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eerste woord

Vanzelfsprekend is de verlaging van de vennootschapsbelasting een dossier 
dat zeer sterk leeft in werkgeverskringen. Zij herhalen al jaren hun mantra 
dat de lasten in België te hoog zijn en dat hierdoor de aantrekkingskracht 
van België voor nieuwe investeerders ondermijnd wordt. Na de verlaging van 
de patronale lasten via de taks shift, moet nu de vennootschapsbelasting 
aangepakt worden.

Maar de vennootschapsbelasting is niet alleen voor werkgevers een belangrijk 
dossier. Ook bij beweging.net staat dit hoog op de agenda, zij het dan vanuit 
een ander perspectief. Beweging.net  ijvert al jaren voor een meer rechtvaar-
dig belastingsysteem waar iedereen bijdraagt naar draagkracht. Die visie geldt 
niet alleen voor de organisatie van de personenbelasting, maar omhelst het 
geheel van de fi scaliteit. Al enkele jaren hanteren we de fi losofi e “een euro is 
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een euro”. Daarmee zeggen we dat het niet uitmaakt hoe, waar en door wie 
de euro verdiend wordt, die euro moet in alle omstandigheden op een gelijk-
aardige manier belast worden. Inkomsten uit arbeid, uit sparen en beleggen, 
uit ondernemen of uit vermogen worden in deze visie allemaal op dezelfde 
manier belast. Dat zou meteen een hele vereenvoudiging kunnen betekenen 
van het belastingsysteem, omdat het niet langer aanlokkelijk is met gelden 
te schuiven om aan een hoger belastingtarief te ontsnappen. Ook de federale 
regering geeft in haar regeerakkoord aan dat “de belastingdruk onevenwichtig 
gespreid is tussen de arbeidsinkomsten enerzijds en de andere inkomsten 
anderzijds”. Die “een euro is een euro” is uiteraard een ideaalmodel. Het 
zou al een serieuze stap vooruit betekenen als dit tweeledig wordt ingevoerd, 
via een dual income taks, op voorwaarde van een gelijke behandeling van 
alle inkomens uit vermogen. Conform het Scandinavische model worden alle 
inkomsten in de belastbare grondslag gebracht, waarbij een progressief tarief 
gehanteerd wordt voor de inkomsten uit arbeid en een vlaktaks voor alle an-
dere inkomsten.

HervorminG vennootscHapsbelastinG 
staat niet op zicHzelf
De vennootschapsbelasting is slechts één onder-
deel in dit verhaal maar kan er onmogelijk van 
losgekoppeld worden. Ze vormt immers een com-
municerend vat met zowel de personenbelasting, 
de roerende voorheffing, als met de liquidatiebo-
nus. Want grote verschillen in tarieven tussen deze 
systemen leiden tot verschuivingen naar het meest 
gunstige belastingsysteem (de vervennootschappe-
lijking  is daar een goed voorbeeld van), tot (dure) 

fiscale optimalisatieprocessen, tot ontwijkingsgedrag en tot economisch sub-
optimale strategieën (bv. het oppotten van middelen in de vennootschap). 

naar een GeHarmoniseerd tarief
De hervorming van de vennootschapsbelasting is nu net een kans om de 
vervennootschappelijking en andere negatieve effecten een halt toe te roepen 
en zo het globale systeem rechtvaardiger en eenvoudiger te maken. Dat zeg-
gen wij trouwens niet alleen, ook hooggewaardeerde professoren als André 
Decoster en Wim Moesen (cf. zie verder in dit nummer) geven dit aan. Het be-
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tekent wel dat we radicaal moeten kiezen voor 
één geharmoniseerd tarief, zowel voor de ven-
nootschapsbelasting als voor de roerende voor-
heffing, dat dan ook consequent wordt door-
getrokken naar meerwaarden en liquidatieboni. 
Op die manier kan een vennootschap telkens 
de economisch meest optimale keuzes maken, 
omdat de keuze fiscaal neutraal zal zijn. 

