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Beste ondernemer,

U bent de motor van onze welvaart. U bent lef, 
volharding en innovatie. Kortom, u bent de vormgever 
van het Vlaanderen van morgen.

De N-VA gelooft in de kracht van ondernemen. De 
federale en de Vlaamse regering geven u de zuurstof 
om uw zaak te laten bloeien. Het Zomerakkoord dat 
de federale regering vorig jaar sloot, is een stap in 
de goede richting. Voortaan betaalt u minder 
vennootschapsbelasting, een historische 
hervorming die ik voor u in de wacht sleepte.

In deze brochure leest u wat het Zomerakkoord 
concreet voor u betekent. De verlaging van de 
vennootschapsbelasting is immers slechts één van 
vele maatregelen die de N-VA wist door te drukken. 
Een zaak starten, uitbouwen en stopzetten wordt 
gemakkelijker dan ooit.

U en ik hebben hetzelfde doel: ondernemen 
aantrekkelijk maken. Allebei willen we anderen 
inspireren om ook de stap naar een eigen zaak te 
zetten. We willen jongeren tonen dat er niks mooiers 
is dan beloond te worden voor je eigen ideeën. 
Samen maken we Vlaanderen sterker.

Johan Van Overtveldt
Minister van Financiën en Fraudebestrijding

Vlaanderen is een welvarende handelsnatie met een dicht netwerk van kmo’s en een 
zelfverzekerde blik op de buitenwereld. We genieten wereldwijde faam voor onze 
hoogopgeleide werknemers en kwaliteitsvolle producten. En ú bent de ruggengraat 
van die Vlaamse welvaart. 

U ondersteunen is een prioriteit van de Vlaamse en de federale regering. De N-VA 
ijvert voor een ondernemersklimaat waarin u kunt doen waar u goed in bent: 
ondernemen, zonder administratieve rompslomp of boekhoudkundige drempels.

Door lid te worden, helpt u de N-VA om vorm te geven aan het beleid dat u wenst. 

www.n-va.be/word-lid

  facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

  @de_NVA

  linkedin.com/company/N-VA

  instagram.com/de_NVA

Koningsstraat 47 bus 6 • 1000 Brussel
info@n-va.be • +32 2 219 49 30
www.n-va.be
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De historische hervorming van de vennootschapsbelasting, op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt, is het 
koninginnenstuk van het Zomerakkoord. Het standaardtarief daalt naar 25 procent tegen 2020. U krijgt opnieuw meer ruimte om te 
groeien en te innoveren.

De hervorming van de vennootschapsbelasting betekent een grotere fiscale rechtvaardigheid voor onze Vlaamse kmo’s. Zij krijgen de kans om 
verder te groeien en meer jobs te creëren.

Met Geert Bourgeois en Philippe Muyters in de Vlaamse Regering, en Jan Jambon en Johan Van Overtveldt op het federale niveau, blijft de 
N-VA ijveren voor maatregelen die ondernemerschap bevorderen. Want u vormt de ruggengraat van het economisch weefsel in Vlaanderen.

Als ondernemer kan u steeds op de 
N-VA rekenen. Wij voeren een beleid 
dat ondernemerschap aanmoedigt. Het 
Zomerakkoord dat de regering afsloot, is 
een concrete stap naar een aantrekkelijker 
ondernemersklimaat. 

Er komt een tijdelijke super-
aftrek van 20 procent voor 
kmo’s en zelfstandigen. 
Bijkomende zuurstof om 
te investeren voor u en alle 
Vlaamse kmo’s.

De lasten gaan omlaag voor wie onderneemt. Dankzij de 
hervorming van de vennootschapsbelasting van minister Van 
Overtveldt daalt het algemene tarief voor alle bedrijven naar 
25 procent. Het laagste tarief daalt zelfs naar 20 procent.

De forfaitaire beroepskosten 
in de personenbelasting 
worden geharmoniseerd in 
uw voordeel. Dezelfde regels 
gelden nu voor werknemers 
én zelfstandigen. 

Met de hervorming van de vennoot-
schapsbelasting worden bepaalde gunstregimes 
afgeschaft. Omdat we inzetten op startende 
ondernemingen en onderzoek en ontwikkeling, 
zijn er wel gunstige uitzonderingen voor 
startende en innoverende bedrijven.

De tax shelter voor startende 
ondernemingen breidt uit naar 
doorgroeibedrijven tijdens hun 
vijfde tot tiende jaar na oprich-
ting. Investeerders krijgen recht 
op een belastingvermindering 
van 25 procent.

Op 1 januari 2018 verminderden 
de werkgeversbijdragen verder 
dankzij de taxshift. Het basistarief 
daalde van 30 procent naar 25 
procent. Extra personeel aanwer-
ven is nu aantrekkelijkervoor u. 

Met het Zomerakkoord en de verlaagde 
vennootschapsbelasting onderstreept de N-VA 
haar geloof in de kracht van ondernemen. 

U betaalt minder belastingen 
bij de verkoop of stopzetting 
van uw zaak. Het tarief daalt 
naar 10 procent. Voordien kon 
dat oplopen tot 50 procent.
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Hiernaast vindt u 7 concrete 
maatregelen uit het Zomerakkoord 
die u ondersteunen bij de opstart, de 
uitbouw en het stopzetten van uw 
onderneming.
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