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Lorenz Bogaert & Toon Coppens (Twoo & Realo)
“ONLINE BOEKHOUDEN BESPAART VEEL TIJD”

Online boekhouden - Gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen 
‘Make-over’ voor Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht?
Acties tegen belastingaanslag na verstrijken bezwaartermijn?

Aangepaste drempels voor kleine vennootschappen
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Disclaimer : 
Aan de samenstelling van dit magazine wordt door 
de redactie veel zorg besteed. Niettemin kan geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke 
onjuistheden. De opgenomen teksten hebben een infor-
matief karakter en zijn niet bedoeld als beroepsmatig 
advies.
Contacteer uw dossierbeheerder voor advies op maat. 
Overname van artikels is toegestaan, mits integraal en 
met bronvermelding.

Bakermat

Beste relatie, 
 
Met ons magazine ‘Bakermat’ infor-
meren wij u over actuele onderwerpen 
in onze vakgebieden. Aan de hand van 
interviews met onze klanten lichten 
wij u graag onze uitgebreide dienst-
verlening toe. 
 
Wenst u meer informatie over één van 
de onderwerpen? Contacteer dan uw 
dossierbeheerder. 
 
Bent u nog geen klant? Kom eens met 
ons praten. Misschien kunnen we u 
meer inzicht geven in uw bedrijf.

Accounting, auditing, consulting en 
corporate finance :  
het is meer dan zomaar cijfers.

Tot snel,

het team van Baker Tilly Belgium.
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De weg naar ‘digitale boekhouding’ is 
door de Belgische overheid definitief in-
geslagen. Onder andere elektronische 
facturatie naar de overheid zal vanaf 
2016 stapsgewijs verplicht worden. De 
maatregel moet digitale facturatie in Bel-
gië verder doen doorbreken, vanwege de 
grote besparingsmogelijkheden (ook voor 
de bedrijven).
Ook aan “online boekhouden” (software 
in de cloud) zijn veel voordelen verbon-
den. Ook op dit vlak is Baker Tilly Belgium 
vooruitstrevend.

De boekhouddiensten zijn onderhevig aan we-
zenlijke wijzigingen zowel op niveau van (sa-
men)werking, verwerking, wijze van gebruik 
van software en tools. Baker Tilly Belgium volgt 
deze wijzigingen op de voet en staat garant 
voor de nodige flexibiliteit. De boekhouding kan 
geheel, of gedeeltelijk, door u worden gevoerd 
(met onze supervisie), of volledig aan ons wor-
den toevertrouwd, telkens met behulp van soft-
ware. De mogelijkheid bestaat dat de software 

beschikbaar is ofwel op uw eigen PC, dan wel 
op uw servers, in de cloud, op onze servers 
met toegang voor uzelf.

Het boekhoudpakket dat wij momenteel ter 
beschikking hebben op onze servers, met toe-
gang voor uzelf, is “Vero” van Kluwer. Tevens 
kunnen wij u aanbieden om over te gaan tot 
standaardisatie en automatisering van de ver-
werking van de facturen via het Kis-platform 
(Kluwer invoice solution: scannen, boeken en 
archiveren van facturen). Ook het pakket Exact 
Online kan aangeboden worden.

De verkoopfacturen kunnen ofwel door uw ei-
gen facturatie- of boekhoudpakket worden ge-
genereerd ofwel door een facturatiepakket be-
schikbaar gesteld door Baker Tilly Belgium. De 
facturatiepakketten die wij ter beschikking stel-
len in samenwerking met onze partners zijn “in-
voiceone” (Wolters Kluwer) en “Admin Invoice” 
(Syneton). Uiteraard kunnen andere pakketten 
voor facturatie eveneens gebruikt worden.

Voordelen
 
Inloggen via internet : uw gegevens zijn over-
al beschikbaar ; u heeft ten allen tijde toegang 
tot uw boekhouding.

Samenwerken met uw accountant : uw dos-
sierbeheerder kan meekijken, afsluitboekingen 
of andere zaken uitvoeren zonder dat u hier 
hinder van ondervindt.

