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‘Woonbonus
blijft bestaan’

‘Gemee
zuursto

Minister
Vanackere stelt
gezinnen gerust

Werkgevers vrezen golf v
belastingverhogingen b

In een brief aan alle nieuwe ge
vraagt de werkgeverskoepel V
aandrang de belastingen niet t
‘Anders worden de relance-ma
regering-Di Rupo compleet ten
schuwt gedelegeerd bestuurde

De fiscale aftrek van
een woonlening wordt
dan toch niet gewijzigd. ‘De bestaande
woonbonus blijft
gewoon behouden’,
zegt minister van
Financiën Steven
Vanackere (CD&V).
Dat betekent voor veel
gezinnen dat ze
300 euro ‘besparen’.









   

WERNER ROMMERS
De regering-Di Rupo had in
het regeerakkoord gezet dat de
hypothecaire aftrek – de zogenaamde woonbonus – zou worden teruggebracht tot een uniforme belastingvermindering
van 45 procent. Tot nog toe
hing die aftrek af van de hoogte van het inkomen. De maatregel had moeten ingaan voor
het aanslagjaar 2013 en zou de
staatskas volgend jaar zowat
50 miljoen euro opbrengen.
Maar dat lijkt nu toch niet te
gaan gebeuren. De regering
raakt het immers niet eens
over welke hypothecaire leningen onder de nieuwe regeling
vallen: alleen nieuw afgesloten
contracten, of ook de bestaande leningen.

Alles bij het oude
Vooral de liberalen zagen de
voorgestelde aanpassing van
de woonbonus niet zitten. ‘Die
ging zonder enige twijfel tot
rechtszaken leiden, aangezien
je de spelregels nog tijdens de
wedstrijd wijzigt. De overheid
zou contractbreuk plegen. Bovendien ging de regeling niet
voor iedereen op, wat het gelijkheidsbeginsel zou schen-

` ɂʈ ƯǇ ɟɂɜɟǇ˧

Goed nieuws voor de midden- en hogere inkomens: minister Steven Vanackere en de regering
laten de hypothecaire aftrek zoals hij is. Foto: blg

den’, zegt Open VLD-Kamerlid
Luk Van Biesen, lid van de Kamercommissie Financiën.
De regering ziet dat nu ook in
en komt terug op haar intentie. Er wordt dus, voor alle duidelijkheid, niet aan de recente
en evenmin aan de oude contracten geraakt.
Dat is goed nieuws voor de
midden- en hogere inkomens. De nieuwe berekeningswijze had hen makkelijk zowat
300 euro op jaarbasis gekost,
zo berekende de krant De
Tijd. Dat bedrag ‘besparen’ ze
nu.
Voor de lagere inkomens (belastbaar inkomen onder 19.180
euro) is het minder goed
nieuws. Met de nieuwe regeling hadden zij een grotere belastingbesparing gerealiseerd.
Het wordt nu uitkijken wat er
vanaf 2014 gebeurt. Dan wordt
de fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten overgeheveld
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naar de deelstaten. Begin dit
jaar ontstond grote ophef toen
bleek dat de Vlaamse regering
twijfelde of ze het systeem van
fiscale aftrek voor hypothecaire leningen wel gewoon zou
overnemen van het federale
niveau. De financiële middelen
daarvoor zouden immers niet
of maar gedeeltelijk mee overkomen.
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Absurd scenario
‘Dat gemeenten het niet gemakkelijk hebben, ontkennen
we niet. 7 op de 10 gemeenten
kampen met een tekort op de
begroting. Maar een verhoging
van belastingen, de heffing van

‘Eerst alle andere
opties overwogen’

Vlaanderen vaag
‘Voor lopende hypotheken
blijft het fiscale voordeel bestaan’, zo smoorde Vlaams minister-president Kris Peeters
(CD&V) de onrust toen in de
kiem. Voor wie na 2014 een
huis koopt, was het antwoord
veel vager, namelijk dat de regering van plan is ‘dit eveneens fiscaal te blijven steunen’.
Wat dat exact inhoudt, zal pas
na de Vlaamse verkiezingen in
2014 duidelijk worden.
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Morgen valt bij alle Vlaamse
gemeente- en provinciebesturen een brief van Voka in de
bus. De koepel van Vlaamse
werkgevers is diep verontrust. Ze pikt alsmaar meer signalen op dat veel van de nieuwe gemeentebesturen de belastingen gaan verhogen.
Het West-Vlaamse Wielsbeke
en Gooik in Vlaams-Brabant
doen dat al zeker. In beide gemeenten gaat de aanvullende
personenbelasting naar boven,
net als de opcentiemen op de
onroerende voorheffing. Volgens de plaatselijke Voka-afdeling kost die belastingverhoging de bedrijven in Wielsbeke
1 miljoen euro.

>Ãi Û> >ÕÕvi  `i
ÃV iÛÀ} >v Ìi Ài
i° >}iÀ À«i] >>Ì i
«>ÌiÀ° j >>Ã ÛÀ iv iL
LiÀÃ Û> L>ÕÜi >>Ã iÌ ii
V«iÝi L>>Ã° iiÌ âV
ÕÌÃÌii` L `iÃÃiÀÌi i
VÕ>Ài LiÀi`}i] `i>>
iÌ ii âiÌi ÜÌÌi Ü°

	
  

Jan Stevens
(CD&V, foto),
de burgemeester die
Wielsbeke bestuurt in een
coalitie met
Foto: cd&v N-VA, zegt dat
een belastingverhoging in
zijn gemeente niet kon uitblijven. ‘Elk jaar schuiven de
federale en Vlaamse overheid
meer taken naar ons door,
zonder dat daar veel middelen tegenover staan. En door
het Dexia-drama hebben we
minder inkomsten.’
Stevens beklemtoont dat
een belastingverhoging de
laatste optie was in een lange
rij. ‘We zijn eerst met een kam
door al onze uitgaven gegaan, er is een aanwervingsstop ingevoerd en de werkingsmiddelen zijn bevroren.’
Zowel de personenbelasting
als de opcentiemen in Wielsbeke waren ‘historisch zeer
laag’, aldus de burgemeester. ‘We brengen die nu op
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