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| VERHOGING VAN HET NETTOLOON VAN WERKNEMERS SINDS 1 JANUARI 2016 |

Het doel van de taxshift is dubbel: de competitiviteit van de ondernemingen bevorderen en de 
koopkracht van de werknemers laten stijgen. Sommige van de maatregelen die van kracht zijn 
sinds 1 januari 2016 hebben een directe impact op de loonfiche van werknemers.  
Peggy Criel, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg.   

Sinds 1 januari 2016 hebben werknemers op hun 
loonfiche een toename van hun nettoloon opgemerkt, 
terwijl hun brutoloon ongewijzigd bleef. Hoe kunnen 
we dit verklaren?  

Deze toename van het nettoloon is het directe gevolg van de 
eerste maatregelen die de regering doorvoerde in het kader 
van de taxshift:

• Verhoging van de fiscale werkbonus (voordelig voor 
wie een brutoloon heeft lager dan € 2.413 per maand);   
Meer info? Infoflash van 04/02/2016

• Verhoging van de forfaitaire beroepskosten;  
Meer info? Infoflash van 03/11/2015 

• Aanpassing van de belastingschijven en -tarieven 
voor beroepsinkomsten.  
Meer info? Infoflash van 03/11/2015

De bovenvermelde maatregelen hebben sinds 1 januari 2016 
een impact op de berekening van de bedrijfsvoorheffing. 
Gevolg: werknemers genieten sinds 1 januari 2016 een hoger 
nettoloon voor hetzelfde brutoloon.

Stijgt het nettoloon van alle werknemers? 
Ja maar de regering opteert ervoor om in eerste instantie de 
werknemers met de laagste lonen te bevoordelen. 

• Werknemers met een relatief laag loon (max. € 2.413 
bruto per maand) genieten een hoger voordeel dankzij 
de drie hierboven vermelde maatregelen.

• Werknemers met een hoger loon (meer dan  
€ 2.413 bruto per maand) profiteren niet van de 
verhoogde fiscale werkbonus. De aanpassing van de 
belastingschijven en -tarieven voor beroepsinkomsten 
evenals de verhoging van de forfaitaire beroepskosten 
hebben wel een gunstig effect voor deze groep 
werknemers. 

De taxshift heeft dus een impact op het nettoloon van alle 
werknemers.

Kunnen we dit illustreren aan de hand van 
cijfervoorbeelden? 
Laten we twee concrete voorbeelden nemen:  

• Werknemers met een relatief laag loon: Thomas is 
arbeider met een bruto maandloon van € 1.900. Zijn 
echtgenote heeft eigen beroepsinkomsten. Hij heeft 
een kind ten laste.   

• Werknemers met een hoger loon: Klaartje is 
bediende met een bruto maandloon van € 2.800. Haar 
echtgenoot heeft eigen beroepsinkomsten. Zij heeft 
twee kinderen ten laste. 

Thomas Klaartje

1/12/2015 2016 Voordeel 1/12/2015 2016 Voordeel

Bruto maandloon 1.900 1.900 2.800 2.800

Socialezekerheidsbijdrage  -146,68 -146,68 -365,96 -365,96

Bruto belastbaar inkomen 1.753,32 1.753,32 2.434,04 2.434,04

Bedrijfsvoorheffing (schaal 1) -363,30 -318,59 44,71 -685,57 -640,02 45,55

Vermindering bedrijfsvoorheffing  
1 kind ten laste

+34,00 +34,00 / /

Vermindering bedrijfsvoorheffing  
2 kinderen ten laste

/ / +92 +93 1

Vermindering bedrijfsvoorheffing 
voor lage of gemiddelde inkomens

+6,46 +6,46 / /

Vermindering bedrijfsvoorheffing  
fiscale werkbonus

+21,64 +34,06 12,42 / /

In te houden bedrijfsvoorheffing -301,20 -244,07 57,13 593,57 547,02 46,55

Bijzondere  
socialezekerheidsbijdrage

-9,30 -9,30 25,31 25,31

Nettoloon 1.442,82 1.499,95 57,13 1.815,16 1.861,71 46,55

03/03/2016

 www.partena-professional.be

Geldt deze verhoging van het netto maandloon voor heel het jaar 2016? 

Alle vermelde maatregelen zijn in principe vastgelegd voor het volledige inkomstenjaar 2016. Er is ook nog goed nieuws: vanaf 
2018 worden nieuwe maatregelen van kracht die moeten zorgen voor een extra koopkrachtstijging. Wordt vervolgd. 

http://www.partena-professional.be/nl/infoflashes/2016/verhoogde-fiscale-werkbonus-ingevoerd-op-niveau-van-de-bedrijfsvoorheffing/
http://www.partena-professional.be/nl/infoflashes/2015/taxshift-verhoging-van-de-koopkracht-forfaitaire-beroepskosten/
http://www.partena-professional.be/nl/infoflashes/2015/taxshift-verhoging-van-de-koopkracht-aanslagvoet/