Geen investering : enkel een opstartkost en 
jaarabonnement, dus geen extra investering in 
hard- en software.

Flexibiliteit : u kunt zelf bepalen in overleg 
met uw dossierbeheerder welke taken u op 
zich neemt en welke taken wij voor u uitvoeren. 
Indien u geen boekingen wenst uit te voeren, 
kan u ook opteren om de software enkel te 
raadplegen.

Efficiëntie : als u via uw bank CODA-bestanden 
aanvraagt, kan u zelf uw rekeninguittreksels im-
porteren en zo goed als automatisch laten boe-
ken. Wanneer u gebruik maakt van de module 
‘AccountantsFacturatie’, kunnen uw verkopen 
in één beweging worden doorgestuurd naar de 
boekhouding waar de verwerking automatisch 
zal gebeuren.

Veiligheid : u zal inloggen via een https-ver-
binding ; tevens zal u bij het inloggen dienen 
gebruik te maken van een Vasco-key die een 
unieke code genereert.

Rapporten/dashboard : u kunt de diverse 
rapporten zoals R/C klanten, leveranciers maar 
ook de fiscale balans van uw bedrijf ten allen 
tijde oproepen en afdrukken. Ook beschikt Vero 
over een dashboard waar u in één oogopslag 
een aantal kerncijfers kunt raadplegen over ver-
schillende jaren.

Export : in Vero kan u diverse basisgegevens 
met één klik exporteren naar Excel. Er zijn nog 
uitgebreidere exportmogelijkheden.

Contacteer uw dossierbeheerder voor meer 
informatie, of een vrijblijvende demo.   n 
 
Jos Aelbrecht, Pieter De Paepe & 
Michel Roelandt

Online boekhouden : niets 
dan voordelen

Weg naar digitale boekhouding is definitief ingezet



“Online boekhouden 
bespaart ons veel tijd”

Lorenz Bogaert & Toon Coppens van Twoo en Realo 
over samenwerking met Baker Tilly Belgium
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De jonge internetondernemers Lorenz Bogaert en Toon Cop-
pens kregen nationale bekendheid door hun sociale netwerksite 
Netlog. Op z’n hoogtepunt was Netlog een uitdager van Face-
book, maar tegen het geweld van Mark Zuckerberg bleek geen 
kruid gewassen. Als ‘pur sang‘ ondernemers begonnen Lorenz 
en Toon met een nieuw internetproject, de datingsite Twoo. Ook 
dat groeide uit tot een succes, en werd verkocht in 2013. Mo-
menteel werken beiden aan het online vastgoedproject Realo. 
Aan Netlog en Twoo leverde Baker Tilly Belgium accounting-
diensten. De start-up Realo maakt gebruik, naast juridisch-
fiscaal advies, van de online boekhoudsoftware van Baker Tilly 
Belgium.

Lorenz Bogaert : “We werken al sinds 2005 samen met Baker Tilly 
Belgium voor onze boekhouding. Bij onze start in 2003 in Aalst heb-
ben we de eerste de beste boekhouder onder de arm genomen. Door 
de groei van ons bedrijf hadden we de ondersteuning van een groter 
boekhoudkantoor nodig. Na een vergelijking van meerdere kantoren zijn 
we bij het toenmalige Acos Berk in Aalst terecht gekomen. Ze werden 
ons niet alleen aanbevolen, maar we hadden ook het beste gevoel bij 
hen. Als jong bedrijf werden we door het hele team van Jos Aelbrecht 
au sérieux genomen. Het was dus een bewuste keuze voor Acos Berk, 
en niet voor één van de ‘Big 4’ kantoren.”
“In al die jaren hebben we met Baker Tilly Belgium (de nieuwe naam 
van Acos Berk sinds 2011, nvdr) een vlotte samenwerking gehad. De 
weinige obstakels werden snel ontmijnd.”

