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Nieuwsbrief  21/09/2017 

Diverse fiscale, juridische en sociale maatregelen in 2017 met o.a. zomerakkoord van Michel  1 en 

meer … 

1. Wettelijk kader voor wie actief is in de deeleconomie. 

Sinds 01/03/2017 is er een wettelijk kader voor wie actief is in de deeleconomie, vooral wat 

de fiscale, sociale en arbeidsrechtelijke plichten en rechten betreft. 

Gunstregeling : effectieve personenbelasting van 10 %.  Een werkelijke kostenaftrek is niet  

                             mogelijk. 

            Om van die gunstregeling te genieten, moet u wel van alle volgende voorwaarden voldoen :  

a) Het moet gaan om inkomsten uit diensten (niet levering van goederen). 

b) Het moet gaan om diensten aan ‘private natuurlijke personen’ (niet aan bedrijven). 

c) Het moet gaan om diensten die een nevenactiviteit zijn, dus los van uw zelfstandige 

hoofdactiviteit of van de core-business van de vennootschap waarvan u bedrijfsleider 

bent. Voor werknemers bestaat er meer flexibiliteit. 

d) De diensten worden aangeboden op een door de overheid erkend of georganiseerd 

elektronisch platform. De vergoedingen aan de dienstverleners worden ook enkel door 

(tussenkomst van) dit platform betaald of toegekend. 

e) U mag in één kalenderjaar niet meer dan 5.100 € bruto inkomsten hebben (geïndexeerd, 

voor inkomsten in 2017) uit uw activiteit in de deeleconomie.  1 € boven de grens van    

5.100 € wordt alles beschouwd als beroepsinkomen, waarop u progressieve 

personenbelasting op betaald. 

f) Verder moet u weten dat  enkel diverse inkomsten in aanmerking komen voor dit fiscale 

gunststelsel en het bepalen van die grens van 5.100 €. De mogelijkheid van de 

overschrijding van 10% per jaar bestaat enkel  voor BTW-doeleinden.  

g) BTW-vrijstelling mogelijk.  De voorwaarden om voor de btw-regeling ‘deeleconomie’ in 

aanmerking te komen, zijn dezelfde als deze voor de personenbelasting (zie hoger), met 

nog twee bijkomende voorwaarden : het moet gaan om diensten gedefinieerd voor  btw-

doeleinden en ze moeten in België zijn verricht. 

h) Zelfstandig sociaal statuut of niet ?  Als dienstverstrekker in de deeleconomie krijgt u een 

bijzonder statuut deeleconomie, als u opnieuw aan alle voorwaarden voldoet die ook 

voor het fiscaal statuut gelden (zie hierboven), inclusief de bruto inkomstendrempel van 

5.100 €.  Dit betekent dat u niet onder het sociaal statuut van zelfstandige valt. 

U moet zich dus in principe niet aansluiten als zelfstandige en aansluiten bij een sociaal 

verzekeringsfonds en geen sociale bijdragen betalen. Indien het drempelbedrag van 

5.100 € wordt overschreden dan bent u voor een volledige activiteit en volledig bedrag 

van uw inkomsten uit de deeleconomie toch onderworpen aan het sociaal statuut als 

zelfstandige. 

 

2. Zomerakkoord federale regering – 26/07/2017. 

De hervorming van de vennootschapsbelasting verloopt in 2 fasen : inkomstenjaar 2018 en 

inkomstenjaar 2020. 
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1ste fase: 2018 

 

Tariefdaling 

Vanaf 2018 wordt er naar twee nominale belastingtarieven toegewerkt: een basistarief van 

29% en een verlaagd tarief van 20 % op de eerste schijf belastbare grondslag tot 100 000 € 

van zgn. KMO-vennootschappen. Tegelijkertijd daalt de aanvullende crisisbijdrage van 3 % 

naar 2 %. 

Basistarief : 29 % 

Het basistarief van 33,99 %(33 % +3 % ACB) daalt naar 29,58 % (29 % + 2 % ACB) 

Extra verlaagd  tarief tarief : 20 % 

Voor KMO-vennootschappen bedraagt het verlaagd tarief 20,40 % (20 % + 2 % ACB) op de 

eerste 100.000 € aan belastbare grondslag.  De definitie van kleine vennootschap (art. 15.§§ 

1-6 W Venn.) wordt vanaf 2018 dus ook gebruikt als voorwaarde voor verlaagd tarief.  

