
Op 26 juli 2017 stelde de federale regering 

haar Zomerakkoord voor. Ondertussen 

werden een aantal van die afspraken in een 

ontwerp van Programmawet gegoten. Het 

ontwerp werd gisteren op de website van de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers gepu-

bliceerd. We zetten de belangrijkste maatre-

gelen, relevant voor de particuliere belegger, 

kort op een rijtje. Deze maatregelen treden 

in werking vanaf 1 januari 2018.

Vrijstelling spaarboekje

De !scale vrijstelling van de rente op uw 

spaarboekje zakt van 1.880 euro naar 940 

euro.

Vrijstelling dividendinkomen

Via de aangi#e personenbelasting kan de 

verrekening of teruggave gevraagd wor-

den van de Belgische roerende voorhe$ng 

(30 %) op een schijf van 627 euro aan ont-

vangen dividenden. Het betre# een !scaal 

voordeel van maximaal 188,10 euro. Die 

vrijstelling geldt niet voor dividenden uit-

gekeerd door fondsen of trusts. Die vrij-

stelling geldt, net als de vrijstelling voor het 

spaarboekje, per belastingplichtige.
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Beurstaks

De tarieven van de beurstaks worden op-

nieuw verhoogd. Het tarief van 0,09 % (o.a. 

voor obligaties) stijgt naar 0,12 % en het 

tarief van 0,27 % (o.a. voor aandelen) stijgt 

naar 0,35 %. Het tarief van 1,32 % (voor 

bijvoorbeeld kapitalisatiefondsen) wijzigt 

niet. Ook de plafonds van respectievelijk 

1.300, 1.600 en 4.000 euro per transactie 

blijven ongewijzigd.

Taks op de fondsen

Sinds de aanpassing in 2012 wordt de zo-

genaamde ‘taks op de fondsen’ geheven bij 

verkoop van rechten van deelneming in 

kapitaliserende collectieve beleggingsfond-

sen die minstens 25 % van hun vermogen 

beleggen in schuldvorderingen. Die grens 

van 25 % wordt verminderd naar 10 % voor 

rechten van deelneming die verkregen wer-

den vanaf 1 januari 2018.

De taks is voortaan niet enkel meer van 

toepassing op ‘instellingen voor collectieve 

belegging in e&ecten’, maar ook op de alter-

natieve instellingen voor collectieve beleg-

ging (zoals bijvoorbeeld de gestructureerde 

fondsen).

Het Zomerakkoord – Eerste reeks maatregelen gepubliceerd

Kasteelplein Street Journal en DL Flash! 

kan u terugvinden op onze website 

dierickxleys.be onder de rubriek 

Nieuws/Magazine en nieuwsbrief.
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Niet "naal

Wij benadrukken dat de beschikbare tekst 

louter een wetsontwerp betre# en dus nog 

niet !naal is. Het wetsontwerp kan nog 

steeds aangevuld en gewijzigd worden.

De bepalingen met betrekking tot de e&ec-

tentaks werden uit het wetsontwerp gelicht 

en afzonderlijk opnieuw voorgelegd aan de 

Raad van State. Daarvoor is dus nog geen 

wetsontwerp beschikbaar. Met betrekking 

tot de maatregelen voor vennootschappen 

is er evenmin een wetsontwerp beschikbaar.

Nog vragen hieromtrent? Contacteer dan 

uw beheerder of contactpersoon of bel naar 

03 241 09 99.


