
 

 

WAT KOMT ER WEL EN WAT KOMT ER NIET ?  

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR JE PORTEMONNEE 
 

 
Voor 2012 gaat de toekomstige regering uit van een begrotingstekort van 
2,8 procent, wat onder de Maastrichtnorm van 3 procent van Europa valt. 
Daarvoor moet een gat dichtgereden worden van 11,3 miljard euro. Wat 
zijn de gevolgen voor uw portemonnee?  
 

 

Liefst 11,3 miljard euro moet de regering bij elkaar krijgen. Dat gebeurt met 
42 procent besparingen, 34 procent nieuwe belastingen en 24 procent 
diverse maatregelen. Het deel ‘besparingen’ zal tegen 2014 tot 53 procent 
stijgen. Nieuwe belastingen moeten tegen dan dalen tot 28 procent. Wat zal 
dat betekenen voor uw geld? 

Wat komt er wel?  

• De vermogenswinstbelasting geldt alleen nog voor een beperkte 
groep. Iedereen die meer dan 20.000 euro roerende inkomsten 
ontvangt per jaar, wordt onderworpen aan een extra belasting van 
4 procent op het gedeelte boven de 20.000 euro. 

• Er komt ook een belasting op aandelenopties.  

• De btw op betaaltelevisie wordt verhoogd van 12 naar 21%. 
 

• De accijnzen op tabak en alcohol worden zoals gebruikelijk bij 
een begrotingsronde verhoogd.  

• In de ziekteverzekering wordt 2,3 miljard euro minder 
uitgegeven dan wettelijk voorzien. De groeinorm wordt zoals 
bekend naar beneden bijgesteld.  

• Wie op vervroegd pensioen zal willen gaan, zal (vanaf 2016) 
moeten wachten tot zijn 60ste, tenzij bij collectief ontslag.  
 

• Wie langer dan 45 jaar werkt, zal kunnen rekenen op een hoger 
pensioen (pensioenbonus).  
 

• Binnenkort mag iemand na 65 jaar of een loopbaan van 42 jaar 
onbeperkt bijverdienen. Vanaf een inkomen van 33.000 euro 
bruto per jaar wordt het fiscale voordeel wel afgebouwd.  
 

• De basisnota voorzag al dat het ambtenarenpensioen voortaan 
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op de laatste 10 in plaats van de laatste 5 loopbaanjaren berekend 
wordt. Dat blijft, maar de hervorming wordt sneller doorgevoerd. 
Eerst gold die alleen voor nieuwkomers, nu ook voor al actieve 
ambtenaren jonger dan 50.  

• Het gewone tijdskrediet kan slechts voor een periode van een vol 
jaar opgenomen worden. Wie zijn arbeidstijd met een vijfde 
vermindert, kan 5 jaar in het stelsel blijven. De minimumleeftijd 
voor de uitgroeibaan voor oudere werknemers wordt opgetrokken 
van 50 naar 55 jaar.  
 

• Notionele interestaftrek: het maximumtarief wordt verlaagd tot 
3% (voor KMO’s: 3,5%). De overdraagbaarheid wordt afgeschaft 
(nu is overdracht nog mogelijk naar de 7 volgende belastbare 
tijdperken) en de aanwending van de in het verleden overgedragen 
aftrek wordt per belastbaar tijdperk beperkt tot 60% van de 
belastbare basis.  
 

• Invoering van een thin cap regel: interesten zullen niet meer 
aftrekbaar zijn in de mate dat een bepaalde verhouding tussen 
vreemd vermogen en eigen vermogen wordt overschreden. 
 

• De vrijstelling op meerwaarden op aandelen  in de 
vennootschapsbelasting wordt onderworpen aan de voorwaarde dat 
de aandelen voor minimum 1 jaar zijn aangehouden. Niet-
vrijgestelde meerwaarden worden belast aan een tarief van 25%.  
 

• Voor de aftrek van pensioenbijdragen voor groepsverzekeringen 
(80%-regel) wordt een loonplafond ingevoerd. 
 

• Interne pensioenprovisies moeten verplicht worden 
geëxternaliseerd over een periode van drie jaar. De 
geëxternaliseerde stock wordt belast aan een tarief dat lager is dan 
het normale tarief van 4,4% op groepsverzekeringsremies. 
 

• Roerende voorheffing: het tarief wordt verhoogd tot 21%. Een 
aanvullende crisisbijdrage van 4% zal worden geheven op de 
roerende inkomsten boven 20.000 EUR (dus tarief van 25%). Wat 
nu reeds wordt belast aan een tarief van 25%, blijft onderworpen 
aan een tarief van 25%. Liquidatieboni blijven onderworpen aan 
een tarief van 10%. Aan de vrijstelling van roerende voorheffing op 
spaarboekjes wordt niets gewijzigd.  
 

• Het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen zal worden 
berekend in functie van de CO2-uitstoot (zoals nu al het geval is) én 
de cataloguswaarde van het voertuig.  
Het basispercentage gebruikt voor de forfaitaire waardering 
van aandelenopties wordt verhoogd van 15 naar 18%.  
 

• De waardering van voordelen van alle aard 
voor bedrijfsleiders (verwarming en elektriciteit en de 
terbeschikkingstelling van een privéwoning met een kadastraal 
inkomen hoger dan 745 EUR) zal worden aangepast.  
 

• De aftrekbare uitgaven worden omgevormd tot 
belastingverminderingen aan een percentage van 45% (aftrek eigen 
woning, kinderoppas, giften) of 30% (de rest).  
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• De belasting op pensioenkapitalen opgebouwd door 

werkgeversbijdragen wordt verhoogd van 16,5% naar 20% (in 
geval van pensioen op 60 jaar) en 18% (in geval van pensioen op 
61 jaar).  
 

• De belastingverminderingen inzake pensioenen, die 
momenteel worden berekend op basis van de gemiddelde 
aanslagvoet, zullen worden berekend op basis van een percentage 
van 30% voor alle belastingplichtigen.  
 

• Er wordt een belasting ingevoerd op de omzetting van effecten 

aan toonder in gedematerialiseerde effecten (1% voor 
omzettingen in 2012, 2% voor omzettingen in 2013, 3% voor 
omzettingen van rechtswege op het einde van de omzettingsperiode 
(eind 2013)).  
 

• De vrijstelling van btw voor notarissen en 
gerechtsdeurwaarders wordt afgeschaft.  
 
De tarieven en de plafonds inzake beurstaks worden verhoogd 
met 30%. 
 

Wat komt er (nog) niet?  

• Er komt geen meerwaardebelasting op aandelen voor 
particulieren, wel voor bedrijven die aandelen verkopen. 

• Er komt geen nieuwe ronde fiscale amnestie. In de plaats 
daarvan worden maatregelen genomen om de fiscale en sociale 
fraude harder aan te pakken. Dat moet 700 miljoen euro opbrengen 
volgend jaar. Ook wordt er strenger toegekeken op de fiscale 
voordelen die bedrijfsleiders nu genieten. 

• De dienstencheques worden pas duurder vanaf 2013 (plus 1 
euro). En de fiscale aftrekbaarheid blijft behouden. 

• De automatische loonindexering verandert niet. 

• Er komt geen taks op vliegtuigtickets, waarvoor enige tijd werd 
gevreesd.   

• De gelijkschakeling van het statuut tussen arbeiders en bedienden 
staat nog even 'on hold'. De sociale partners moeten er zich eerst 
verder over uitspreken. 

 

Grt wouter devloo 
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