mogelijkheid 
om werknemers meer te betrekken bij het succes van een onderneming is in 
die context een belangrijke troef.

Net om die betrokkenheid te versterken, hervormen we het systeem van 
de optieplannen. We behouden het systeem, maar maken het eenvoudiger 

6



en beperken het gebruik ervan tot aandelen van de werkgever of van een 
verbonden vennootschap. 

Daarnaast wordt een nieuwe fiscale regeling uitgewerkt om werknemers op 
een financieel gunstige manier te laten deelnemen in het eigen vermogen van 
hun werkgever. Dit door pas bij realisatie belastingen te heffen. Op die manier 
kunnen ook start- en scale-ups gebruikmaken van een belangrijk instrument 
om talent aan te trekken en aan boord te houden.

We zorgen ook voor rechtszekerheid voor beroepsgroepen die vandaag 
gebruikmaken van carried interest-structuren en management incentive 
schemes door een duidelijk en helder wettelijk kader te voorzien dat meer 
neutraliteit in de belastingheffing verzekert. 

• We bieden de kans om het wettelijk pensioen te versterken met een 
transparant fiscaal voordelig aanvullend pensioen

Iedereen moet het wettelijk pensioen kunnen versterken met een fiscaal 
voordelig aanvullend pensioen. We zorgen voor een transparante, 
vereenvoudigde regeling en hervormen het tweedepijlerpensioen om het 
systeem breder toegankelijk te maken. 

De bestaande 80%-begrenzing wordt opgeheven zonder te raken aan de 
opbouwmogelijkheden die vandaag bestaan. We creëren een stelsel dat 
volledig gebaseerd is op de bruto jaarbezoldigingen van het jaar zelf. Tot 
een jaarbezoldiging aan het loonplafond (vandaag ongeveer 71.000 euro per 
jaar) kan maximaal 12% van het loon worden gestort. Voor het loon boven  
het plafond geldt een grens van 32% van het loon.

• Het moet eenvoudiger. We schakelen de fiscale- en RSZ-behandeling gelijk 
van voordelen alle aard 

Vandaag is er een verschil in de sociale en fiscale behandeling van  
verschillende voordelen alle aard. We brengen daarom het sociale en 
fiscale loonbegrip zoveel mogelijk met elkaar in lijn. Een aantal voordelen 
die vandaag forfaitair worden gewaardeerd, belasten we op basis van de  
werkelijke waarde. Het gaat hierbij om de gratis terbeschikkingstelling aan 
bedrijfsleiders van een woning, verwarming, elektriciteit en huispersoneel. 

We raken niet aan het fiscaal stelsel van de voordelen alle aard gelinkt  
aan bedrijfswagens. De hervorming van de vergroening van de bedrijfs- 
wagens loopt volop en de resultaten tonen aan dat deze hervorming de 
gewenste resultaten zal bereiken. Om die transitie alle kansen te geven en 
maximaal te realiseren, is de nodige voorspelbaarheid en rechtszekerheid 
belangrijk. 

• We maken de aangifte minder complex. We schrappen 70-tal codes 

De belastingbrief is doorheen de jaren uitgegroeid tot een complex geheel 
met tal van koterijen. Vaak door fiscale uitgaven waar weinigen van genieten, 
maar die de belastingbrief voor iedereen ingewikkeld maken. De Hoge  
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Raad van Financiën merkt op dat de meeste van deze belastinguitgaven door 
minder dan 0,01% van de belastingplichtigen worden gebruikt. In navolging 
van de aanbevelingen van de Hoge Raad van Financiën en in uitvoering  
van de doelstellingen van het Regeerakkoord, schrappen we een 100-tal 
federale codes.

• Een moderne fiscaliteit is ook een meer geautomatiseerde fiscaliteit. We 
digitaliseren de facturatiestroom om de administratieve last en de btw-
kloof te verminderen 

Een moderne fiscaliteit is ook een meer geautomatiseerde fiscaliteit. 
Daarom wordt verder ingezet op digitale toepassingen zoals e-invoicing en  
e-reporting. Zo zorgen we ervoor dat verschuldigde btw ook effectief 
wordt geïnd. De nieuwe e-reporting leidt bovendien tot administratieve 
vereenvoudiging bij de belastingplichtigen doordat de verplichte jaarlijkse 
klantenlisting verdwijnt.
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EERLIJKE BIJDRAGE OP VERMOGENS

Vandaag ligt de belastingdruk op arbeid veel te hoog en worden vermogens-
inkomsten vaak onevenwichtig belast. Dat is niet rechtvaardig en moeten we 
aanpakken door het stelsel opnieuw in balans te brengen en een eerlijke bijdrage 
te vragen op vermogens.

