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Betere bescherming voor belegger  én minder kosten voor de ondernemingen 

Vandaag kreeg het wetsontwerp van Minister Geens voor een betere bescherming van de belegger 

en minder kosten voor bedrijven door een aangepaste prospectuswet,  groen licht in de Senaat.  De 

prospectus geeft onder meer informatie over de uitgever van het beleggingsproduct, de kenmerken 

van het beleggingsproduct, de eventuele risico’s en de uitgiftevoorwaarden.  De ondernemingen 

kunnen de kosten drukken door de prospectusvrijstelling voor aanbiedingen aan het eigen personeel.

Voor meer toelichting: 

http://www.koengeens.be/pe‐3‐juli‐2013.html 

 

4 juli 

Laatste fiscale regularisatieronde start op 15 juli 

De Senaat heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat de procedure voor de fiscale regularisatie 
wijzigt. De nieuwe regels zullen van toepassing zijn voor de regularisatie-aangiften ingediend 
vanaf 15 juli 2013 en ten laatste op 31 december 2013. De procedure staat open voor 
particulieren, bedrijven alsook rechtspersonen onderworpen aan de echtspersonenbelasting. 

Koen Geens: “Met deze laatste regularisatieronde willen we de mensen de mogelijkheid geven om 

alsnog op een correcte manier belastingen te betalen voor fiscale fraude uit het verleden. Weliswaar 

met een hogere sanctie, maar met meer rechtszekerheid op het strafrechtelijk vlak.” 

Voor meer toelichting: 

http://www.koengeens.be/pe‐4‐juli‐2013.html 

Voor een stand van zaken van de regularisatie‐aangiften tot 30 juni 2013: 

http://www.koengeens.be/pe‐2‐juli‐2013.html 

Meer info over aangiften over oud naar nieuw regime: 

http://financien.belgium.be/nl/Actueel/20130711_fiscale_regularisatie.jsp?referer=tcm:306-
227822-64 

 

5 juli 

Plaatsen van zonnepanelen niet voldoende voor stijging KI 

Naar aanleiding van berichten in De Tijd als zouden er na plaatsing van zonnepanelen in bepaalde 

gevallen een verhoging van het Kadastraal Inkomen (KI)  kunnen gebeuren, verwijst de minister nog 

eens uitdrukkelijk naar de omzendbrief 3/2010 van de FOD Financiën die uitdrukkelijk stelt dat zo’n 

plaatsing niet leidt tot een verhoging van het KI. 



Lees hier de omzendbrief: 

http://www.koengeens.be/uploads/2/1/5/6/21567382/circulaire_ki_energiebesparingen.pdf 

 

8 juli 

Minister Geens ontmoette vandaag zijn Nederlandse evenknie, Frans Weekers  

Minister van Financiën Koen Geens verwelkomde vandaag zijn Nederlandse evenknie, 

Staatssecretaris voor Financiën Frans Weekers op zijn kabinet. Ze wisselden er van 

gedachten over een aantal actuele bilaterale dossiers, waaronder het Belgisch‐Nederlands 

dubbelbelastingverdrag en de banken. 

 

9 juli 

Minister Geens versoepelt de btw‐behandeling van voedseldonaties     

Minister van Financiën Koen Geens geeft aan de btw‐administratie van de FOD Financiën de 

opdracht om een omzendbrief uit te werken die de omstandigheden, modaliteiten en 

voorwaarden nader omschrijven waarbinnen de administratie de heffing van btw zal 

prijsgeven over de onttrekkingen die hiermee gepaard gaan. Concreet betekent dit dat de 

warenhuizen geen BTW meer verschuldigd zijn bij schenkingen, waardoor het voor hen 

interessant wordt om goederen te schenken in plaats van goederen te vernietigen. 

Voor meer informatie: 

http://www.koengeens.be/pe‐8‐juli‐2013.html 

 

9 juli 

Geens pleit voor verdere bankenhervorming op ECOFIN 

Op dinsdag nam Minister Geens deel aan de bijeenkomst van de Europese Ministers van 

Financiën in Brussel . Het was een wat speciale bijeenkomst: de eerste met formele 

deelname van de 28ste lidstaat, Kroatië en de eerste onder het Litouwse Voorzitterschap. 

Bovendien zette de Raad het licht formeel op groen voor toetreding van Letland tot de 

Eurozone. Het is een belangrijk signaal van vertrouwen in de toekomst van de 

eenheidsmunt. Tijdens de bijeenkomst kwam Minister Geens tussen aangaande de 

structurele bankenhervorming . Voor België is het in het licht van het regeerakkoord  van 

belang dat vooruitgang kan worden geboekt en dat ook een Europees kader vorm kan 

krijgen. De Minister moedigde de Europese Commissie aan om initiatieven te nemen en om 

het debat in de schoot van de Raad verder te voeren. De Minister is tevreden dat het punt 



op de informele Raad van midden september in Vilnius zal besproken worden. Bovendien 

werd de aanmoediging van de Minister daags nadien kracht bijgezet door de aankondiging 

van Commissaris Barnier dat na de zomer een voorstel zal worden neergelegd.  

 

8‐10 juli                              

Begrotingswerk Parlement  

Met de beslissingen van het begrotingsconclaaf, die op 1 juli werden voorgesteld, wordt zekerheid 

gebracht voor 2013 en 2014. Het is nu van belang dat de maatregelen snel in wetten kunnen worden 

omgezet. Het begrotingswerk in de Kamer nam deze week aanvang in de commissie en schiet goed 

op. Volgende week volgen de besprekingen in de Senaat en zouden de plenaire vergaderingen in 

principe de begrotingsamendementen kunnen bespreken en goedkeuren. Op die manier zouden de 

daadkracht van Parlement en Regering een stabiel begrotingskader voor de komende twee jaren 

kunnen bezegelen.  

 

15 juli 

17.210 aangiften voor fiscale regularisatie in 2013 

Het Contactpunt Regularisatie stelde op 15 juli om 06h00 vast dat in 2013 reeds 17.210 regularisatie‐

aangiften werden ingediend, waarvan 10.254 in de maand juli. Deze aangiftes zullen nog worden 

behandeld volgens de oude procedure.  

Aangiftes die tussen 15 juli en 31 december worden ingediend, zullen worden behandeld volgens de 

nieuwe procedure. Ten eerste zullen ook rechtspersonen volgens de nieuwe procedure aangifte 

kunnen doen. Ten tweede gelden er strengere sancties en wordt een onderscheid gemaakt tussen 

gewone en ernstige fiscale fraude enerzijds en verjaarde en niet‐verjaarde kapitalen anderzijds. Ten 

derde geldt onder de nieuwe procedure een hogere strafrechtelijke bescherming voor een aantal 

witwasmisdrijven.  

Niet‐verjaarde kapitalen afkomstig van gewone fraude zullen kunnen worden geregulariseerd aan 

het gewone tarief met een verhoging van 15 procentpunten. Voor niet‐ verjaarde kapitalen 

afkomstig van ernstige en georganiseerde fiscale fraude bedraagt de verhoging 20 

procentpunten.  Voor verjaarde kapitalen geldt een uniek tarief van 35%.  

Aangaande het vooropgestelde budgettaire objectief, verwacht de Minister dat dit zal bereikt 

worden en mogelijks overschreden kan worden. Het is echter op dit moment nog te vroeg om te 

speculeren over de finale opbrengst.  

 

16 juli   

Morgen laatste dag voor Tax‐on‐Web  
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