
 

Fiscaliteit  

 
Personenbelasting 
 

Elke zelfstandige die zijn activiteit als natuurlijke persoon uitoefent, wordt op zijn inkomen belast. 
 
De berekening ervan gebeurt aan de hand van het totaalinkomen (inkomsten van onroerende 
goederen + inkomsten van roerende goederen + professionele inkomsten + diverse andere 
inkomsten), na aftrek van de aftrekbare bestedingen. Indien u gehuwd bent, zal de belasting op 
de inkomsten van het gezin worden berekend.  
 
Voor het aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010), zijn de aanslagtarieven de volgende: 
 

Jaarlijks netto belastbaar 
bedrag Belastingtarief 

Van 0 tot 8.350 euro 25 % 

Van 8.350 tot 11.890 euro 30 % 

Van 11.890 tot 19.810 euro 40 % 

Van 19.810 tot 36.300 euro 45 % 

Meer dan 36.300 euro 50 % 
 

 

Een niet-belastbaar bedrag wordt berekend alvorens met de eigenlijke berekening van de belasting 
te beginnen. Dit niet-belastbaar bedrag moet in de laagste inkomensschijven worden berekend. 
Voor het aanslagjaar 2011 (inkomsten van 2007) bedraagt het 6.570 €. 
 
Vanaf 35.060 € wordt het dus voordeliger over te schakelen naar een of andere vennootschapsvorm, 
aangezien vennootschappen gunstiger belastingtarieven genieten. 

 

 

Vennootschapsbelasting 
 

De activiteit die in het raam van een vennootschap wordt uitgeoefend, is in België aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen.  
 
Tot wie richt zich de vennootschapsbelasting? 
 
 
Alle vennootschappen, verenigingen, organismen en instellingen zijn aan de vennootschapsbelasting 
onderworpen voor zover: 
 

 ze rechtspersonen zijn 



 

 hun maatschappelijke zetel, hun directie, hun administratie of hun voornaamste vestiging 
zich in België bevindt 

 ze winstgevende uitbatingen of activiteiten uitoefenen.  

 

Hierbij dient vermeld dat de vereniging zonder winstbejag in principe niet aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen is. Daarom moet de werkelijk uitgeoefende activiteit 
overeenstemmen met de gekozen juridische vorm.  
De fiscale administratie moet zich trouwens niet automatisch neerleggen bij een VZW-statuut. Ze is 
bevoegd om toch belastingen te innen als blijkt dat een vereniging een winstgevende activiteit 
uitoefent. 
 
De tarieven 

 

Het belastingtarief bedraagt 33,99 %.  
Vennootschappen waarvan het belastbaar inkomen het bedrag van 322.500 € niet overschrijdt, 
kunnen een geleidelijk beperkt tarief genieten. Zie tabel hieronder.  
 

Belastbare inkomsten Belastingtarief 

Van 0 tot 25.000 € 24,98 % 

Van 25.000 € tot 90.000 € 31,93 % 

Van 90.000 € tot 322.500 € 35,54 % 
 
Het beperkt tarief is wel aan bepaalde voorwaarden gebonden.  
 
 
Berekening van de vennootschapsbelasting 
 
De belasting wordt berekend op basis van de nettowinst die de vennootschap heeft verwezenlijkt. 
Wel dient vermeld dat het begrip van fiscale winst (de winst waarop de belasting wordt berekend) 
zal afwijken van de boekhoudkundige winst van de vennootschap (de winst die in de balans staat). 
 
Een aantal wijzigingen en aftrekkingen moeten worden toegepast om de boekhoudkundige winst om 
te zetten in fiscale winst. 

 

Aftrekbaarheid van kosten 
 
Ondernemingen en zelfstandigen worden op hun inkomsten belast. De berekening van de belasting 
geschiedt op netto inkomsten, na aftrek van de beroepsonkosten.  
 
We kunnen ervan uitgaan dat alle uitgaven van een vennootschap als beroepsonkosten worden 
beschouwd. 
Daarna zal men precies moet uitmaken welke uitgaven aftrekbaar zijn en zo ja, in welke mate 
(volledig of gedeeltelijk).    
 
Uitgaven worden als beroepsonkosten beschouwd als ze aan vier voorwaarden beantwoorden: 
 

 De betrokken uitgaven moet in verband staan met de professionele activiteit.  



 

 De uitgave moet als doel hebben gehad belastbaar inkomen te verwerven of te behouden. 
 De onderneming moet de werkelijkheid en het bedrag van de uitgave bewijzen en 

rechtvaardigen.  
 De uitgaven moeten ofwel effectief gedurende het jaar van de aftrek zijn gebeurd, ofwel 

een vaststaande schuld zijn.  
 
De werkelijkheid van deze beroepsonkosten zal vanzelfsprekend moeten worden bewezen. Dit kunt 
u doen aan de hand van facturen, ontvangstbewijzen, kwitanties, documenten van de btw-
administratie, enz.  
 
Mensen die een vrij beroep uitoefenen kunnen ook kiezen voor een forfaitaire aftrek van kosten. De 
berekening gebeurt dan aan de hand van percentages van de bruto inkomsten, na aftrek van de 
sociale lasten.  

 
 
Heffingen 

 
Ondernemingen en zelfstandigen zijn verondersteld verscheidene regionale en gemeentelijke taksen 
te betalen. 
 
De regionale taksen 
 
Jaarlijks dienen zelfstandigen en ondernemingen een forfaitaire taks te betalen, behoudens 
vrijstellingsvoorwaarden die uitdrukkelijk door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn voorzien. 
 
Bovendien is iedere eigenaar van een niet-residentieel gebouw (of van een deel ervan) in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een heffing op niet-residentiële gebouwen verschuldigd.  
 
De gemeentelijke heffingen 

 

Zelfstandigen en ondernemingen moeten gemeentelijke belastingen betalen. Dit geld dient om al de 
behoeften van de gemeente te dekken.  
Elke Brusselse gemeente heeft haar eigen aanslagbeleid.  
 
De gemeentelijke taksen zijn onderverdeeld in aanvullende en niet-aanvullende taksen. 
 
Er bestaat een online zoekmodule waarin u meer informatie vindt aangaande de taksen die in uw 
gemeente van toepassing zijn.  

 

 

 