Met die doelstelling voor ogen nam minister Van Peteghem de afgelopen 
jaren reeds verschillende maatregelen. Zo werd onder meer de belasting op  
buitenlandse onroerende goederen hervormd, werd een jaarlijkse taks op 
effectenrekeningen vanaf 1 miljoen euro ingevoerd en werd de zogeheten 
‘kaasroute’ voorgoed afgesloten waardoor de belasting op schenkingen niet 
langer kan worden ontweken. Daarnaast werden twee actieplannen tegen 
fiscale en sociale fraude uitgerold en trokken we binnen Europa aan de kar om 
de basis te leggen van de langverwachte minimumbelasting voor multinationale 
ondernemingen. 

De eerste fase van de bredere fiscale hervorming bouwt daarop verder met 
de volgende stappen:

• We vragen van iedereen een eerlijke bijdrage. We voeren een 
minimumbelasting voor multinationals in 

We voeren een minimumbelasting voor multinationals in en doen dit binnen  
een internationaal kader. Met deze wereldwijde minimumbelasting zetten we  
een belangrijke stap in de strijd tegen belastingontwijking en belasting- 
paradijzen. Op die manier zorgen we ervoor dat ook multinationale 
ondernemingen hun eerlijke bijdrage leveren en dat een gelijk speelveld  
wordt gecreëerd voor onze Belgische ondernemingen.

• We voorkomen een dubbele belastingheffing op winsten die voortkomen 
uit groepsvennootschappen en ondersteunen ondernemerschap. We 
hervormen de DBI-aftrek tot een vrijstelling

Verschillende beleggingsmogelijkheden moeten fiscaal neutraal behandeld 
worden. We hervormen de DBI-aftrek, een regeling die het dubbel belasten 
van winsten binnen de eigen groepsstructuur wil voorkomen. We zorgen  
voor een gelijk speelveld en brengen het terug naar de oorspronkelijke 
doelstelling om ondernemerschap te ondersteunen, onafhankelijk van de 
daartoe gekozen structuur. We vervangen hierbij de bestaande aftrek door 
een vrijstelling.
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Niet alle beleggingsbeslissingen worden vandaag fiscaal gelijk behandeld. 
Zo worden inkomsten van vennootschappen uit beleggingen in DBI-fondsen 
of in participaties van meer dan 2.500.000 euro, niet belast. Voortaan zullen 
beleggingen aan striktere voorwaarden moeten voldoen om in aanmerking  
te komen voor de DBI-vrijstelling. 

• We moeten werk maken van een verschuiving van lasten op arbeid naar 
lasten op consumptie en vermogen. We verdubbelen de jaarlijkse taks op 
de effectenrekeningen 

Om de lasten op arbeid te kunnen verlagen, moeten we werk maken 
van een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op consumptie en 
vermogen. In afwachting van de uitwerking van een evenredige belasting op 
vermogenswinsten, verdubbelen we de bijdrage op de effectenrekeningen 
met een waarde boven 1 miljoen euro. 



CONCURRENTIEKRACHT & RECHTSZEKERHEID

Ondernemingen zijn de motor van onze economie en werkgelegenheid. De 
uitdagingen van onze ondernemers zijn de uitdagingen van de volledige 
samenleving. Door de opeenvolging van de covidcrisis, energiecrisis, oplopende 
inflatie en een ongelijk internationaal speelveld wordt het businessmodel van  
tal van ondernemingen onder druk gezet. Het is belangrijk dat we hen een 
helder en efficiënt fiscaal systeem bieden dat oog heeft voor voorspelbaarheid  
en rechtszekerheid. Dat betekent ook dat we bestaande fiscale maatregelen onder 
handen nemen om hun levensvatbaarheid en betaalbaarheid op lange termijn  
te garanderen.