Hoe hoog of hoe laag dat tarief dan moet/kan zijn, is voer voor een tweede 
debat. De hoogte van het nominaal tarief is slechts één element in het debat, 
dat in realiteit sterk wordt beïnvloed door de manier waarop men de notionele 
intrestaftrek vorm geeft, door het systeem van aftrekposten en door de vele 
achterpoortjes in het systeem, overigens zeer boeiend omschreven door Ive 
Rosseel in het vorige nummer van de Gids op Maatschappelijk Gebied “Ieder-
een binnenkort een managementvennootschap?”. Een rechtvaardige hervor-
ming van de vennootschapsbelasting kan niet anders dan ook deze elementen 
mee in debat brengen.
•	 Vanuit beweging.net hebben we jarenlang de financiële aderlating die werd 

veroorzaakt door een veel te gul systeem van optionele intrestaftrek gehe-
keld. Dankzij de koppeling aan de marktrente is die al serieus gestelpt. Al 
is er nog een serieus verbeteringspotentieel, door het systeem te herleiden 
tot haar zuivere beleidsdoelstelling: investeringen vanuit eigen vermogen 
gelijk behandelen met investeringen uit vreemd vermogen. 

 Ook de wildgroei aan aftrekposten moet dringend worden aangepakt. 
Daarom stellen we voor dat de regering opdracht geeft alle aftrekposten 
tegen het licht te houden en te toetsen op hun efficiëntie en effectiviteit. 
De Hoge Raad voor Financiën heeft in een studie van 2014 al een aantal 
elementen aangedragen die een zinnig debat hierover kunnen voeden.

•	 Tot slot moeten we ook naar het verlaagd tarief voor KMO’s durven kijken. 
Volgens het IMF en de Hoge Raad van Financiën is dat niet langer te 
verantwoorden omdat het KMO’s zou beletten door te groeien of hen zou 
aanzetten tot een (fiscale) opsplitsing van het bedrijf. Ook in het federale 
regeerakkoord lezen we deze ambitie: “De groei van de ondernemingen 
wordt blijvend ondersteund, met aandacht voor KMO’s, door onder meer 
productieve investeringen aan te moedigen.”

maar een verlaging mag ons geenszins 
in een financieel avontuur storten, zo’n 
zottigheid kunnen we ons in de huidige 
budgettaire context absoluut niet per-
mitteren. er gaapt immers een gat van 
7 miljard eur in de begroting. 
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Geen financieel avontuur
We zijn op zich dus niet tegen een verlaging van het nominaal tarief. We 
erkennen dat een hoog nominaal tarief potentiële buitenlandse investeerders 
kan afschrikken. We erkennen dat een te grote kloof tussen het nominaal 
tarief (33,99%) en het effectief tarief, recent door de Hoge Raad van Finan-
ciën op 16% berekend, onrechtvaardig is ten opzichte van de vele bedrijven 
die weinig mogelijkheden hebben tot belastingaftrekken. Het mediaantarief 
van 0% (jawel, meer dan de helft van de vennootschappen betaalt geen ven-
nootschapsbelasting!) versterkt dit gevoel bovendien. Dit feit kan onmogelijk 
alleen verklaard worden doordat het leeuwendeel van de bedrijven geen winst 
zou maken. Maar de verlaging mag ons geenszins  in een financieel avon-
tuur storten, zo’n zottigheid kunnen we ons in de huidige budgettaire context 
absoluut niet permitteren. Er gaapt immers een gat van 7 miljard EUR in de 
begroting. 

Integendeel, de hervorming van de vennootschapsbelasting biedt ook een 
kans om de inkomsten voor de staat te verhogen. Een verbreding van de be-
lastbare grondslag (bijvoorbeeld via een meerwaardebelasting op de verkoop 
van de vennootschap), in combinatie met het optrekken van de liquidatiebo-
nus tot op het niveau van de vennootschapsbelasting, een vermindering van 
de fiscale uitgaven en een versterking van het minimumtarief voor vennoot-
schappen (waarvan we hopen dat het niet wordt afgeschaft na de kritiek van 
de EU) kan ook meer opbrengen en zo een bijdrage leveren aan het dichten 
van de begrotingsput.

Voor ons is het in ieder geval ondenkbaar dat er 
opnieuw fiscale cadeaus worden gegeven aan 
de ondernemingen, die nadien moeten worden 
gecompenseerd door besparingen bij andere 
groepen - lees de werknemers en uitkerings-
trekkers- in de samenleving. Dat zou het on-
rechtvaardigheidsgevoel enkel maar verhogen 
in plaats van het te verlagen. Enkel een goed 
doordachte hervorming is bespreekbaar.
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