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Belgische fiscale en financiële professionals pleiten voor een 

verlaging van de salariskost 

Minister Geens pleit tijdens Deloitte’s Tax and Legal Forum voor meer fiscale transparantie.  

Deloitte survey bij 250 Belgische fiscale en financiële professionals peilt hoe de Di Rupo-maatregelen 

werden onthaald. 

Brussel, 11 februari 2014 – Koen Geens, Minister van Financiën, heeft op het jaarlijkse Tax & 

Legal Forum van Deloitte dat gisterenmiddag plaatsvond zijn visie op een fiscale hervorming 

uiteengezet. Op de vraag van de aanwezige belastingconsulenten om de salariskost drastisch te 

verlagen in België, reageerde de Minister dat er reeds heel wat inspanningen zijn gebeurd, maar 

dat er bijkomende inspanningen vereist zijn. Zo besliste de regering reeds ruim 5 miljard Euro 

lastenverlagingen, maar moet de loonkloof met de ons omringende landen nog verder gedicht 

worden. Hiervoor is nog een inspanning van 1,25 miljard Euro vereist. De Minister wees er ook 

op dat de consensus groot is om de kosten op arbeid verder te doen dalen. Hiertoe zou een 

verschuiving naar andere bronnen van belastingen (tax shift) moeten worden gerealiseerd. De 

Minister schetste aan de hand van een aantal cijfers de uitgangspunten van een mogelijke 

belastingverschuiving, waar een volgende regering zich over moet buigen.  

Tijdens het Forum werd onder de 250 aanwezigen een korte enquête gehouden. Van de aanwezige 

respondenten hadden de meesten een functie in het tax departement van hun bedrijf (53%). Daarnaast 

waren ook functies binnen de financiële diensten (19%) vertegenwoordigd. De respondenten maakten 

voornamelijk deel uit van multinationale groepen, alsook van grote Belgische ondernemingen en 

kleine en middelgrote ondernemingen. De vragenlijst peilde naar hun reactie op de maatregelen 

genomen door de regeringen Di Rupo I en Di Rupo II in het kader van de budgetmaatregelen in 2012 

en 2013.  



 

 

De belangrijkste conclusies zijn als volgt:  

• 24% van de aanwezigen verwacht dat het eenheidsstatuut, van kracht sinds 1 januari 2014, een 

verhoging impliceert van de salariskosten van hun onderneming(sgroep). Daarbij heeft 27% nog 

geen idee wat de concrete impact van het eenheidsstatuut zal zijn voor hun bedrijf. Voor veel 

bedrijven is het met andere woorden onduidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn voor hun 

bedrijf.  

• Twee op de drie van de aanwezige bedrijven geeft aan dat zij tijdens de afgelopen twee jaar een 

fiscale controle hadden. Dit resultaat bevestigt de verhoogde controleactiviteit van de Belgische 

overheid gedurende de laatste jaren.  

• Volgens 64% van de aanwezige fiscale experten zou de aangekondigde hervorming van het 

wetboek inkomstenbelastingen zich vooral moeten toespitsen zowel op een vereenvoudiging van 

de regels alsook op een verlaging van de tarieven. Slechts een minderheid van de aanwezigen 

(13%) vindt dat er geen veranderingen nodig zijn en verkiest absolute stabiliteit.  

• Ondervraagd over de belangrijkste fiscale maatregelen van Di Rupo I en Di Rupo II, blijken tax 

professionals het minst gelukkig met de verminderde voordelen van de notionele interestaftrek 

(43%). Dit wordt gevolgd door de verhoogde belasting op bedrijfswagens (36%). De aanwezige 

tax professionals menen dat een terugdraaien van deze maatregelen een positieve impact zou 

hebben op hun bedrijf.  

• In lijn met vorig jaar meent 56% van de toehoorders dat een verlaging van de salariskost de 

allerbelangrijkste stap is om België aantrekkelijk te houden voor buitenlandse investeerders. 

Daarentegen vindt 13% van de aanwezigen dat de focus vooral moet liggen op fiscale stabiliteit. 

Nog eens 13% is van mening dat de notionele interestaftrek moet blijven bestaan om de meeste 

garanties te bieden om de aantrekkelijkheid van België voor buitenlandse investeringen in stand te 

houden. Vorig jaar gaf 59% van de toehoorders aan dat het verlagen van de salariskost de 

topprioriteit van de regering zou moeten zijn om investeringen in Belgische bedrijven aan te 

moedigen. Toen ging 18% voor een vermindering van het percentage in de 

vennootschapsbelasting. Piet Vandendriessche, Managing Partner Tax & Legal bij Deloitte licht 

verder toe: “Dit resultaat is opmerkelijk aangezien drie vierde van de aanwezigen fiscaal en 

financiële experten zijn en zij niettemin een  verlaging van de arbeidskosten verkiezen boven 

zuiver fiscale maatregelen.”  

• In de veronderstelling dat extra belastingen nodig zijn om de belastingen op arbeid te doen dalen 

en aan de vooropgestelde begrotingsdoelstellingen te kunnen voldoen, aanvaardt 32% van de 

toehoorders een verhoging van het Btw-tarief of een verbreding van de Btw-belastbare basis, 



 

gevolgd door een verhoging van de milieubelastingen (26%) en ten slotte het belasten van 

onroerend goed op basis van de werkelijke huurinkomsten / huurwaarde (21%).  

Bijna niemand van de aanwezigen zag een verhoging van de tarieven in de personenbelasting of 

een verdere verhoging van de roerende voorheffing (inclusief een afschaffing van de vrijgestelde 

som) zitten.  

Heeft u vragen voor de Deloitte experts omtrent het fiscale landschap van vandaag? Wenst u hun 

inzichten verder met hen te bespreken of zoekt u input voor uw artikelen omtrent deze materie? Aarzel 

dan niet contact met hen op te nemen:  

- Indirecte belastingen: Piet Vandendriessche (02/600 66 60; pvandendriessche@deloitte.com)  

- Vennootschapsbelasting: André Claes (02/600 66 70; aclaes@deloitte.com)  

- Personenbelasting: Patrick Derthoo (09/393 75 05; pderthoo@deloitte.com)  

Voor persgerelateerde vragen, gelieve contact op te nemen met Marjolein Mommaerts, +32 498 31 06 

61 of via mmommaerts@deloitte.com  
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