Positief is dat het verlaagde tarief voor alle KMO-vennootschappen geldt.  Ook KMO’s met 

meer dan 100. 000 € belastbare winst zullen genieten van dat verlaagd tarief op hun eerste 

stuk winst. Enkel het deel van hun winst boven 100.000 € wordt belast tegen het gewoon 

tarief. Aldus komt er een extra-verlaagd tarief voor de KMO’s. 

Een vennootschap is een KMO als ze tijdens haar laatste en voorlaatste boekjaar hooguit 

één  van de volgende 3 criteria overschreed: 

- Een balanstotaal van 4.500.000 € 

- Een jaaromzet (exclusief btw) van 9.000.000 euro 

- Een gemiddeld personeelsbestand van 50 voltijdse equivalenten 

               Minimumbezoldiging  

               In het kader van deze hervorming van de vennootschapsbelasting, heeft de regering beslist 

               om het bedrag van de minimumbezoldiging te indexeren tot 45.000 €.  Elke vennootschap,         

    of  ze nu een grote vennootschap is of een KMO, zal jaarlijks aan minstens 1 zaakvoerder of    

    bedrijfsleider een bezoldiging moeten uitkeren van minstens 45.000 €, ofwel een bedrag  

               gelijk aan de winst voor belastingen als die lager is dan 45.000 €.  Enkel voor starters  

               (bedrijven die minder dan 4 jaar geleden zijn opgericht) geldt deze verplichting niet. 

 

 Verhoging van de investeringsaftrek 

 In 2018 wordt de investeringsaftrek eenmalig verhoogd van 8 % naar 20 %.  Die verhoging  

 zal ook gelden voor KMO’s en eenmanszaken. 

 Een onderneming die investeert, kan onder  bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek     

 krijgen.  De ondernemer mag dan een bepaald percentage van de aankoopwaarde van de  

 investering  aftrekken van de belastbare winst.   

 Vandaag bedraagt dat percentage 8 % van de gewone investeringen.  De regering trekt nu  

 dat percentage op van 8 % naar 20 %, zowel voor KMO’s als voor de eenmanszaken. 

 Naast die aftrek voor ‘gewone’ investeringen, zijn er ook ‘verhoogde investeringsaftrekken’  

 (bijvoorbeeld voor investeringen in veiligheid of energiebesparingen).  Die blijven zoals ze  

 zijn. 

 

 Minimumbelasting voor grote bedrijven 

 De belasting wordt ingevoerd voor ondernemingen die meer dan 1 miljoen euro winst  
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 maken, en in het verleden daar niet vaak op belast werden. 

 De minimumbelasting wordt een belasting voor bedrijven die meer dan 1 miljoen euro winst  

 maken :   

 ° Tot aan dat bedrag van 1 miljoen euro kan een onderneming, zoals vandaag, alle over- 

 draagbare verliezen, notionele intrestaftrek, …  in mindering brengen. 

 °  Voor alle bedragen boven die 1 miljoen euro, zal de onderneming dat slechts voor 70 %  

 kunnen doen .  Op de overige 30 % van de winst boven 1 miljoen euro zal de vennootschap 

 dus altijd vennootschapsbelasting betalen. 

 

 Compensatoire maatregelen : 

 

a) Wijziging berekeningsgrondslag van de notionele intrestaftrek : 

Vanaf 2018 zal de notionele intrestaftrek niet langer toegekend worden op basis van het 

totale bedrag aan eigen vermogen maar enkel op basis van de aangroei van het eigen 

vermogen, het zgn. ‘incrementeel’ eigen vermogen.  Bovendien wordt elke toename van 

het eigen vermogen nog uitgesmeerd over 5 jaar.  Bij een kapitaalsverhoging van 100 zal 

je de notionele aftrek niet meer in eens op 100 krijgen maar op 20 gedurende 5 jaar. 

 

b) Investeringsreserve 

De investeringsreserve wordt afgeschaft. 

 

c) Kapitaalvermindering 

Terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal blijft onbelast (behalve voor holdings). 

De vrije keuze van aanrekening op welke bestanddelen de kapitaalvermindering wordt 

aangerekend wordt beperkt.  Als een vennootschap haar gestort kapitaal vermindert en 

zij ook beschikt over belaste reserves (al dan niet geïncorporeerd in het kapitaal) dan zal 

de kapitaalvermindering niet meer integraal op het gestort kapitaal aangerekend kunnen 

worden, maar zal een prorata regeling moeten toegepast worden, waardoor er roerende 

voorheffing verschuldigd is op het gedeelte van de uitgekeerde reserves. 