Ook voor grotere uitdagingen
Toon Coppens : “Naast de boekhouding hielp Baker Tilly Belgium ons 
ook met grotere uitdagingen. De venture capital ronde in 2006-2007, 
met een zware due dilligence, verliep vlot door hun efficiënte dienstver-

lening. Ze slaagden ook in de volgende testen, zoals onze internationale 
doorbraak, en onze verkoop aan een Franse groep. Ze legden toen 
veel flexibiliteit aan de dag bij boekhoudkundig complexe zaken. Het is 
trouwens veelbetekenend dat de overnemer soms ook met hen samen-
werkt voor juridisch-fiscaal advies.”

Lorenz Bogaert : “Het totale aanbod van hun diensten, tot en met de 
persoonlijke aangiftes, is aantrekkelijk. Alles verloopt heel vlot, dankzij 
één aanspreekpunt. We werken nu al 10 jaar samen, met weinig strub-
belingen. In die 10 jaar zijn we gegroeid van enkele mensen naar meer 
dan 100 medewerkers. Baker Tilly Belgium groeide met ons mee. Hun 
accounting-aanpak is probleem-vermijdend. Als er dan toch uitdagingen 
zijn, dan komt hun meerwaarde naar boven.”

Online boekhouden voor Realo
Toon Coppens : “Met Realo hadden we eerst een externe CEO die abso-
luut met een “Big 4” kantoor wou werken. Dat liep snel op een teleurstel-
ling uit, en al na één jaar keerden we terug naar Baker Tilly Belgium. Bij 
Realo hebben we geen mensen met een achtergrond in boekhouding. 
Het was dus logisch dat we voor de dienstverlening met een online 
softwarepakket kozen.”

Jos Aelbrecht, partner van Baker Tilly Belgium, : “Alle facturen worden 
door Realo gescand en in het boekhoudpakket in de cloud ingevoerd. 
Zowel Realo als wijzelf kunnen er dus altijd aan. Er komen geen papie-
ren facturen meer aan te pas. De software is eenvoudig qua set-up en 
schaalbaar. Realo is een mooi voorbeeld hoe de boekhouding vandaag 
kan gedigitaliseerd worden.”

Veerle Coppens, Financieel Directeur : “Het gaat snel en vlot”
Veerle Coppens, Financieel Directeur van Realo, maakt sinds 5 maan-
den operationeel gebruik van het softwarepakket. “De eerste keer dat 
ik de software gebruikte was het een beetje zoeken, het was dan ook 
nieuw voor mij. Maar nu gaat het heel snel en vlot, o.a. door de histori-
sche data die er nu in zit, en omdat alle functies nu goed ingesteld zijn. 
Het is echt een heel gemakkelijk systeem. Papieren aankoopfacturen 
hoef ik niet meer door te sturen.”

“Het is voor ons belangrijk dat we zelf de boekhouding kunnen doen. 
Een aantal manuele taken blijven we natuurlijk doen, zoals het nakijken 
van de facturen. De software vult ongeveer de helft van de informatie 
zelf in. Het bespaart ons veel tijd.
 
Michel Roelandt van Baker Tilly Belgium, die ons operationeel opvolgt, 
kan uiteraard ook in het systeem voor de controles. Hij zet dan de fout-
jes recht. Naast het nazicht van het correct inputten van de aankoopfac-
turen, zorgt Baker Tilly Belgium ook voor tussentijdse afsluitingen en de 
jaarafsluiting, en het voorbereiden van de audit,” legt Veerle Coppens 
uit.   n
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TWOO

Twoo is één van de grootste datingsites ter wereld en wordt 
maandelijks actief gebruikt door meer dan 10 miljoen mensen. 
Sinds de oprichting van de site werden meer dan 350 miljoen 
mensen met elkaar “gematcht” dankzij Twoo. In 2013 werd 
het bedrijf overgenomen en sinds november 2015 maakt Twoo 
deel uit van de op Nasdaq noterende Match Group (MTCH). 

www.twoo.com

REALO
Realo is een data-gedreven online marktplaats voor vastgoed. 
Realo helpt mensen bij het (ver)kopen of (ver)huren van een 
woning door hen unieke inzichten te verschaffen over de wo-
ningen zelf en de buurten waar deze gevestigd zijn.

