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Banken  

 

Elke bank mag nog maar 6 verschillende spaarformules, de combinatie van 

basisrente en getrouwheidspremie, aanbieden. Dat moet vergelijken 

eenvoudiger maken. 

 

Loopbaanbegeleiding voor 40 euro 

Wie loopbaanbegeleiding wil volgen, betaalt vanaf 1 juli 40 euro voor een 

loopbaancheque. Met zo’n cheque kunt u vier uur loopbaanbegeleiding 

krijgen bij een erkend human resources-bedrijf. Het werkelijke prijskaartje 

ligt een stuk hoger: de aanbieder krijgt tot 550 euro. De loopbaancheques 

zijn bestemd voor Nederlandstalige loopbaanbegeleiding van werknemers 

en zelfstandigen actief in het Vlaams Gewest of in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. De voorwaarde is dat u aan de slag bent op het 

moment van de aanvraag en bovendien minstens twaalf maanden werkte 

tijdens de twee jaar die voorafgaan aan de aanvraag. Een keer om de zes 

jaar in uw carrière kunt u twee pakketten van vier uur begeleiding vragen. 



)

 

De cheques moet u bij de VDAB aanvragen. 

 

Sigaretten 

De accijnzen op tabak worden opgetrokken. Voor sigaretten wordt de ad 

valorem accijns opgetrokken met 0,10 procent. De specifieke accijns stijgt 

met 10 eurocent per duizend stuks. Voor roltabak stijgt de specifieke accijns 

met 50 eurocent per kilogram. 

 

Nieuwe systeem van fiscale regularisatie 

Het nieuwe systeem van fiscale regularisatie start op 15 juli en loopt tot 31 

december 2013. Daarbij gelden voor niet-verjaarde zaken de normale 

toepasselijke belastingtarieven en een boete van 15 procent voor gewone 

fraude en 20 procent voor ernstige fraude. Voor verjaarde zaken geldt één 

boetetarief: 35 procent. 

 

Lagere voorheffing op dividenden van kmo’s 

In het kader van het relanceplan kunnen kmo’s kunnen 

een kapitaalverhoging doen met een fiscaal voordeel: een 

lagereroerende voorheffing op de dividenden van nieuwe aandelen 

uitgegeven vanaf 1 juli. Het verlaagde tarief geldt wel pas na twee jaar. Tot 

dan geldt het gebruikelijke tarief van 25 procent. 

De roerende voorheffing bedraagt 20 procent voor dividenden uit de 

winstverdeling van het tweede boekjaar na de inbreng en 15 procent bij het 

derde boekjaar en latere. 

 

Erfpacht en recht van opstal extra belast 

Het registratierecht op het recht van opstal en erfpacht stijgt van 0,20 naar 

2 procent. Voor vzw’s wordt een uitzondering voorzien en geldt een tarief 

van 0,50 procent. Erfpacht wordt in de praktijk vaak gebruikt voor de 

aankoop van een tweede verblijf aan de kust. Als erfpachter wordt u geen 

eigenaar, maar kunt u het goed minimaal 27 jaar en maximaal 99 jaar 

gebruiken. In ruil betaalt u in één keer of op vaste tijdstippen een 

vergoeding. Het recht van opstal is een (tijdelijk) recht om gebouwen, 

werken of beplantingen aan te brengen op andermans grond. Een recht van 

opstal kan tot 50 jaar duren. Op betaalde vergoedingen voor het recht van 

opstal of erfpacht worden registratierechten geheven. 

Daarnaast verdubbelt het algemeen vast recht op 1 juli van 25 naar 50 

euro. Het geldt als er geen uitdrukkelijk tarief voor de registratierechten 

voorzien is. U betaalt bijvoorbeeld het vast recht bij de opmaak van een 

huwelijkscontract met inbreng van één van de partners in de 

huwgemeenschap. 

 



 
 
 

 

Hogere belasting op aanvullend pensioen 

Vroeger uw aanvullend pensioenkapitaal van een groepsverzekering of 

individuele pensioentoezegging opnemen, wordt zwaarder belast. Het is een 

van de maatregelen om mensen aan te moedigen langer aan de slag te 

blijven. Enkel wie zijn pensioenkapitaal ten vroegste op zijn 62ste opneemt, 

wordt nog belast tegen het huidige tarief van 16,5 procent. Op een 

pensioenuitkering op de leeftijd van 61 jaar betaalt u voortaan 18 procent, 

op 60 jaar is dat 20 procent.  

