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Een welgemeende proficiat!

Dames en heren notarissen, een oprechte proficiat! Vanuit de grond van mijn 
hart én écht gemeend. Wat jullie eind 2019 voor elkaar hebben gekregen met 
betrekking tot de woonbonus mag gezien worden. De wetgever was laat met 
zijn wetswijziging. De tijd was héél kort. Heel wat particulieren wilden maar 
al te graag nog genieten van de fiscale voordelen van de woonbonus. En zij 
schakelden dus een versnelling hoger in de aankoop van een woning in de 
hoop dat de “administratieve molen“ zou volgen. En dat is dankzij jullie flexi-
biliteit en jullie inzet ook effectief gebeurd.

Met uiteraard ook dank aan de andere “stakeholders“ wiens medewerking on-
misbaar was: de financiële instellingen, de gemeenten, FOD Financiën. Het 
was een mooi staaltje van efficiënt ‘samen’werken. Jullie hebben gescoord bij 
vele particulieren en bij de gemeenschap in zijn geheel. Een terechte pluim op 
jullie hoed!

In de komende vier jaren zullen jullie ongetwijfeld nogmaals de kans krijgen 
om jullie cliënten te helpen en bij te staan. Ongeveer 400.000 vennootschap-
pen, verenigingen en stichtingen moeten zich immers nog aanpassen aan het 
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Velen zullen onge-
twijfeld wachten tot eind 2023. Het wordt op dat moment opnieuw “alle hens 
aan dek”. Wij zullen langs “onze” kant, die van de cijferberoepers dus, ons best 
doen om de workload zo veel mogelijk te spreiden over de komende jaren.
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