Lorenz Bogaert & Toon Coppens : “We vinden het problema-
tisch dat onwetendheid erg veel kan kosten, zeker als het om 
vastgoed gaat. We willen dit oplossen door hulpvaardige in-
zichten te bezorgen zodat onze gebruikers slimmere beslis-
singen kunnen nemen.” Door alle ‘big data’ inzichten samen te 
brengen weet Realo waar het perfecte plekje voor éénieder is 
gelegen. Realo kan ook een schatting geven van elk huis, met 
een afwijking van minder dan 10%. 

In België werkt Realo samen in joint venture met De Persgroep, 
maar binnenkort zal Realo ook elders in Europa lanceren. 

www.realo.be

Jonge internetondernemers 
blijven vernieuwen 



In een recent wetsontwerp (Doc  54 1444/001) van 10 november 2015 dat momenteel in behandeling is in de Kamer wordt de Euro-
pese Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten 
en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen in nationale wetgeving omgezet.  Hierbij worden de drempels voor 
o.m. de ‘kleine’ vennootschappen en voor het verplicht opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen opgetrokken. Er wordt even-
eens een nieuwe subcategorie van ‘kleine’ vennootschappen ingevoerd nl. de microvennootschappen en de toelichtingsvereisten voor 
kleine vennootschappen worden vereenvoudigd.  Eén en ander heeft ook zijn impact op fiscaal vlak.  

Hogere drempels voor kleine vennootschappen

De categorie kleine vennootschappen vermeld in artikel 15 Wetboek Vennootschappen genieten van de mogelijkheid om een verkort model van jaar-
rekening op te stellen en vallen buiten de verplichting om een commissaris aan te stellen.  Bovendien is dit criterium in toenemende mate van belang 
in de vennootschapsbelasting (zie verder onder fiscale doorwerking).

Ingevolge voormelde Richtlijn trekt het wetsontwerp de drempelbedragen voor kleine vennootschappen op als volgt:

Een vennootschap wordt geacht klein te zijn als zij op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de bovenvermelde 
criteria overschrijdt.  Een overschrijding (of niet) van meer dan één criterium zal voortaan slechts gevolgen hebben wanneer deze overschrijding (of 
niet-overschrijding) zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet.  Dit betekent dat een eenmalige overschrijding van meer dan één 
criterium niet langer het statuut van kleine vennootschap doet verloren gaan.  Nieuw is ook dat de toepassing van de criteria op geconsolideerde 
basis niet langer speelt voor vennootschappen die geen moedervennootschap zijn, m.n. een vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent 
over een andere vennootschap.

De huidige uitsluiting voor vennootschappen met ten minste 100 werknemers (ongeacht hun jaaromzet en balanstotaal), die automatische geacht wor-
den grote vennootschappen te zijn, wordt uit artikel 15 Wetboek Vennootschappen geschrapt, gezien dit strijdt met de doelstelling van de Europese 
Richtlijn om een maximale harmonisatie door te voeren voor kleine vennootschappen.  De doelstelling van de vroegere uitsluiting, m.n. voorlegging 
van een volledig jaarrekeningschema door vennootschappen aan hun ondernemingsraad, wordt nu verder bewerkstelligd via een aanpassing aan de 
wetgeving op de ondernemingsraad, zonder dat de algemene vergadering of de commissaris zich dienen uit te spreken over de door het bestuursor-
gaan mee te delen volledige jaarrekening.

