1.2.2. Ontvangsten
Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen.
Wat het onderdeel “ontvangsten” betreft, wordt er gezorgd voor een
grotere bijdrage van de inkomsten uit kapitaal, en worden de inkomsten
uit arbeid tegelijkertijd gevrijwaard. Er worden maatregelen getroffen om
ervoor te zorgen dat de wetgeving beter wordt toegepast of dat ze wordt
afgestemd op de vigerende wetgevingen in de andere lidstaten van de
Europese Unie. De inspanning zal tevens worden gerealiseerd door een
fiscaliteit die meer “responsabiliserend werkt” ten aanzien van
gedragingen die het milieu kunnen schaden en door een verruiming van
de belasting op speculatie.
Het gaat voornamelijk om:
• een harmonisatie van het tarief van de roerende voorheffing op 21%
voor de interesten en dividenden (behalve 10% voor de
liquidatieboni en 25% voor de interesten en de dividenden die
momenteel aan een tarief van 25% zijn onderworpen). Het tarief
van 15% roerende voorheffing wordt gehandhaafd voor de
Staatsbons uitgegeven in de periode tussen 24/11/2011 tot en met
2/12/2011;
• het behoud van het tarief van 15% roerende voorheffing en de
huidige vrijstellingsmodaliteiten (behoud van de vrijstelling van de
eerste interestschijf49 voor de spaarrekeningen);
• de invoering van een solidariteitsbijdrage van 4% op de hoge
inkomens voor belastingplichtigen met roerende inkomsten van
meer dan 20.000 euro, de liquidatieboni en het vrijgestelde gedeelte
van de interesten op spaarboekjes niet meegerekend. Die
bijkomende bijdrage zal worden toegepast op het gedeelte van de
roerende inkomsten dat hoger ligt dan 20.000 euro (de bijdrage zal
echter niet van toepassing zijn op de verdiensten waarop een
roerende voorheffing van 25% werd ingehouden). Naargelang van
de keuze van de belastingplichtige zal die bijdrage worden
afgehouden, ofwel aan de bron door het optrekken van de roerende
voorheffing met 4%, ofwel, wanneer dat noodzakelijk is, via de
inkohiering dankzij de inlichtingen die automatisch door een centraal
punt worden meegedeeld.
• een belasting op de stock options: de forfaitaire evaluatie van de
optie op het moment van de toekenning zal worden opgetrokken
van 15 naar 18%;
• een verhoging van de taks op de beursverrichtingen: een stijging
met 30% van de tarieven en de plafonds die gelden per verrichting;
• een belasting op de meerwaarden op aandelen in het kader van de
vennootschapsbelasting: de meerwaarden zullen vrijgesteld worden
op voorwaarde dat de aandelen ten minste één jaar in het bezit
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1.770 euro voor het jaar 2011.
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worden gehouden, en zoniet belast worden aan het specifiek tarief
van 25%;
een hervorming van de notionele interestaftrek, zodat de kosten
beter onder controle kunnen worden gehouden:
• het maximumtarief van de notionele interestaftrek zal 3%
bedragen in 2012, 2013 en 2014. Voor 2015 en de
volgende jaren wordt het plafond bij wet bepaald. Indien
deze niet gewijzigd wordt, blijft het maximumpercentage
voor 2014 van toepassing;
• de huidige mogelijkheid om tijdens de het boekjaar nietafgetrokken notionele interest in de tijd uit te stellen zal
voortaan worden geschrapt;
• de aanwending van de uitgestelde bestaande stock van de
notionele interestaftrek zal worden beperkt zonder
gevolgen voor de eerste schijf van 1 miljoen winst (zodat
de kmo's a priori niet zullen worden getroffen);
Om hun concurrentievermogen te ondersteunen, blijft de verhoging
met +0,5 procent voor de kmo’s behouden.
verzekeringen: de individuele pensioentoezeggingen voor de
zelfstandige bedrijfsleiders zullen moeten worden uitbesteed aan
een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds en zullen niet
meer
kunnen
worden
opgebouwd
via
een
interne
pensioenvoorziening van het bedrijf. De verzekeringspremies op die
toezeggingen zullen worden onderworpen aan de belasting van
4,4% op de verzekeringsovereenkomsten;
hervorming van de belastingregeling voor de bedrijfswagens: het
voordeel in natura zal voortaan worden berekend volgens de
cataloguswaarde van het voertuig en van de impact ervan op het
milieu (CO2-uitstoot). Om de kosten van dit nieuwe belastingstelsel
te verdelen, zullen de kosten van dit nieuwe fiscaal stelsel voor 50%
ten laste genomen worden door de begunstigde als natuurlijke
persoon, en voor 50% door de vennootschap die het voertuig ter
beschikking stelt;
hervorming van de belastingregeling voor het voordeel in natura
voor de bedrijfsleiders: wanneer de bedrijfsleiders gratis kunnen
beschikken over een onroerend goed dat eigendom is van hun
vennootschap, zal het voordeel in natura worden berekend aan de
hand van forfaits en coëfficiënten die meer aansluiten bij de
realiteit;
gelijkschakeling van de btw voor betaaltelevisie: de btw op diensten
met betrekking tot kabeldistributie met behulp van een decoder zal
stijgen van 12 naar 21%, zoals het tarief dat geldt voor de gewone
kabeldistributie;
verhoging van de accijnzen op tabak om gedrag dat schadelijk is
voor de gezondheid te ontmoedigen;
afstemming van de Belgische btw-tarieven (21 %) op die in de
andere
Europese
landen
voor
de
door
notarissen
en
gerechtsdeurwaarders verrichte prestaties.


