
Nieuwsbrief Minister van Financiën Koen Geens

Beste lezer,

De vakantie lonkt voor velen onder ons, we snakken allen naar wat rust. Ik ben tevreden dat ik net
voor het reces nog een aantal zaken heb kunnen realiseren: de volksleningen zijn goedgekeurd, de
fiscus en de ondernemers kiezen resoluut voor een duurzame “tax-cificatie, via omzendbrieven heb

ik duidelijkheid gebracht aangaande de 309%-regel en de gesplitste aankoop. Tax- on-Web werd
opnieuw met succes afgesloten. Ook op begrotingsvlak werd nog belangrijke vooruitgang geboekt:

wetgeving 2013-2014 gestemd en een akkoord met de Gewesten over de verdeling van de
saneringsinspanning voor 2014. Ik wens ieder van u een deugddoende vakantie !
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17 juli – Akkoord met Gewesten over verdeling saneringsinspanningen

Ik ben tevreden dat het Overlegcomité een akkoord bereikt heeft tussen de federale staat,
de gewesten en de gemeenschappen over de verdeling van de te realiseren begrotingsinspanningen
voor 2014. Dit akkoord is een belangrijke stap in de voorbereiding van de globale begroting 2014 van
alle Belgische overheden waarvan het ontwerp ten laatste op 15 oktober moet voorgelegd worden
aan de Europese Commissie.

http://www.koengeens.be/b-17-juli-2013.html

18 juli - Afsluiting van Tax-on-web met stijging van 8,9%

Tax-on-web klokte om middernacht af op 2.629.227 ingediende aangiften, hetzij 214.595
bijkomende aangiften in vergelijking met vorig jaar. Een mooie stijging van 8,9%. We zitten wel
stilaan aan een plafond, gezien nog amper 25% van de belastingplichtigen een papieren aangifte
indient. Bedoeling is om op termijn de vereenvoudigde aangifte, die nu reeds voor bijna 1,5 miljoen
mensen bestaat, nog uit te breiden.



http://www.koengeens.be/b-18-juli-2013.html

18 juli - Begrotingsamendementen goedgekeurd door Parlement

De plenaire vergadering van de Senaat op 18 juli de wetgeving aangenomen betreffende de
maatregelen die het begrotingsconclaaf begin deze maand had genomen. Hiermee is er een stabiel
kader en rechtszekerheid voor wat de begroting voor 2013 en 2014 betreft.

We blijven hiermee op koers voor het behalen van onze begrotingsdoelstellingen: 1% structurele
verbeteringen realiseren in 2013, het terugdringen van het structurele begrotingstekort tot -1,2%
tegen eind 2014 en de weg inslaan richting het structureel begrotingsevenwicht in 2015.

19 juli : Fiscus en ondernemers kiezen voor duurzame “tax-cificatie”

Nadat ik eerder de vertegenwoordigers van de economische beroepen en de
ondernemersorganisaties apart had gesproken, heb ik hen op 19 juli samen gebracht met mijn
administratie voor een gezamenlijke fiscale dialoog. Het was een aangenaam gesprek, waarbij alle
partners hun grieven en verwachtingen met elkaar hebben gedeeld. Ik ben blij met de bereidheid van
allen om te streven naar een duurzame “tax-cificatie”

Meer lezen over de afspraken? http://www.koengeens.be/pe-19-juli-2013.html

22 juli - Overheidsschuld: duiding bij kwartaalcijfer Eurostat

Het is in België een jaarlijks terugkerend fenomeen dat de schuld in het eerste kwartaal snel stijgt om
dan tegen het einde van het jaar te normaliseren. Ik vond het daarom aangewezen om de nodige
duiding te geven bij het kwartaalcijfer dat Eurostat op 22 juli publiceerde.

http://www.koengeens.be/pe-22-juli-2013.html

22 juli – Impact van Detroit op Dexia

Beurstechnisch moest Dexia geen informatie geven over de mogelijke impact van het faillissement
van Detroit, gezien er geen materiële impact is. Politiek gezien vond ik het aangewezen om onnodige
onrust te vermijden.