Nieuwe categorie van microvennootschappen

In navolging van onze buurlanden wenst de regering een nieuwe subcategorie van kleine vennootschappen in te voeren, met name de microvennoot-
schappen, die zullen genieten van een vermindering van een aantal bezwarende administratieve lasten, waaronder een vrijstelling van de opmaak van 
een jaarverslag alsook een meer beperkte toelichting bij de jaarrekening.  De criteria zijn als volgt:

Aangepaste drempels 
voor kleine vennoot-
schappen

Impact op fiscaal vlak
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Een vennootschap wordt geacht een microvennootschap te zijn als zij op datum van de jaarafsluiting geen moeder- of dochtervennootschap uitmaakt 
en niet meer dan één van de bovenvermelde criteria overschrijdt.  Een overschrijding (of niet) van meer dan één criterium zal opnieuw slechts gevol-
gen hebben wanneer deze overschrijding (of niet-overschrijding) zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet.  Dit betekent dat een 
eenmalige overschrijding van meer dan één criterium het statuut van microvennootschap niet doet verloren gaan.

Gemoduleerde fiscale doorwerking

Voor bepaalde aspecten van vennootschapsbelasting wordt er sedert jaar en dag een onderscheid gemaakt tussen kleine en andere vennootschap-
pen.  Dit onderscheid wordt trouwens meer en meer doorgetrokken in een aantal gunstmaatregelen die KMO-vennootschappen ten goede moeten 
komen.  In principe verwijst de fiscale wet naar artikel 15 Wetboekvennootschappen in zijn totaliteit, dus ook naar de vereiste van geconsolideerde 
toepassing in geval van controle. 

De voornaamste maatregelen welke voorbehouden zijn aan kleine vennootschappen zijn o.m. de gewone investeringsaftrek, de tax shelter voor 
startende ondernemingen, de liquidatiereserve, de investeringsreserve, het VVPR-bis regime inzake roerende voorheffing, de niet-noodzakelijke ont-
wikkeling/verbetering van octrooien in een aparte bedrijfsafdeling voor de octrooi-aftrek, het verhoogde tarief inzake notionele interestaftrek, enz.

De aanpassing aan artikel 15 Wetboek Vennootschappen heeft dan ook repercussies op fiscaal vlak.  Inzonderheid zou de toetsing van de criteria op 
niet-geconsolideerde basis voor andere dan moedervennootschappen een belangrijke budgettaire impact hebben.  Vandaar dat de regering ervoor 
opteert om de verwijzing in de fiscale wetgeving te beperken (op enkele uitzonderingen na) tot de eerste zes paragrafen van artikel 15, dus zonder 
verwijzing naar paragraaf 7 die de consolidatie voortaan beperkt tot moedervennootschappen.

Impact op de aanstelling van een commissaris

Het wijzigen van artikel 15 Wetboek Vennootschappen heeft tevens een impact op het aanstellen van een commissaris. Conform artikel 141 Wetboek 
Vennootschappen is deze verplichting enkel van toepassing voor grote ondernemingen. Er dient dan ook voor de aanstelling van een commissaris 
rekening te worden gehouden met de nieuwe drempelbedragen.

Inwerkingtreding

De aangepaste tekst van artikel 15 Wetboek Vennootschappen is van toepassing op boekjaren die aanvangen na 31 december 2015.  Bij wege van 
overgangsmaatregel wordt de tweejarige toetsing niet toegepast voor het eerste boekjaar dat start na 31 december 2015.  Dit betekent dat voor 
boekjaar 2016 er uitzonderlijk alleen moet gekeken worden naar de situatie op 31 december 2015 onder de nieuwe verhoogde drempels.  De aanpas-
sing aan de fiscale wetgeving start op 1 januari 2016.

Voor verdere toelichting kan u zich wenden tot Marc De Munter (m.demunter@bakertillybelgium.be) van onze Consultancy afdeling of tot Christel De 
Blander (c.deblander@bakertillybelgium.be) van onze Audit afdeling.   n 

Marc De Munter
Tax Partner

Christel De Blander 
Bedrijfsrevisor



Indien men als belastingplichtige niet 
akkoord gaat met het bedrag van de 
aanslag in de inkomstenbelasting ge-
vestigd door de belastingadministratie, 
kan men een bezwaarschrift indienen. 
Dit bezwaarschrift moet binnen een ter-
mijn van 6 maanden, te rekenen vanaf 
de derde werkdag volgend op de datum 
van verzending van het aanslagbiljet of 
de kennisgeving van de aanslag, worden 
ingediend bij de Gewestelijke directie. 

