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In het kader van de taxshift heeft de regering eerder besloten om de structurele lastenvermindering 
voor werkgevers geleidelijk aan te hervormen. Op 1 april 2016 werd de eerste stap van deze grote 
hervorming effectief doorgevoerd. 

Els Poelman, Senior Legal Councel bij Partena Professional, zet de wijzigingen op een rijtje. 

Wat houdt de structurele vermindering eigenlijk in?

De structurele vermindering is een federale 
tewerkstellingsmaatregel die de loonkost voor de werkgever 
verlaagt via een vermindering van de patronale bijdragen. 
De vermindering wordt voor elke werknemer individueel 
berekend op basis van drie criteria: 

• Het kwartaalloon;

• De tewerkstellingscategorie (cat. 1, 2 of 3)  
Meer info? Infoflash van 26/10/2015;

• De kwartaalprestaties (voltijds of deeltijds).

Wat verandert er nu concreet?
Op 1 april 2016 werd de eerste deelmaatregel van kracht. 
Om de wijzigingen makkelijker voor te stellen, plaatsen we 
ze in onderstaande tijdslijn. 

Opgelet: niet alle wetteksten zijn reeds gepubliceerd. De 
geplande aanpassingen kunnen dus nog wijzigen.

Welke conclusies kunnen we op dit ogenblik trekken?

De hervorming bevoordeelt de categorie van de lage lonen. 
Deze categorie wordt geleidelijk aan uitgebreid, zodat meer 
werknemers onder deze groep vallen. 

In welke mate hebben de veranderingen een invloed 
op de werkgever? 
Het hangt af van de loonsituatie. Een werkgever met vooral 
werknemers in de categorie van de lage lonen profiteert  van 
een extra vermindering. Omgekeerd zal een werkgever met 
vooral werknemers in hogere categorieën de vermindering 
grotendeels verliezen.

Daartegenover staat dat een eventueel verlies aan 
structurele vermindering gecompenseerd wordt door de 
vermindering van de basisbijdragen.

Zijn deze maatregelen van toepassing op alle 
werkgevers? 
De wijzigingen vermeld in de tijdslijn hebben enkel 
betrekking op de werkgevers van categorie 1, die min 
of meer samenvalt met de private profitsector. Voor 
de werkgevers van categorie 2 is de evolutie volledig 
verschillend. U vindt meer informatie hierover in onze 
Infoflash van 15/02/2016.
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VOOR 01/04/2016

De structurele vermindering 
bestaat uit:

• Een basisforfait van 
€ 462,60. 

• Een extra vermindering 
voor de categorie 
lage lonen (= lager 
dan € 5.560,49 bruto/
kwartaal).

• Een extra vermindering 
voor de categorie hoge 
lonen (= hoger dan 
€ 13.401,07 bruto/
kwartaal).

Basisbijdrage 32,40%

NA 01/04/2016

Nieuwe wijzigingen:

• Het basisforfait daalt naar 
€ 438.

• De categorie lage lonen 
wordt uitgebreid (= 
lager dan € 6.900 bruto/
kwartaal).

Basisbijdrage 30%

2019

Nieuwe wijzigingen:

• De categorie lage lonen 
wordt nogmaals uitgebreid 
(= lager dan € 9.035 
bruto/kwartaal).

Basisbijdrage 25%

2018

Nieuwe wijzigingen:

• Het basisforfait wordt 
afgeschaft.

• De categorie lage lonen 
wordt nogmaals uitgebreid 
(= lager dan € 8.850 
bruto/kwartaal).

• De extra vermindering 
voor de categorie hoge 
lonen wordt afgeschaft.

Basisbijdrage 25%
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