Met die doelstellingen voor ogen nam minister Van Peteghem de afgelopen 
jaren reeds verschillende maatregelen. Naast de vele fiscale ondersteunings- 
maatregelen tijdens de covid- en energiecrisis en de verlenging van de steunzones, 
werd er ook werk gemaakt van een rechtszeker en voorspelbaar fiscaal kader  
op de lange termijn. Zo werd onder meer de niet-doorstorting bedrijfsvoorheffing  
voor nacht- en ploegenarbeid en het stelsel van buitenlandse kaderleden  
hervormd. Ook kwam er een verhoogde kostenaftrek voor laadstations 
voor elektrische bedrijfswagens en zorgt FPIM voor investeringen in 
Belgische ondernemingen en kmo’s die zich inschakelen in de digitale en  
duurzame transitie. 

De eerste fase van de bredere fiscale hervorming bouwt daarop verder met 
de volgende stappen:

• We stimuleren bedrijven om vandaag te investeren voor de uitdagingen 
van morgen. We versterken de investeringsaftrek

De duurzame transitie vraagt grote investeringen van ondernemingen. Het  
is belangrijk dat ondernemingen vandaag kunnen investeren zodat ze klaar  
zijn voor de uitdagingen van morgen. Om investeringen in efficiënt 
energieverbruik en hernieuwbare energie, emissievrij vervoer, milieuvriendelijke 
investeringen en ondersteunende digitale investeringen aan te moedigen,  
maar ook om een antwoord te bieden op de bezorgdheden over de 
Amerikaanse ‘Inflation Reduction Act’, versterken we de investeringsaftrek  
met drie maatregelen:

 - We hervormen en versterken het systeem van de investeringsaftrek. De 
basisinvesteringsaftrek en de investeringsaftrek O&O blijven behouden. 
Voor duurzame investeringen wordt een fors verhoogde investeringsaftrek 
gecreëerd;

 - Om duurzame investeringen een extra stimulans te geven, voeren we 
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bovenop de investeringsaftrek een systeem van versnelde (dubbele) 
afschrijvingen in;

 - Daarnaast zal het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 
behouden blijven en uitgebreid worden naar duurzame investeringen. 
Dit zorgt ervoor dat bedrijven sneller een fiscaal voordeel halen uit  
belangrijke en grote investeringen die ze realiseren. 

• We zorgen ervoor dat bedrijven die innoveren ook in de toekomst 
ondersteuning kunnen krijgen. We hervormen de innovatieaftrek

We verduidelijken de definitie van intellectuele eigendom voor de aftrek van 
innovatie-inkomsten. Om in aanmerking te komen voor de toepassing van  
de innovatie-aftrek zal een octrooivereiste van toepassing zijn. Op die manier 
wordt verzekerd dat deze aftrek enkel wordt gebruikt door ondernemingen 
die effectief innoveren. De toetsing van deze criteria wordt verduidelijkt.  
Zo brengen we meer rechtszekerheid in het systeem en houden we de 
maatregel ook op lange termijn betaalbaar.

• We verhogen de rechtszekerheid bij het gebruik van de niet-doorstorting 
van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling

Door de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheidsdiensten 
duidelijker af te bakenen en de toepassingsmodaliteiten beter te omschrijven, 
zorgen we voor meer rechtszekerheid bij het gebruik van de niet-doorstorting 
van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling.

Voor hogescholen en universiteiten worden duidelijke criteria bepaald die 
nodig zijn om als onderzoeker in aanmerking te komen voor het gebruik 
van de niet-doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Zo bieden we meer  
rechtszekerheid en houden we de maatregel ook op lange termijn betaalbaar.

• We versterken de rechtszekerheid van voorafgaande beslissingen voor 
ondernemingen

We verhogen de rechtszekerheid van de voorafgaande beslissingen door 
de samenwerking tussen de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) en de  
fiscale administraties te versterken en te verdiepen. We kantelen de DVB  
samen met de Fiscale Bemiddelingsdienst in in een nieuw op te richten 
Algemene Administratie binnen de FOD Financiën. Daarbij wordt de 
onafhankelijkheid van de verschillende diensten gevrijwaard.

12



EEN DUURZAME EN GEZONDE SAMENLEVING

Onze fiscaliteit kan een hefboom zijn voor een gezonde en milieu- en 
klimaatvriendelijke samenleving en economie. Vandaag houdt onze fiscaliteit 
onvoldoende rekening met gezondheid en duurzaamheid. We verschuiven daarom 
de lasten op arbeid naar lasten op consumptie en vervuiling. De maatschappelijke 
kost van consumptie en vervuiling nemen we fiscaal in rekening. We begeleiden 
en ondersteunen gezinnen en ondernemingen in de omslag naar een meer  
gezonde en duurzame samenleving.