Maar wat als de bezwaartermijn is verstre-
ken? Heeft men dan nog verweermiddelen 
die men kan gebruiken tegen de aanslag? 
Ja, men kan dan in bepaalde situaties een 
verzoek tot ontheffing  van ambtswege 
indienen. Dit kan wel slechts in bepaalde 
gevallen die staan opgesomd in de wet en 
die hieronder kort worden toegelicht. 

Situatie van overbelasting

Men kan onder andere een ambtshalve onthef-
fing indienen indien de gevestigde aanslag een 
overbelasting met zich meebrengt. Deze over-
belasting kan enkel voortkomen uit een materi-
ele vergissing, een dubbele belasting of door 

nieuwe feiten/bescheiden die na de bezwaar-
termijn opduiken. Het is aan de belastingplich-
tige om dit te bewijzen en aan te tonen.

Onder materiële vergissingen worden eenvou-
dige reken – en schrijffouten en andere fouten 
uit onoplettendheid bedoeld, zoals bijvoorbeeld 
het  totaalbedrag van de beroepskosten verge-
ten vermelden terwijl de uitsplitsing van de be-
roepskosten wel in bijlage bij de aangifte is op-
genomen. Een vergissing over de manier van 
aangeven van een inkomen is evenwel geen 
materiële vergissing. 

Een dubbele belasting ontstaat als eenzelfde 
inkomen in hoofde van dezelfde of verschil-
lende belastingplichtige/belastingplichtigen 
meerdere malen wordt belast. 

Onder nieuwe feiten/bescheiden valt de infor-
matie die men als belastingplichtige niet kon 
aanleveren vóór het verstrijken van de bezwaar-
termijn. Zo wordt bijvoorbeeld een arrest van 
het Arbitragehof als een nieuw feit beschouwd, 
maar enkel als de belastingplichtige dit arrest 
niet kon voorleggen/inroepen voor het verstrij-
ken van de bezwaartermijn.

Recht op belastingvermindering niet toe-
gekend

Een tweede wettelijke reden die toelaat om een 
ontheffing van ambtswege in te dienen is in die 
situaties waarin de belastingadministratie ten 
onrechte heeft nagelaten een belastingvermin-
dering toe te kennen aan de belastingplichtige.

Recht op een overschot van te veel be-
taalde voorheffingen en voorafbetalingen

Tot slot kan men zich beroepen op een ambts-
halve ontheffing indien de belastingadministra-
tie de betaalde voorheffingen en voorafbetalin-
gen niet heeft terugbetaald na aftrek van de 
verschuldigde personenbelasting. 

Het verzoek tot ambtshalve ontheffing dient 
ook bij de Gewestelijke directie te worden in-
gediend en dit binnen een termijn van vijf jaar 
te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin 
de aanslag is gevestigd. Indien men al een 
bezwaarschrift heeft ingediend waarover de 
gewestelijke directeur reeds een definitieve 
beslissing nopens de grond van de zaak heeft 
genomen, is het echter niet meer mogelijk om 
nog  een verzoek tot ambtshalve ontheffing aan 
te vragen.  

Ook al zijn de voorwaarden voor het indienen 
van een ambtshalve ontheffing strikter, toch 
loont het de moeite om te bekijken of men 
zich in een situatie 
bevindt waarin der-
gelijk verzoek kan 
worden ingediend, 
zeker als de be-
zwaartermijn al is 
verstreken.   n 

Nog acties ondernemen tegen 
belastingaanslag na verstrijken 
van bezwaartermijn?

Ambtshalve ontheffing
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An Tierens 
Tax Counsel
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De juridische spelregels waaraan een vennootschap zich in België moet 
houden, zowel bij haar oprichting en ontbinding als tijdens haar bestaan, 
zijn gebaseerd op wetten en principes die dateren uit het einde van de 
19de of begin van de 20ste eeuw. Hetzelfde geldt voor verenigingen: de 
VZW-wetgeving dateert van 27 juni 1921!

