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De regering-Di Rupo had in
het regeerakkoord gezet dat de
hypothecaire aftrek – de zoge-
naamde woonbonus – zou wor-
den teruggebracht tot een uni-
forme belastingvermindering
van 45 procent. Tot nog toe
hing die aftrek af van de hoog-
te van het inkomen. De maat-
regel 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 lenin-
gen onder de nieuwe regeling
vallen: alleen nieuw afgesloten
contracten, of ook de bestaan-
de 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. Bo-
vendien ging de regeling niet
voor iedereen op, wat het ge-
lijkheidsbeginsel zou schen-

den’, zegt Open VLD-Kamerlid
Luk Van Biesen, lid van de Ka-
mercommissie Financiën.

De regering ziet dat nu ook in
en komt terug op haar inten-
tie. Er wordt dus, voor alle dui-
delijkheid, niet aan de recente
en evenmin aan de oude con-
tracten geraakt.

Dat is goed nieuws voor de
midden- en hogere inko-
mens. De nieuwe berekenings-
wijze had hen makkelijk zowat
300 euro op jaarbasis gekost,
zo berekende de krant De
Tijd. Dat bedrag ‘besparen’ ze
nu.

Voor de lagere inkomens (be-
lastbaar inkomen onder 19.180
euro) is het minder goed
nieuws. Met de nieuwe rege-
ling hadden zij een grotere be-
lastingbesparing gerealiseerd.

Het wordt nu uitkijken wat er
vanaf 2014 gebeurt. Dan wordt
de fiscale aftrek voor hypothe-
caire kredieten overgeheveld

naar de deelstaten. Begin dit
jaar ontstond grote ophef toen
bleek dat de Vlaamse regering
twijfelde of ze het systeem van
fiscale aftrek voor hypothecai-
re leningen wel gewoon zou
overnemen van het federale
niveau. De financiële middelen
daarvoor zouden immers niet
of maar gedeeltelijk mee over-
komen.

Vlaanderen vaag

‘Voor lopende hypotheken
blijft het fiscale voordeel be-
staan’, zo smoorde Vlaams mi-
nister-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 re-
gering van plan is ‘dit even-
eens fiscaal te blijven steunen’.
Wat dat exact inhoudt, zal pas
na de Vlaamse verkiezingen in
2014 duidelijk worden.

De fiscale aftrek van
een woonlening wordt
dan toch niet gewij-
zigd. ‘De bestaande
woonbonus blijft
gewoon behouden’,
zegt minister van
Financiën Steven
Vanackere (CD&V).
Dat betekent voor veel
gezinnen dat ze
300 euro ‘besparen’.
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Goed nieuws voor de midden- en hogere inko-
mens: minister Steven Vanackere en de regering
laten de hypothecaire aftrek zoals hij is. Foto: blg

‘Woonbonus
blijft bestaan’
Minister
Vanackere stelt
gezinnen gerust

Jo Libeer van Voka:
‘Gemeenten zouden
beter op een slimme
manier besparen en
inzetten op schaalver-
groting.’ Foto: Imageglobe
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‘Eerst alle andere
opties overwogen’

Jan Stevens
(CD&V, foto),
de burge-
meester die
Wielsbeke be-
stuurt in een
coalitie met
N-VA, zegt dat

een belastingverhoging in
zijn gemeente niet kon uit-
blijven. ‘Elk jaar schuiven de
federale en Vlaamse overheid
meer taken naar ons door,
zonder dat daar veel midde-
len 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 ge-
gaan, er is een aanwervings-
stop ingevoerd en de wer-
kingsmiddelen zijn bevroren.’

Zowel de personenbelasting
als de opcentiemen in Wiels-
beke waren ‘historisch zeer
laag’, aldus de burgemees-
ter. ‘We brengen die nu op
een realistischer peil, in ver-
gelijking met onze buurge-
meenten.’ (wer)

Morgen valt bij alle Vlaamse
gemeente- en provinciebestu-
ren een brief van Voka in de
bus. De koepel van Vlaamse
werkgevers is diep veront-
rust. Ze pikt alsmaar meer sig-
nalen op dat veel van de nieu-
we gemeentebesturen de belas-
tingen gaan verhogen.

Het West-Vlaamse Wielsbeke
en Gooik in Vlaams-Brabant
doen dat al zeker. In beide ge-
meenten gaat de aanvullende
personenbelasting naar boven,
net als de opcentiemen op de
onroerende voorheffing. Vol-
gens de plaatselijke Voka-afde-
ling kost die belastingverho-
ging de bedrijven in Wielsbeke
1 miljoen euro.

Absurd scenario

‘Dat gemeenten het niet ge-
makkelijk hebben, ontkennen
we niet. 7 op de 10 gemeenten
kampen met een tekort op de
begroting. Maar een verhoging
van belastingen, de heffing van

extra lasten, zou geen verstan-
dige keuze zijn’, schrijft gedele-
geerd bestuurder Jo Libeer.

Hij roept de gemeenten op
‘met deze slechte traditie te
breken’ en op een ‘slimme ma-
nier besparingen door te voe-
ren’, in plaats van dat te doen
op de kap van de bedrijven. ‘We
zijn in een absurd scenario te-
rechtgekomen, waarbij op fede-
raal niveau wat ademruimte
wordt gecreëerd voor bedrij-
ven, waarna die extra zuurstof
op gemeentelijk niveau meteen
weer wordt ingepikt’, licht Li-
beer toe.

Volgens hem moeten gemeen-
ten in plaats
van een belas-
tingverhoging
inzetten op een
schaalvergro-
ting, de afbouw
van dubbel-
werk, een bete-
re digitalisering
en ‘een kosten-
effectieve uit-
besteding’ van
sommige taken.
‘Succesvolle on-
dernemingen
passen dezelfde
principes toe
om gezond te
blijven’, schrijft
hij.

Voka dringt er

daarom bij Vlaams minister
Geert Bourgeois (N-VA) op aan
dat hij meer kracht zet achter
zijn voornemen om kleine ge-
meenten zoals Wielsbeke en
Gooik – die allebei zowat 9.000
inwoners tellen – met hun
buurgemeenten te laten fuse-
ren. ‘De vrijwillige aanpak die
nu geldt, levert immers niks op.
Terwijl zo’n fusie kleine ge-
meenten financieel veel gezon-
der zou maken’, zegt Libeer.

Financieel moeilijk

De Vereniging van Vlaamse
Gemeenten en Steden (VVSG)
beaamt dat veel lokale besturen
financieel zeer moeilijke tijden
doormaken. ‘Toch lijkt het ons
niet zo dat Wielsbeke en Gooik
de eerste besturen in een lange
rij zijn die de belastingen ver-
hogen’, zegt directeur bestuur
Jan Leroy. ‘Op onze recente
rondvraag over de lokale belas-
tingen hebben al 200 van de
308 Vlaamse gemeenten en ste-
den geantwoord. Van hen zijn
er maar zes die te kennen ga-
ven dat ze die belastingen zul-
len verhogen.’

In een brief aan alle nieuwe gemeentebesturen
vraagt de werkgeverskoepel Voka met
aandrang de belastingen niet te verhogen.
‘Anders worden de relance-maatregelen van de
regering-Di Rupo compleet tenietgedaan’, waar-
schuwt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer.
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Werkgevers vrezen golf van
belastingverhogingen bij gemeenten

‘Gemeenten pikken extra
zuurstof voor bedrijven in’
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