1.2.3. Diverse maatregelen
Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 24% van de inspanningen.
Het gaat hierbij vooral om:
• in het kader van de erfenissen zal er een procedure worden
ingevoerd om de notarissen in staat te stellen na te gaan of de
overledene of zijn erfgenamen sociale of fiscale schulden hebben.
Wanneer er geen beroep gedaan wordt op een notaris, zal er een
automatische procedure van kennisgeving aan de andere fiscale
diensten worden ingevoerd;
• de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde
aandelen en nominatieve aandelen zal worden belast teneinde de
inspanningen beter te verdelen tussen de kredietinstellingen;
• de bijdrage van de financiële sector zal in de toekomst in twee
bijdragen worden opgesplitst: de bijdrage met betrekking tot de
bescherming van de deposito’s wordt hervormd teneinde beter
rekening te houden met de risico’s die eigen zijn aan elke instelling;
voorts zal er een nieuwe bijdrage voor financiële stabiliteit worden
ingevoerd teneinde rekening te houden met het risico dat de
financiële activiteiten inhouden voor de Rijksbegroting;
• optrekken van de opbrengst van de nucleaire rente met 300 miljoen
euro. Een gedeelte van de bijkomende opbrengst van die rente zal
worden bestemd voor de hertekening van het energielandschap;
• inkomsten uit de veiling van CO2-quota, na onderhandelingen tussen
de federale overheid en de deelgebieden, teneinde een klimaatbeleid
te kunnen ontwikkelen;
• terugverdieneffecten van het scheppen van banen, dankzij het
gecombineerde effect van de maatregelen ter ondersteuning van de
jobcreatie en de structurele hervormingen om mensen ertoe aan te
moedigen tot de wettelijke pensioenleeftijd aan de slag te blijven.
•



in het kader van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, de
financiële misdrijf en de onrechtmatige praktijken, worden de
volgende maatregelen genomen voor de bestrijding van de fiscale
fraude:
o voortzetting van de coördinatie op het vlak van de strijd tegen
de fiscale en sociale fraude onder het gezag van een lid van de
regering.
In het kader van zijn opdracht zal het regeringslid dat belast is
met de coördinatie van de strijd tegen de fiscale en sociale
fraude een beroep kunnen blijven doen op het college en het
ministerieel comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale
fraude;



