
EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING 

De nieuwe federale regering onder leiding van Charles Michel neemt diverse maatregelen met een 
directe impact voor de zelfstandige ondernemers en de vrije beroepers.Een stap in de goede richting. 
We zetten de belangrijkste items voor u op een rijtje. 
 

1. Het onkostenforfait: 
Er zal een hoger forfait voor beroepskosten worden gehanteerd: als u gebruik maakt van dit 
forfait (indien u de werkelijke beroepskosten niet bewijst), zal u een hoger nettoloon 
overhouden. Dit forfait is een berekening van de bruto-inkomsten min de sociale bijdragen. 
 

2. Lagere werkgeversbijdragen: 
Het basispercentage van de werkgeversbijdragen daalt van 33% naar 25%. Hiertoe is er  
 
- een verhoging van de forfaitaire structurele vermindering 
- het behoud van de versterkte vrijstelling van bedrijfsvoorheffing ten voordele van het 

ploegen- en/of nachtwerk 
- de omzetting van de algemene vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 1% in een extra 

vermindering van het basistarief van de werkgeversbijdragen 
- de versterking en vereenvoudiging van de ‘doelgroepenvermindering eerste 

aanwervingen’ voor de eerste drie werknemers 
 

3. BTW-vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen: 
Deze drempel werd op 1 april 2014 verhoogd naar een omzetcijfer van 15000 euro (lees 
elders in dit blad het uitgebreidere artikel). 
Deze drempel wordt mogelijks verhoogd naar 25000 euro exclusief BTW. 
 

4. Lagere monsterboete: 
De monsterboete van 309% die kan worden gegeven indien voordelen verkeerd of niet 
worden aangegeven, zal verminderen met 50% voor ondernemingen. 
 

5. Herziening antimisbruikbepaling: 
Deze wordt herbekeken en beter ingekleed in functie van een hogere rechtszekerheid. De 
Dienst Voorafgaandelijke Beslissingen zal aldus toegankelijker worden voor kmo’s. 
 

6. Het BTW-boetesysteem: 
Dit systeem wordt hervormd, met de nadruk op de ‘goede trouw’ van de belastingplichtige in 
plaats van de ‘kwade trouw’. 
 

7. De liquidatiebonus: 
Er is een verlenging van de verhoogde onroerende voorheffing op de liquidatiebonus. Aan de 
ondernemer wordt echter bijkomend de mogelijkheid geboden om al belaste winsten in de 
vennootschap te reserveren, hierop meteen 10% onroerende voorheffing dus te betalen en 
de reserves in de vennootschap te laten tot aan de vereffening. Dan vervalt de 25%-onkost. 
 

8. Het pensioen: 
Het minimumpensioen van zelfstandigen zal worden opgetrokken en gelijkgesteld aan dat 
van werknemers. 
Ook de berekening van het pensioen wordt gewijzigd, zie hiervoor het artikel ‘goed nieuws 
voor gepensioneerden’ 
Er zijn ook nieuwe regels opgesteld wat betreft het aanvullend pensioen. 
 



9. De indexsprong: 
De zogenaamde indexsprong moet 2,5 miljard euro opleveren voor bedrijven.De lonen van 
alle loontrekkenden zullen eenmalig (voor 2%) niet worden aangepast aan de gestegen 
levensduurte. 


