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Tax Shift: de zelfstandigen juichen toe maar willen zekerheden! 

 
Brussel, 18 augustus 2015 – Eind juli kondigde de regering Michel een akkoord aan waarin 
weinigen durfden geloven: de lang verwachte fiscal shift is eindelijk in gang geschoten! IZEO, 
die in Brussel en in België opkomt voor de belangen van zelfstandigen en ZKO-bedrijfsleiders, 
reageert gunstig op deze maatregelen maar stelt tegelijk een aantal kritische vragen.   
 
“IZEO verheugt zich om dit stel maatregelen. Ze zullen de sociale lasten op het werk verlichten 
– een fundamentele eis van onze beweging van zelfstandigen. Anderzijds stijgt binnenkort de 
koopkracht van de kleine en middelgrote lonen en dat is goed nieuws voor onze handelaars, 
ambachtslieden, restaurants en KMO’s”, verklaart IZEO Secretaris-Generaal Miguel Van 
Keirsbilck. “Maar het venijn zit hem vaak in de kleine details; de technische toepassingsmodi 
van deze Tax Shift blijven in dit stadium nog bijzonder onduidelijk.” 
 
IZEO neemt de aangekondigde maatregelen en de praktische toepassingsmodaliteiten 
aandachtig onder de loep. Vandaar enkele essentiële vragen. 
 
“De meest opvallende maatregel betreft de verlaging van 33 naar 25% van de 
werkgeversbijdragen aan de RSZ. Een flinke opluchting voor de werkgevers, en dan vooral de 
KMO’s. Wij zijn opgetogen met deze verschuiving van een belasting op het werk – waarvan 
iedereen beseft dat ze in België overdreven zwaar doorweegt – naar andere bronnen van 
financiering van de sociale zekerheid. In het geval van een brutosalaris van 3.000 euro per 
maand, leiden de lagere tarieven van de werkgeversbijdragen aan de RSZ tot een 
lastenvermindering van 3.300 euro per jaar. Een KMO met 15 werknemers kan dus een 
zestiende aanwerven zonder het budget op te drijven.” 
 
IZEO is echter om twee zaken bezorgd. De eerste betreft het budget. Verscheidene getallen 
deden de ronde, maar de regering beweert samenvattend: “Wij maken tegen 2018 7,2 miljard 
euro vrij, waarvan ongeveer 50% ten gunste van de concurrentiekracht van onze 
ondernemingen, en 50% voor de koopkracht”. Nu, de werkgeversbijdragen aan de RSZ 
bedragen jaarlijks ongeveer 32 miljard euro. Een lineaire vermindering van 33 naar 25% 
betekent op zich een jaarlijks budget van 7 miljard. Vandaar de vraag van IZEO: “Zal het 
voorspelde return-effect op de tewerkstelling voldoende zijn om het koopkrachtbeleid 
volledig te financieren? Zullen bepaalde looncategorieën niet van deze daling van de 
werkgeversbijdragen aan de RSZ kunnen genieten?” 
 
De tweede bezorgdheid betreft de ‘scope’ van deze maatregel: wordt ze ook toegepast op de 
lage lonen, waarvan de werkgeversbijdragen al onder de 25% liggen? “Zo niet, wordt het een 
schot in het water voor de werkgelegenheid. Het zijn namelijk de verminderingen van de 
werkgeversbijdragen op de lagere lonen die de creatie van nieuwe banen het meest 
stimuleren. Is dit wel het geval – wat IZEO ook vraagt – dan moeten de huidige percentages 
effectief op alle lonen met acht punten naar beneden! Dit is van essentieel belang voor kleine 
ondernemingen in zeer talrijke sectoren, onder meer de handel en Horeca!” 
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Een tweede essentiële maatregel van deze Tax Shift is de verhoging van het nettoloon met 
100 euro per maand voor de kleine en middelgrote lonen. IZEO denkt dat deze maatregel de 
consumptie en dus ook de tewerkstelling zal opkrikken, voornamelijk in ZKO’s en KMO’s. De 
Beweging stelt zich echter vragen over de manier om dit te bereiken. Wat betekent werkelijk 
met een laag loon of een middelgroot loon? Hoe komt deze verhoging van de koopkracht 
praktisch tot stand? De regering heeft het over drie aanpakken: een verhoging van de 
belastingvrije som (vandaag 7.700 euro zonder de extra’s voor kinderen), en/of de afschaffing 
van de 30% inkomensschrijf in de belastingschalen van de personenbelasting (wat maximaal 
184 euro belastingvermindering opbrengt), en/of een verhoging van de ‘werkbonus’ (een 
vermindering van 13,07% van de sociale lasten op een werknemer). De uiteindelijke formule 
wordt waarschijnlijk een mix, maar IZEO maakt de regering er resoluut op attent: “De derde 
maatregel sluit de zelfstandigen de facto uit van een verhoging van de netto inkomsten, wat 
natuurlijk onrechtvaardig en inefficiënt zou zijn!” Miguel Van Keirsbilck blijft eraan 
vasthouden: “Wij eisen dat ook de zelfstandigen toegang krijgen tot de verhoging van de 
koopkracht!” 
 
De keerzijde van deze Tax Shift – de alternatieve financiering, dus – moet komen van extra 
efficiency in de werking van de staatsorganen – applaus – en een aantal wijzigingen ter hoogte 
van de fiscale inkomsten, met een verhoging van de accijnzen op diesel, tabak en alcohol, de 
terugkeer van 21% btw op elektriciteit en een verhoging van de onroerende voorheffing van 
25 naar 27%. “Dit laatste zal niet op KMO’s worden toegepast”, voegde Didier Reynders er 
aan toe. “Dat horen we graag, nu de regering beweert de investeringen in starters en KMO’s 
te willen opdrijven”, zegt Miguel Van Keirsbilck. “Maar we vragen ons wel af op welke manier 
deze vrijstelling voor de KMO’s zal worden gewaarborgd.” 
 
Een extra budget van 430 miljoen euro zal over drie jaar specifiek voor de zelfstandigen en de 
KMO’s worden uitgetrokken. Over het gebruik van deze middelen beslist Minister van de 
Middenstand Willy Borsus, in overleg met de organisaties die de zelfstandigen en de KMO’s 
vertegenwoordigen. IZEO wijst erop dat aan de hand van de verklaringen over de Tax Shift tot 
nu toe, zelfstandigen die geen personeel tewerkstellen, niets krijgen! In dit opzicht zal IZEO 
een aantal maatregelen voorleggen en verdedigen om de sociale en fiscale lasten van de 
zelfstandigen en ZKO-leiders te verlichten. 
 
 
Uw contact bij IZEO 
Miguel Van Keirsbilck – IZEO Secretaris-Generaal / 0475 56 43 56 / mvk@izeo.be 
www.izeo.be  


