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Onze fiscalisten helpen u graag bij het invullen van uw belastingaangifte. vlnr.: Jurgen Segers, Dirk Van Overtveldt,
Luk Van Biesen, Sven Vandendael

Vindt u het invullen van uw aangifte
in de personenbelasting ook altijd een
hele opgave? Geen probleem, Open Vld
Zemst helpt u uw aangifte in te vullen.
Het invullen van de belastingaangifte
wordt steeds complexer, waardoor veel
belastingplichtigen het bos door de
bomen niet meer zien. Bent u ook een
belastingplichtige die de bomen niet
meer ziet?
Geen probleem, want Open Vld
Zemst helpt u met het invullen van uw
belastingaangifte op maandag 11 en
dinsdag 12 juni en dit telkens van 9u tot
20u.
Wat hebben onze fiscalisten nodig? Uw
identiteitskaart met pincode of token

om uw tax-on-web profiel te kunnen
raadplegen of uw papieren aangifte.
De documenten (fiche 281.10, attesten
banken, enz.) die u reeds ontvangen
heeft voor uw belastingaangifte 2018.
Tot slot brengt u best uw aangifte van
vorig jaar ook mee.
Vrijblijvend een afspraak maken?
jurgen@lukvanbiesen.be

Laat uw
belastingaangifte
invullen op 11 juni
(Dynastiestraat 91B, Elewijt)
& 12 juni (Kloosterstraat 2,
1980 Zemst) van

9u - 20u.

Eindelijk betaalt
u minder belastingen
De blauwe regering Michel hervormde zowel
de personenbelasting als de vennootschapsbelasting. Deze hervormingen kwamen mede
tot stand dankzij de niet aflatende inzet van
ons kamerlid Luk Van Biesen, de fiscale specialist van de partij. De taxshift in de personenbelasting geeft circa € 9,3 miljard aan
koopkracht en competitiviteit terug aan de
burgers en de bedrijven.
Door de volgende maatregelen ziet elke werkende Vlaming zijn nettoloon jaarlijks stijgen met 1,5 tot 3 %: het beroepsinkomen dat
vroeger belast werd aan 30 %, wordt vanaf
2018 belast aan 25 %. Ook de belastingvrije
som werd opgetrokken tot 8.400 euro en de
werkbonus werd versterkt om de kloof tussen werken en niet werken bij lage lonen weg
te werken. Verder dalen ook de sociale bijdragen voor zelfstandigen van 22 % naar 20,5 %,
de patronale bijdragen dalen van 32,4 % naar
25 % en stijgen de forfaitaire beroepskosten
aanzienlijk.

MEER NETTO
Heel wat van deze maatregelen worden
direct verrekend op uw loonbrief, waardoor
u maandelijks meer nettoloon heeft. De
regering hield eraan dit via verlaagde
bedrijfsvoorheffing te verrekenen en niet via
de belastingbrief. Voor onze zelfstandigen

en vrije beroepers worden de investeringen
sterk aangemoedigd door de verhoogde
investeringsaftrek. Naast de afschrijving
van de kost van de investering krijgt elke
zelfstandige een extra aftrek van maar liefst
20 % van zijn investering. Deze maatregel is er
ook voor KMO’s.
Voor onze zelfstandigen verlagen we de sociale bijdragen en worden minimumpensioenen
verhoogd, twee zeer gunstige maatregelen

Door de
die eindelijk
de scheeftrekking in de pensioebelastinghervorming
nen tussen de werkenden definitief oplost.
ontvangt u
maandelijks meer
nettoloon en worden
bedrijfswinsten
minder belast.

Dankzij een grondige wijziging van de
tarieven betalen onze KMO’s eindelijk
minder vennootschapsbelasting!
Het parlement verlaagde de tarieven in de
vennootschapsbelasting aanzienlijk. Het
huidig tarief in de vennootschapsbelasting
bedraagt 33,99 %. Dit wordt teruggebracht
tot 20 % voor KMO’s op de eerste winstschijf van 100.000 euro, en tot 25 % voor
het gewone tarief vanaf 2020. In 2018 en
2019 is er het tarief van 29 %.
Gemiddeld ligt de belastbare winst voor
onze KMO’s ver onder de 100.000 euro.