Met die doelstelling voor ogen nam minister Van Peteghem de afgelopen jaren 
reeds verschillende maatregelen. Onder meer met de vergroening van het 
bedrijfswagenpark zorgen we voor een versnelde en aanzienlijke afbouw van de 
CO2-uitstoot in ons land. Terwijl we met de accijnshervorming op de energiefactuur 
energiezuinigheid en de overstap van gas richting duurzame energiebronnen 
stimuleren. Daarnaast ondersteunen we gezinnen om hun woning versneld 
energetisch te renoveren door het verplicht btw-attest bij renovatiewerken af  
te schaffen en tijdelijke btw-verlagingen te voorzien voor afbraak en heropbouw. 
Via een tijdelijke btw-verlaging voor de levering en installatie van zonnepanelen, 
warmtepompen en zonneboilers in recente woningen werd een boost gegeven  
aan de installatie van deze groene installaties op een ogenblik dat de  
energieprijzen historisch hoog waren. Ook werd er werk gemaakt van een fiscale 
ondersteuning van fietsgebruik en de versterking van het mobiliteitsbudget.

De eerste fase van de bredere fiscale hervorming bouwt daarop verder met 
de volgende stappen:

• We voeren een btw-harmonisering door

Vandaag is er een complexe opdeling tussen de verlaagde btw-tarieven van 
6% en 12%. Om die reden harmoniseren we deze btw-tarieven tot een nieuw, 
verlaagd btw-tarief van 9%. We behouden het normale tarief van 21%.

Om te verzekeren  dat onze fiscaliteit de toegang tot belangrijke basisproducten 
niet belemmert:

• Verlagen we de btw naar 0% voor:
 - Groenten en fruit;
 - Geneesmiddelen;
 - Luiers en andere producten voor intieme hygiënische bescherming;
 - Openbaar vervoer.
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• En behouden we het 6%-tarief voor:
 - Elektriciteit;
 - Aardgas;
 - Leidingwater;
 - Warmte voor huishoudelijk gebruik.

• We stimuleren de verduurzaming van onze woningen. We maken het 
verlaagd tarief voor afbraak en heropbouw permanent

Een brede renovatiegolf is nodig om de klimaatuitdaging aan te gaan. De 
grote meerderheid van huizen en appartementen in ons land voldoet niet aan 
de energieambities van 2050. Om een grondige vervanging van deze oude 
woningen te stimuleren, maken we het verlaagde btw-tarief voor de afbraak- 
en heropbouw van de enige en eigen woning permanent.

• We werken aan een krachtig antitabaksbeleid. We verhogen de accijnzen 
op tabak en nieuwe tabaksproducten 

In het belang van de volksgezondheid is het belangrijk om roken minder 
aantrekkelijk en minder toegankelijk maken. Daarom verhogen we de accijnzen  
op tabak en betrekken we ook nieuwe varianten en alternatieve  
tabaksproducten in het accijnsstelsel. 

• We bouwen de bestaande subsidies voor fossiele brandstoffen af en 
brengen ze in lijn met onze buurlanden

Onze fiscaliteit ondersteunt vandaag nog steeds meer fossiele brandstoffen 
dan hernieuwbare energie. Op Europees niveau hebben we ook de ambitie 
uitgesproken om de CO2-uitstoot met 55% te verminderen tegen 2030.  
Daarom bouwen we de bestaande subsidies in de vorm van verlaagde 
accijnstarieven en accijnsvrijstellingen voor fossiele brandstoffen verder af, en 
zal steenkool als sterk vervuilende brandstof niet langer onderworpen worden 
aan het verlaagde btw-tarief. 

We stimuleren de transportsector tot duurzame innovatie door het voordeel 
voor professionele diesel gradueel te verlagen in lijn met onze buurlanden. 
Verder worden verschillende vrijstellingen voor fossiele brandstoffen,  
zoals kerosine, zware stookolie en gasolie (‘rode diesel’), maar ook kolen, cokes 
en bruinkool, hervormd. 

Om een efficiënte controle te garanderen zal een aanvraag voor terugbetaling 
van accijnzen in het kader van professionele diesel verplicht elektronisch 
moeten gebeuren. 
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