 

d) Verstrenging vrijstelling meerwaarden 

Vanaf 2018 zullen meerwaarden op aandelen slechts vrijgesteld zijn wanneer voldaan is 

aan de participatievoorwaarde voor DBI (10 % of 2.500.000 euro aanschaffingswaarde), 

naast de reeds bestaande taxatievoorwaarde. 

 

e) Geen integrale aftrek meer van vooruitbetaalde kosten 

Vanaf 2018 zijn vooruitbetaalde kosten niet meer volledig aftrekbaar in het jaar van 

vooruitbetaling maar enkel voor het gedeelte dat betrekking heeft op dat jaar zelf 

conform de boekhoudwet.  Op die manier wil de regering de mogelijkheid vermijden om 

‘vooruitbetaalde kosten’ integraal af te trekken in het jaar van de betaling. 

 

f) Strengere regels inzake vrijgestelde voorzieningen 

Enkel voorzieningen die voortvloeien uit een op balansdatum bestaande verplichting zijn 

voortaan vrijstelbaar. 
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g) Forse verhoging forfaitaire taxatie bij niet aangifte 

Vanaf 2018 komt er een stapsgewijze verhoging van de minimum belastbare winst van 

19.000 tot 40.000 € als sanctie bij niet-indiening van de aangifte vennootschapsbelasting 

( art. 182, §2, KB/WIB 92). 

 

h) Wijziging berekeningsgrondslag moratorium-en nalatigheidsinteresten 

Vanaf 2018 worden  de moratoriuminteresten gekoppeld aan de OLO en zullen ze 

minimum 2 % bedragen.  Vanaf 2018 zullen de nalatigheidsinteresten steeds 2 % hoger 

liggen dan de moratoriuminteresten.  

 

i) Effectieve belasting bij verhoging belastbare grondslag 

Vanaf 2018 zal er steeds vennootschapsbelasting verschuldigd zijn bij de verhoging van 

de belastbare grondslag n.a.v. een controle.  Het supplement wordt in de 

aftrekbeperking opgenomen. 

 

j) Voorafbetalingen: verhoging basisrentevoet van 1 % naar 3 % 

De basisrentevoet wordt gebruikt voor het bepalen van het percentage van de 

belastingvermeerdering wegens gebrek aan voorafbetalingen.  Bijgevolg wordt het niet 

tijdig vooraf betalen door vennootschappen een pak duurder. 

 

              Eenmanszaken worden geharmoniseerd met vennootschappen : 

 

              Vanaf 2018 gaat de wetgever de kloof tussen vennootschappen en éénmanszaken  

              wegwerken : volgende maatregelen zijn  komende: 

              ° aftrekbaarheid van autokosten: in de personenbelasting zullen de autokosten voor zelf- 

                 standigen aftrekbaar gemaakt in functie van hun CO2-uitstoot zoals voor vennootschappen  

                 i.p.v. het huidige 75 % 

              ° de belasting op stopzettingsmeerwaarden in de PB worden verlaagd. 

              ° het forfait voor beroepskosten voor werknemers wordt ook toepasselijk op éénmanszaken 

              ° investeringsaftrek: ook voor zelfstandige  stijgt de eenmalige investeringsaftrek van 8 %  

                 naar 20 % (voor 2 jaar). 

 

              2de fase 2020 

 

              -Verdere daling van het gemeenrechtelijk tarief van 29 % naar 25 %, met afschaffing van de  

              aanvullende crisisbijdrage (ACB) 

              -Invoering  van de fiscale consolidatie 

 

              Compenserende maatregelen 

              ° De beperking van de aftrekbaarheid van de interesten op vreemd vermogen (ATAD) 

              ° Disconto op schulden is niet langer aftrekbare kost 

              ° Het verduidelijken van het criterium marktrente 

              ° De regeling van degressieve afschrijvingsstelsel wordt opgeheven 

              ° Pro-rata afschrijven in het jaar van de investering voor alle vennootschappen (art. 196, § 