Let wel, voor groepsverzekeringen gelden die belastingtarieven enkel voor 

het kapitaalopgebouwd met werkgeversbijdragen. Voor 

het kapitaal gevormd met bijdragen van de werknemer verandert er niets: 

stortingen van voor 1993 worden belast tegen 16,5 procent, latere 

stortingen tegen 10 procent. 

 

Nieuw statuut voor oldtimers 

Dankzij een nieuw oldtimerstatuut zullen liefhebbers deze zomer veel vrijer 

kunnen genieten van hun oldtimer. Het geldt voor voertuigen die staan 

ingeschreven met een O-plaat, niet voor klassieke voertuigen van 25 jaar en 

ouder met een gewoon kenteken. Voor die laatsten blijft alles bij het oude.  

 

Wat verandert er?  

In het nieuwe oldtimerstatuut is de minimumleeftijd voor alle categorieën 

van voertuigen vastgelegd op 25 jaar. Tot nu toe moesten militaire en 

bedrijfsvoertuigen minimaal 30 jaar zijn om als oldtimer te worden 

beschouwd. 

Daarnaast mogen oldtimers voortaan dag en nacht rijden en hoeft dat niet 

langer binnen de context van een behoorlijk toegelaten manifestatie zijn. 

Vroeger bleef het gebruik beperkt tot proefritten binnen een straal van 25 

kilometer, tussen zonsopgang en -ondergang. Dat moest bovendien in het 

kader van een behoorlijk toegelaten manifestatie of om zich ernaar te 

begeven. 

Toch zijn er beperkingen. Zo mogen oldtimers nog steeds niet gebruikt 

worden voor commerciële en professionele doeleinden en mag er geen 

woonwerkverkeer en woon-schoolverkeer mee worden afgelegd. 

 

Geharmoniseerde tarieven voor huisvuil 

Er gelden in Vlaanderen voortaan geharmoniseerde gemeentelijke tarieven 

voor huisvuilophaling. De gemeenten moeten zich daardoor aan minimum- 

en maximumtarieven houden. Het minimumtarief is vastgelegd op 0,1 euro 

per kilogram en het maximumtarief op 0,3 euro per kilogram. In de 

gemeenten met huisvuilzakken moet een zak van 60 liter minstens 0,75 

euro en maximum 2,25 euro kosten. Ook voor de huis-aan-huisinzameling 

van grof vuil worden tarieven opgelegd: minimum 0,05 euro per kilogram 

en maximum 0,6 euro per kilogram. 

 



 

Auto 

Vanaf 1 juli worden de tarieven van de jaarlijkse verkeersbelasting en van 

de belasting op de inverkeerstelling (BIV) met 1,18 procent geïndexeerd. De 

BIV bedraagt minstens 41,61 euro en maximaal 10.402 euro. De belasting 

op oldtimers is forfaitair vastgelegd op 41,61 euro. De jaarlijkse 

verkeersbelasting hangt af van de aard van het voertuig en bedraagt 

minimaal 34,77 euro. 

 

De Lijn  

Vorige maand trok De Lijn al de prijzen op van abonnementen, lijnkaarten 

en sms-ticketten. Deze maand zijn de biljetten aan de beurt: een biljet in 

voorverkoop voor 1 of2 zones kost 1,30 euro. De prijs van biljetten voor 3 

zones of meer blijven onveranderd op 2 euro. Waalse 65-plussers moeten 

voortaan betalen als ze rijden met De Lijn. De Vlaamse senioren blijven wel 

gratis rijden.  

 

Bellen en sms’en in Europa goedkoper 

Uw gsm, smartphone of tablet gebruiken op een reis in de Europese Unie 

wordt opnieuw een stuk goedkoper. Net zoals de voorbije jaren verplicht de 

Europese Commissie de telecomoperatoren om hun roamingtarieven te 

verlagen. Dat zijn de kosten die worden aangerekend voor het gsm-gebruik 

in het buitenland. 
 

 

 



 
 
 
 