o voortzetting van de werkzaamheden op grond van de
bouwstenen die door het vorige college voor de strijd tegen de
fraude werden gelegd;
o in het verlengde van de al aangevatte werkzaamheden zal de
regering verder werk maken van de tenuitvoerlegging van de
nog niet in werking getreden aanbevelingen van de
Parlementaire Onderzoekscommissie belast met het onderzoek
naar de grote fiscale fraudedossiers;
o een meer diepgaande harmonisatie van de onderzoeks- en
procedureregels met betrekking tot de federale belastingen,
waarbij een principe van nivellering “naar boven toe” wordt
gehanteerd;
o herziening van de wetgeving op de onderkapitalisatie;
o op het stuk van de algemene maatregelen voor de bestrijding
van misbruiken, zal de administratie krachtens de nieuwe
wetgeving een of verscheidene daden kunnen herkwalificeren
zonder dat het bestaan van identieke of soortgelijke juridische
gevolgen in burgerlijk recht zal moeten worden bewezen;
o de strijd tegen de “turbo vruchtgebruikconstructies” zal
worden voortgezet, ofwel via een betere controle, ofwel via
een regelgevend initiatief dat ertoe strekt de waarde van het
voordeel in natura te bepalen;
o gefaseerde verlaging van de drempel van 15.000 euro voor de
betalingen in speciën waarvan sprake in artikel 21 van de wet
van 11 januari 1993 op het witwassen van geld, om uiterlijk in
2014 te komen tot 3.000 euro, met een uitbreiding tot de
dienstverlening;
o strijd tegen de huisjesmelkers en de huiseigenaars die zich
aan soortgelijk gedrag schuldig maken;
o verplichting om alle buitenlandse bankrekeningen aan te
geven bij het centraal register van de Nationale Bank van
België;
o verbetering van de werking van de Centrale Dienst voor de
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, met name :
 via een gezamenlijke bevoegdheid Financiën/Justitie;
 en via een gestructureerde samenwerking van de CFI
en het COIV.
•



De strijd tegen de sociale fraude zal worden voortgezet en versterkt,
onder andere door het toepassen van de voorstellen uit “de
fundamenten van de strijd tegen de fraude” van het College ter
bestrijding van de fraude, de voorstellen van de OISZ en FOD’s en
van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der
zelfstandigen.



De regering zal krachtige maatregelen50 nemen in de strijd tegen de
sociale fraude, meer bepaald met betrekking tot:
o de strijd tegen het zwartwerk;
o de
misbruiken
van
de
detacheringen
en
van
de
terbeschikkingsstelling van werknemers;
o de fraudegevallen betreffende het gebruik van valse stukken,
o de strijd tegen de schijnzelfstandigen en de schijnwerknemers;
o de strijd tegen het niet legitiem beroep doen op de inbreng in
een vennootschap;
o de strijd tegen de grensoverschrijdende fraude;
o de strijd tegen de uitkeringenfraude en de invaliditeits- en
gehandicaptenvergoedingen;
o de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers in
overleg met de sectoren.
De coördinatie van de instellingen en diensten zal worden versterkt,
voornamelijk dankzij een betere gegevensuitwisseling.
Er zullen specifieke maatregelen worden genomen, inzonderheid
betreffende de controle, om de fraude in “risicosectoren” (horeca,
bouw, vleeshandel, schoonmaak, dienstencheques, enz.) te
bestrijden;
•

er zullen middelen worden uitgetrokken voor een uitbreiding van het
personeelsbestand van de inspectiediensten die belast zijn met de
strijd tegen fiscale en sociale fraude, teneinde de fraude efficiënter
te kunnen bestrijden;
1.2.4. Nieuwe maatregelen

Naast de begrotingsinspanningen zal de regering in 2013 ruimte creëren
voor nieuwe initiatieven en uitgaven, zoals:
• een verhoging van de belastingvrije som van 200 euro voor de lage
en middeninkomens51 om de belastingdruk op de werkende
bevolking te verlichten, wat een werkende (loontrekkende,
zelfstandige of ambtenaar) een voordeel van ongeveer 50 euro
netto per jaar oplevert;
• bijkomende verminderingen van de sociale bijdragen voor de eerste
drie aanwervingen52 in de kmo's;


Zie detail in het hoofdstuk “werk”
Cf. art. 131 van het wetboek van belastingen: voor de personen met een inkomen van minder dan 24.410
euro (inkomsten 2011). Ter indicatie, 60% van de fiscale huishoudens had een netto belastbaar inkomen van
minder dan 23.085 euro in 2007 (meest recente beschikbare cijfers).
52
Bovenop de verminderingen van de sociale bijdragen die nu worden toegekend aan de werkgevers die hun
eerste drie werknemers in dienst nemen, met een grotere vermindering van de sociale bijdrage en voor een
langere periode. Die werkgevers zullen tijdens de twee eerste jaren bijna geen sociale lasten meer betalen voor
de werknemers met een laag of middeninkomen, en verminderde lasten tijdens het derde jaar.
50
51
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het scheppen van nieuwe banen in de non-profitsector om in te
spelen op de groeiende behoeften op het vlak van dienstverlening
aan personen.