                 2, WIB 92) 
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              ° De aftrekbeperking van bijzondere uitgaven: niet aftrekbare boetes, niet-aftrekbare  

                belastingen, geheime commissielonen, hervorming van autokosten, maximum 100 %  

                 aftrekbaarheid 

              ° Andere diverse aanpassingen zoals aanvullend en bijkomend personeel, stagiairs,  

                 meerwaarden huisvestingskrediet, meerwaarde bedrijfsvoertuigen of gemeenschappelijk  

                 vervoer 

 

3. Nieuwe maatregelen rond sparen en beleggen 

 

° er komt een nieuwe taks van 0,15 % op effectenrekeningen vanaf € 500.000 per persoon, 

  met een vrijstelling voor pensioenspaarfondsen en levensverzekeringen; 

° de eerste schijf aan dividendinkomsten tot € 627 wordt vrijgesteld van roerende voor- 

   heffing; 

° de fiscale vrijstelling van de rente op spaarrekeningen zakt naar € 940; boven de € 940  

   is er 15 %roerende voorheffing; 

° er komt een nieuwe mogelijkheid voor pensioensparen waarbij u jaarlijks tot € 1.200 kunt 

  sparen aan een fiscaal voordeel van 25 %. 

 

4. Begrotingsakkoord – juli 2017 – een overzicht van sociale maatregelen 

 

a) Uitbreiding van de mogelijkheid van belastingvrij bijverdienen voor werknemers en ge- 

pensioneerden.   

Er wordt vanaf 2018 een belastingvrijstelling ingevoerd voor alle inkomens uit 

vrijetijdswerk en taken in de non-profitsector en ook voor diensten van particulieren. 

De belastingvrijstelling zou beperkt zijn tot inkomsten van € 6.000 per jaar of € 500 per 

maand; enkel werknemers die minstens  vier vijfden werkzaam zijn en gepensioneerden 

zouden  aanspraak kunnen maken op deze belastingvrijstelling.  Indien de drempel van  

6.000 € wordt overschreden, zullen alle aangegeven bedragen worden beschouwd als 

beroepsinkomsten.  Daarnaast zou het systeem van flexi-jobs zoals we dat op vandaag 

kennen in de horecasector, worden uitgebreid. 

  

b) Elektronische registratie 

De vrijstelling is gekoppeld aan een registratie van de activiteiten via een elektronische 

toepassing.  Via dit platform worden alle gegevens doorgespeeld aan de fiscus en de RSZ 

die de vrijstelling dan automatisch zullen toepassen.  De inkomsten zullen worden 

vermeld op de aangifte van de personenbelasting. 

 

c) Winstdeelname van werknemers (winstpremie) 

Op heden is reeds een regeling voorzien die een participatie van werknemers in het 

kapitaal of de winst van de vennootschap toelaat (Wet van 22 mei 2001).  Naar 

aanleiding van het succes van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (CAO nr. 

90) zal deze wet hervormd worden. 

De bedoeling is dat de werkgever vanaf 1 januari 2018 een deel van de winst op een 

fiscaal vriendelijke manier kan uitkeren aan de werknemers. 
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De (para)fiscale behandeling is als volgt: 

° sociale bijdrage werknemer: 13,07 % 

° fiscale houding werknemer: 7 % 

° fiscale behandeling werkgever: actuele tarief vennootschapsbelasting 

Het uitkeerbare bedrag wordt beperkt tot maximaal 30 % van de loonmassa. 

De invoering gebeurt via een individuele beslissing van de onderneming, genomen in de 

algemene vergadering. 

° indien voor alle werknemers een identieke premie wordt toegekend (een bedrag of een 

percentage van het loon) volstaat het om hieromtrent een eenvoudige communicatie te 

verrichten aan de werknemers. 

° indien er ongelijke premies worden toegekend (bv. Differentiatie per categorie) is een 

toekenningsbeslissing via een CAO  of een toetredingsakte vereist. 

Deze winstpremie is niet recurrent (geen verplichting van de werkgever) en zal niet in 

aanmerking worden genomen voor de berekening van de loonnorm. 

Er mag geen verschuiving zijn ten nadele van de klassieke verloning.  

 

d) Sociale bijdragen starters in hoofdberoep – lagere minimumbedragen 

De wettelijke minimumbedragen voor startende zelfstandigen in hoofdberoep worden 

vanaf 2018 verminderd. 

De sociale bijdragen van zelfstandigen worden berekend op basis van het netto 

belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige.  De sociale bijdragen van zelfstandigen in 

hoofdberoep worden in 2017 berekend op een netto belastbaar inkomen van minimum 

€ 13.296,25.  Een zelfstandige in hoofdberoep met een lager inkomen, betaalt dus steeds 

sociale bijdragen berekend op €  13.296,25.  Hier stemt een sociale bijdrage van € 708,35 

per kwartaal mee overeen. 

