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VAKANTIEDAGEN 2015
06/04
01/05
14/05-15/05
25/05
20/07-21/07
11/11
25/05-26/05

2de Paasdag
Dag van de Arbeid
OHH
2de Pinksterdag
Nationale Feestdag
Wapenstilstand
Kerstmis
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GELUKKIG 2015
Het wordt nu wel eens tijd dat jullie kunnen
proeven van een lekkere
‘Hof ten Dormaal’
We hebben voor al onze klanten een fles
Witgoud klaarstaan.

BTW-aangifte 4de kwartaal 2014

Graag de nodige documenten
binnenbrengen voor maandag
12 januari 2015.
www.hoftendormaal.com
Wit Goud is het eerste witloofbier ter wereld dat voor het eerst
gebrouwen werd in 2009. Dit blond hoevebier bevat iets minder
hop dan andere bieren. De hop wordt deels vervangen door
chicorei, de wortel van het witloof die tijdens het laatste halfuur
van het brouwproces aan het brouwsel wordt toegevoegd. Dit
geeft een fris bittere geur van witloof aan het bier.
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Energielening 2015
Met een energielening kan je werken financieren waardoor
je energie zal besparen in je woning. Je kan maximum
€10.000 lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over
een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.
Je kan een energielening aanvragen bij ee Lokale Entiteit in
je gemeente. Je kan dus enkel een lening aanvragen als er
in je gemeente zo’n Lokale Entiteit is.
Kampenhout: 3Wplus Energie
Zemst: 3Wplus Energie
Haacht: IGO DIV
Herent: IGO DIV
Boortmeerbeek: IGO DIV
Kortenberg: IGO DIV
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Hervorming sociale bijdragen vanaf
01/01/2015
Vanaf 2015 verandert de berekeneningswijze
voor de sociale bijdragen van zelfstandigen. Die
worden dan berekend op basis van het
beroepsinkomen van het jaar zelf, niet meer op
basis van het inkomen van 3 jaar geleden.
De nieuwe berekeningsformule is bedoeld om
dichter aan te leunen bij de schommelingen van
het inkomen. Zelfstandigen betalen vanaf nu
voorlopige bijdragen die twee of drie jaar later
geregulariseerd worden.

SLAPENDE REKENINGEN
In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde
(kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil
zeggen dat de intrest 0% bedraagt.

Voorbeelden van werken (uitgevoerd door aannemer):
- Dak, vloer en muur isoleren
- Hoogrendementsglas plaatsen of ramen vervangen
- Thermostatische kranen plaatsen
- Verwarmingsketel onderhouden
- Kamerthermostaat met programeermogelijkheden
plaatsen
- Zonneboiler plaatsen
- Geothermische warmtepomp plaatsen
- Oude verwarmingsketel vervangen door een
condensatieketel of een warmteboiler.

Zicht-, spaar- of effectenrekeningen waarop
gedurende minstens vijf jaar geen enkele verrichting
meer uitgevoerd is en waarover er ook geen contact
was met de bank, zijn slapende rekeningen. Als die
vijf jaar voorbij zijn moet de bank gedurende één jaar
de eigenaar van de rekening proberen te zoeken.
Lukt dat niet, dan moet de bank het tegoed
overdragen aan de Deposito- en Consignatiekas. De
eigenaar of zijn erfgenaam heeft meer dan 30 jaar de
tijd om het geld te recupereren.
Als het tegoed op de rekening minder dan € 20,00
bedraagt, dan moet de bank geen opzoekingen doen
en wordt het geld gewoon overgedragen naar de
DCK en heft u er geen recht meer op.
Slapende rekeneningen kunt u het snelst opsporen
door online te zoeken op
http://www.slapenderekeningen.be en door te klikken
naar ‘MyMinfin’ met uw elektronische identiteitskaart.
Kom gerust langs om dit samen met ons op te
zoeken.

JANUARI 2015

NIEUWSBRIEF

Wat wordt duurder in 2015?
Elektriciteit
In Vlaanderen gaan de distributienettarieven met gemiddeld
24% omhoog, een gevolg van een inhaalbeweging die de
distributienetbedrijven moeten doorvoeren omdat de
aangerekende tarieven de voorbije jaren fors onder hun
werkelijke kosten lagen. Daardoor zal de elektriciteitsfactuur
met gemiddeld 8,4% stijgen.
Postzegels
Bij de aankoop van 10 zegels of meer betaalt u nu €0,72 in
plaats van € 0,70 per postzegel. Per stuk blijft het tarief
€0,77.
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INSCHRIJVING KBO
In 2013 werd het Handelsregister afgeschaft en werden al
de ondernemingen opgenomen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen. Bij de overgang van het handelsregister
naar het nieuwe systeem werden bij een aantal
ondernemingen de activteiten onvolledig of niet correct
overgenomen, net zoals bepaalde exploitatieadressen.
Ook is het mogelijk dat activiteiten waarmee men vroeger
gestart is, niet noodzakelijk dezelfde zijn als vandaag de
dag.
Een verkeerde inschrijving kan belangrijke gevolgen
hebben:

Bedrijfswagens
Wie een bedrijfswagen ter beschikking heeft betaalt vanaf 1
januari 2015 2,5 à 3 % meer belastingen op dat voordeel. Dit
is een rechtstreeks gevolg van de jaarlijkse aanpassing van
de CO2-uitstoot.