Het tarief van 20 % zal dus de regel zijn.
Daarnaast werden ook heel wat maatregelen genomen die vooral startende vennootschappen en vennootschappen die
innoveren ten goede komen.
Bijzondere aandacht gaat ook naar de
winstpremie. Dit is een mogelijkheid om
werknemers op een parafiscaal gunstige
manier te belonen voor hun inzet voor de
onderneming.

Open Vld zet zich in voor onze zelfstandigen!

In de gemeenten met Open Vld in het bestuur betaalt u minder
belastingen. Daar waar Open Vld in 2012 tot de meerderheid kon
toetreden, beperkte ze de algemene stijging van de belastingen.
Gemeenten heffen vooral belastingen in de
vorm van opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Eén
opcentiem betekent dat u op iedere euro
voor de federale staat of het Vlaamse Gewest één cent extra betaalt aan de gemeente.
Gemiddeld heffen de Vlaams-Brabantse
gemeenten 7,3 opcentiemen op de personenbelasting en 1235 op de onroerende
voorheffing. Open Vld maakt daarin wel het
verschil. In de gemeenten met Open Vld in de
meerderheid, liggen de opcentiemen op de
personenbelasting met 7,2 inderdaad duidelijk onder het Vlaams-Brabantse gemiddelde,

en al zeker onder de 7,4 van de gemeenten
waar Open Vld in de oppositie zit. Ook voor
de onroerende voorheffing is het gemiddelde in de gemeenten met Open Vld in het bestuur (1233) lager dan in de andere gemeenten (1237). Sinds 2012 zijn de opcentiemen
in de Vlaams-Brabantse gemeenten globaal
gestegen van 7,2 naar 7,3 voor de personenbelasting en van 1158 naar 1235 voor de onroerende voorheffing. In de gemeenten waar
Open Vld uit de meerderheid werd verjaagd,
blijkt die stijging nog sterker: van 6,6 naar 7,1
(+ 7,6 %) voor de personenbelasting en van
948 naar 1096 (+ 15,6 %) voor de onroerende
voorheffing. In de gemeenten waar Open Vld

kon toetreden tot de meerderheid, zijn de
belastingbetalers veel beter af. Daar stegen
de opcentiemen op de onroerende voorheffing slechts met 4,7 %, van 1243 naar 1302, en
daalden die op de personenbelasting zelfs
van 7,63 naar 7,59!
Met Open Vld betaalt u dus duidelijk minder
belastingen!
Stefaan Mergaerts

Bij ons en in de buurgemeenten
In Zemst betalen we 7 % op de personenbelasting (PB) en 1100 % op de onroerende voorheffing
(OV). In de buurgemeenten met Open Vld in het bestuur liggen de opcentiemen lager: in Grimbergen 6,8 (PB) en 900 (OV) en in Steenokkerzeel 6,7 (PB) en 1050 (OV). In Kapelle-op-denbos, met Open Vld in de oppositie, betalen de inwoners nog meer dan in Zemst: 7,8 % (PB) en
1300 % (OV). In Kampenhout verzeilde Open Vld na 2012 in de oppositie. De opcentiemen stegen er met 16,7 % van 6 naar 7 (PB) en met maar liefst 42,1 % van 950 naar 1350 (OV)! Vilvoorde
is omwille van de stedelijke centrumfunctie niet vergelijkbaar met Zemst.

Met Open Vld betaalt u minder belastingen!
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Ja, Open Vld geeft me goesting in de toekomst!
Steun Open Vld Zemst en word lid!
Al uw ideeën voor de toekomst zijn welkom. Alles is mogelijk met uw steun, welke cruciaal is voor ons!
Word daarom vandaag nog lid van Open Vld Zemst door slechts 10 euro over te schrijven
(BE37 7370 4867 3128). Vermeld zeker naam & adres.
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