Dit principe blijft overeind, maar specifiek voor startende zelfstandigen worden er vanaf 

2018 verlaagde minimumdrempels voorzien: gedurende het eerste (kalender)jaar van de 

zelfstandige activiteit zou de minimumdrempel slechts € 4.432,08 bedragen.  Hier stemt 

een minimumbijdrage van € 236,12 per kwartaal mee overeen.  Gedurende het tweede 

jaar van de zelfstandige activiteit zoude minimumdrempel € 8.864,17 bedragen.  Hier 

stemt een minimumbijdrage van € 472,24 per kwartaal. 

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn, kunnen maar na 1 maand 

arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een uitkering van het ziekenfonds.  

Deze periode zonder uitkering wordt de ‘carensperiode’ genoemd.  De carensperiode zal 

vanaf 2018 gehalveerd worden zodat zelfstandigen na 2 weken arbeidsongeschiktheid 

aanspraak zullen maken op een ziekte-uitkering. 

 

e) Bouwsector – PC 124 

Om sociale dumping op bouwwerven tegen te gaan worden twee maatregelen voorzien: 

° een gefaseerde vermindering van de arbeidskosten: 

� Voor 2018 : € 100 miljoen 

� Voor 2019 : € 100 miljoen 

� Voor 2020 : € 404 miljoen 
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f) Personeel 

 

Verlaging van de opzeggingstermijn tot 1 week tijdens de eerste 3 maanden van de 

arbeidsovereenkomst.  In geval van ontslag door de werkgever wordt de opzegtermijn 

tijdens de eerste 3 maanden van de arbeidsovereenkomst ingekort tot 1 week.  Daarna 

bouwt deze verder op. 

Deze beslissing geldt voor alle categorieën werknemers, zowel voor contracten van 

onbepaalde als bepaalde duur. Hieronder vindt u de tabel met de nieuwe 

opzeggingstermijnen.  De datum van de inwerkingtreding van deze maatregel  is nog niet 

bekend. 

 

Beslissing ministerraad: 

 

Anciënniteit                <1 maand   <2 maand   <3 maand   <4 maand   <5 maand   < 6 maand  

 

Huidige opzegtermijn   2 weken       2 weken      2 weken      4 weken        4 weken       4 weken    

 

Toekomst                      1 week          1 week        1 week        3 weken        4 weken       5 weken 

 

5. Overige interessante wetenswaardigheden :  

 

A. Sinds 01/07/2017 hebben onderaannemers ook een erkenning aannemer nodig voor het 

uitvoeren van arbeidsopdrachten. 

B. Sinds 01/07/2017 zijn er wijzigingen op fiscaal vlak van de journalisten en de persfotografen. 

C. Aankoop van assistentiewoningen 

1. Een centrale voorwaarde voor fiscale stimuli is wel dat het gaat om erkende 

assistentiewoningen.  Dit veronderstelt dat de assistentiewoningen aan een aantal  

erkenningsvoorwaarden voldoen. 

2. Deze voorwaarden situeren zich enerzijds rond een aantal praktische aspecten zoals 

dienstverlening, omkadering en infrastructuur (die de levenskwaliteit en het comfort 

van de ouderen moet garanderen).  Anderzijds dienen diverse contracten de 

standvastigheid en kwaliteit van de dienstverlening en het belang van de ouderen ook 

vanuit juridisch oogpunt te garanderen. 

3. Voor verkoop van nieuwe op voornoemde wijze erkende assistentiewoningen is een 12 

% BTW-tarief voorzien.  Belangrijk is wel dat de assistentiewoning blijvend deel moet 

uitmaken van een erkende groep van assistentiewoningen, dit is minstens 15 jaar, en 

dat de eigenaars de assistentiewoning aan de beheersinstantie ter beschikking stellen 

voor een zelfde periode en dat dit alles uit voldoende stukken (waaronder basisakte) 

blijkt. 

4. Er is voor de investeerder ook de mogelijkheid om een vrijstelling van onroerende 

voorheffing te verkrijgen, op voorwaarde opnieuw dat het om een erkende groep van 

assistentiewoningen gaat; daartoe dient wel telkens een aanvraag te worden ingediend.                                                                              

        