Boetes
De overheid kan een boete opleggen die kan oplopen van
€62,00 tot €10.000,00

Woonbonus
Wie na 1 januari 2015 een lening aangaat voor de aankoop,
de bouw of de verbouwing van de enige en eigen woning,
krijgt nog altijd een belastingsvermindering. Deze is echter
wel minder groot dan de woonkredieten, verleden door een
notaris voor 31/12/2014.

De klant betaalt niet
Indien een ondernemer een rechtsvordering wil indienen
tegen een niet betalende klant, dan moet deze ondernemer
zelf rechtsgeldig ingeschreven zijn in de KBO.
De activiteit van de verrichte handeling moet ingeschreven
zijn in het KBO. Zo kan iemand die ingeschreven is als
loodgieter, geen vordering instellen voor schrijnwerker.

Beurstaks
Wie aandelen koopt of verkoopt, zal vanaf nu op het hele
bedrag een beurstaks moeten betalen van 0,27% ipv 0,25%.
Maximale beurstaks nu: € 800,00. Ook voor
beleggingsfondsen gaat de beurstaks de hoogte in. 1,32%
met plafond van € 2.000,00
Volwassenonderwijs
Het inschrijvingsgeld wordt opgetrokken van €1,15 naar
€1,50 per lestijd.
Renoveren
Sinds 1 december komt u niet meer in aanmerking voor een
renovatiepremie, maar voor een belastingsvermindering van
maximaal € 3.333 over drie opeenvolgende jaren.

Niet aftrekbare beroepskosten
De fiscus kan kosten verwerpen als deze betrekking hebben
op een activiteit die niet werd ingeschreven in de KBO.
RSZ-verminderingen
Indien u personeel tewerkstelt bij vestigingseenheden die
niet vermeld staan in de KBO, loopt u het risico om RSZverminderingen te verliezen voor deze personeelsleden.
Op de website van de FOD Economie – toepassing KBO
Public Search kan u in eerste instantie zelf eens controleren
of al uw gegevens nog up-to-date zijn.
Indien u vragen hebt, kan u altijd bij ons terecht.
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html

Internet
Wie diensten aankoopt via het internet, moet voortaan btw
betale nals die wordt aangekocht bij een provider uit een
ander EU-land. Het tarief is afhankelijk van het land waar de
koper is gevestigd.
Onbeperkt bijverdienen gepensioneerden
Gepensioneerden die 65 jaar zijn of een loopbaan van 45
jaar achter de rug hebben mogen onbeperkt bijverdienen
zonder dat hun pensioen verminderd of zelfs geschorst
wordt.
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Mag uw controleur nu zomaar uw rekeningen inkijken?
Vorig jaar is het zgn. Centraal Aanspreekpunt (CAP) actief geworden dat alle rekeningnummers bij Belgische banken bijhoudt.
De fiscus kan onder bepaalde voorwaarden dit register raadplegen.

Het centraal aanspreekpunt
Wat? Dit is een register bij de Nationale Bank van België dat de nummers van alle rekeningen en de meeste contracten
(leningen, beleggingen,...) bij Belgische banken bevat. Het register bevat enkel de nummers van de rekeningen en contracten.
Waarom? Het CAP is bedoeld als werkmiddel voor de fiscus. De fiscus kan de gegevens opvrangen die het CAP over u bezit.
Het CAP beschikt over alle gegevens sinds 2010 en krijgt van de banken elk jaar een update.

Spelregels van de fiscus
Enkel mogelijk in drie gevallen. De fiscus mag het CAP enkel raadplegen wanneer er uit een controle of onderzoek
aanwijzigingen van belastingsontduiking of fraude blijken, als de fiscus u wil taxeren op een zgn. indiciair tekort, en wanneer er
een verzoek tot bijstand komt van een buitenlandse staat.
Eerst aan u vragen. Vooraleer de fiscus het CAP kan raadplegen, moet uw controleur eerst via brief de informatie die hij wil
hebben aan u vragen (vraag om inlichtingen). Hij moet u in die brief ook zeggen dat als u niet of onvoldoende antwoordt, hij een
beroep kan doen op het CAP.
Controleer zelf de info! U kunt zelf, gratis, via gewone brief, aan het CAP vragen welke gegevens er over u bekend zijn.
Kom langs in ons kantoor en we helpen u graag verder.
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