Het persbericht van Dexia vindt u hierbij: http://hugin.info/152020/R/1717938/571370.pdf
Mijn interview met De Morgen: http://www.koengeens.be/gp-24-juli-2013-de-morgen.html

23 juli – Duidelijkheid over 309%-regel



Zoals ik reeds eerder had aangekondigd naar aanleiding van de vraag van collega Carl Devlies in de
Kamer, heb ik het initiatief genomen om aan de hand van een nieuwe circulaire de toepassing van de
309 procent-aanslag te verduidelijken.

Meer lezen: http://www.koengeens.be/b-23-juli-2013.html

24 juli – Gesplitste aankoop zal mogelijk blijven

Ook over de gesplitste aankoop was er enige twijfel ontstaan. Ik heb het initiatief genomen
om duidelijkheid te brengen aangaande de fiscale behandeling van een zogenaamde “gesplitste
aankoop”. De gesplitste aankoop zal in de toekomst mogelijk blijven. De nieuwe beslissing zal van
toepassing zijn op alle rechtshandelingen vanaf 1 september 2013.

Meer lezen: http://www.koengeens.be/pe-24-juli-2013.html

24 juli - Gesprek met EU-commissaris Semeta

Ik heb Europees Commissaris Šemeta ontvangen op mijn kabinet. We bespraken de stand van zaken
van verschillende Europese fiscale dossiers, waaronder een gemeenschappelijke geconsolideerde
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB), de taks op financiële transacties
(FTT), de modernisering en harmonisatie op het vlak van BTW en energiefiscaliteit.

25 juli – Volksleningen goedgekeurd: goed instrument voor spaarder en investeerder

De Ministerraad heeft het ontwerp betreffende de volksleningen goedgekeurd. Met de
volksleningen willen we dat banken het spaargeld gemakkelijker kunnen inzetten voor de economie.
De spaarder zal kunnen intekenen op een volksleningskasbon met verlaagde roerende voorheffing.
De looptijd bedraagt minstens vijf jaar. De banken zullen dat geld moeten aanwenden voor leningen
voor socio-economische investeringen en voor KMO’s.

Interesse of vragen over de volksleningen? http://www.koengeens.be/b-25-juli-2013-a.html

25 juli – Bezoek aan FINSHOP, project met toekomst

Ik bracht op 25 juli met collega Minister van Justitie Annemie Turtelboom een bezoek aan de Finshop
te Brussel (Haren). Finshop staat in voor de realisatie van ondermeer inbeslag genomen en verbeurd
verklaarde goederen. Hiermee realiseert de shop jaarlijks een omzet van 3 à 4 miljoen Euro. Nieuwe
shops voor Vlaanderen en Wallonië zijn gepland.

Meer weten over Finshop?
http://www.koengeens.be/b-25-juli-2013.html en www.finshopbelgium.be

26 juli -Centraal Aanspreekpunt bankgeheim opgericht bij Nationale Bank

Het Centraal Aanspreekpunt betreffende het bankgeheim werd vandaag opgericht. Het is het
werkmiddel dat, binnen de bestaande procedure, moet toelaten het fiscaal onderzoek te
stroomlijnen. Door het samenbrengen van de gegevens van alle financiële instellingen per



belastingplichtige wordt het voorheen tijdrovend en kostelijk onderzoek van de fiscus, bij al deze
instellingen afzonderlijk, vermeden. Dit onderzoek was niet alleen tijdrovend en kostelijk, het kon
ook een inbreuk op het privéleven van de belastingplichtige inhouden en een aantasting bij de
betrokken instellingen van zijn financiële geloofwaardigheid. De raadpleging door de FOD Financiën
start op 1 mei 2014.

Meer weten? http://www.koengeens.be/b-26-juli-2013.html
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