Inmiddels werd de vennootschaps- en VZW-wetgeving wel bijgeschaafd, 
maar steeds fragmentair en niet ten gronde. U zal dan ook wel begrijpen 
- en misschien reeds ondervonden hebben - dat sommige spelregels 
verouderd en voorbijgestreefd zijn. De tijd voor een grondige inhou-
delijke hervorming van ons Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht 
lijkt te zijn aangebroken...

Minister van Justitie Koen Geens en zijn werkgroep specialis-
ten hebben op 10 november 2015 een algemene beleidsnota 
ingediend bij de federale Kamer voor de aanpassing en moder-
nisering van onder meer het Belgisch vennootschaps- en vereni-
gingsrecht.

De voor de praktijk belangrijkste krijtlijnen van het vennootschaps- en 
verenigingsrecht “new style” zouden er als volgt uitzien:

1. Het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en han-
delsvennootschappen verdwijnt. In de toekomst kan dus iedere ven-
nootschap failliet verklaard worden!

2. Het aantal mogelijke vennootschapsvormen wordt beperkt.

Van de personenvennootschappen (nu: maatschap, tijdelijke en stille 
handelsvennootschap, VOF, Comm.V en CVOA) blijft alleen de maatschap 
behouden, met de mogelijkheid een tijdelijk of stil karakter in te bouwen. 
De CVOA verdwijnt en de VOF/Comm.V blijven voortbestaan als varianten 
van de maatschap.

De kapitaalvennootschappen worden beperkt tot BVBA, NV en CVBA.
De BVBA wordt vereenvoudigd en vereist geen minimumkapitaal meer. 

Ze is niet langer onderworpen aan regels tot bescherming van het kapi-
taal (bijvoorbeeld alarmbelprocedure).

De NV blijft behouden, maar de regels op vlak van bestuur worden aan-
gepast: het wordt bijvoorbeeld mogelijk om (1) slechts één bestuurder 
te benoemen en om (2) een ontslagbescherming voor bestuurders te 
voorzien, waardoor de “ad nutum” afzetbaarheid verdwijnt. Het orgaan 
van dagelijks bestuur wordt afgeschaft. Door deze aanpassingen binnen 
de NV-vennootschapsvorm wordt de Comm.VA overbodig.

In de CVBA treedt het coöperatief gedachtengoed voortaan weer volledig 
op de voorgrond.

3. De verenigingen (en stichtingen) mogen economische activiteiten 
ook als hoofdactiviteit uitoefenen, maar mogen geen winstuitkeringen 
doen. De feitelijke verenigingen worden ook in de wetgeving opgenomen.

Zoals reeds hierboven aangehaald zijn het alleen nog maar de grote krijt-
lijnen die werden uitgetekend. Op basis van deze krijtlijnen zullen nog 
talrijke wetsontwerpen worden uitgewerkt, die op hun beurt nog de vol-
ledige parlementaire weg zullen moeten afleggen. De “complete make-
over” van ons Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht zal dus nog 
niet voor morgen zijn. De vraag stelt zich of de wetsontwerpen op 
korte termijn in het parlement zullen geraken, nu de politieke aandacht 
vooral gericht is op de aanpak van het terrorisme.

Bestaande vennootschappen en verenigingen dienen zich nog geen 
zorgen te maken: de minister is zich bewust van de mogelijke gevol-
gen van de beoogde hervormingen en zou bereid zijn om in uitgebreide 
overgangsmaatregelen te voorzien. Een open geest ten opzichte van 
de beoogde hervormingen lijkt dan ook de juiste ingesteldheid voor be-
staande vennootschappen en verenigingen.   n

“Complete make-over?” 

Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht

Liesbeth Gordts
Senior Legal Counsel

“Het aantal vennootschapsvormen 
wordt beperkt.”



Recent verschafte de administratie via een lijvige circulaire meer 
duidelijkheid wat betreft de btw-aftrek op gemengd gebruikte 
roerende en onroerende bedrijfsmiddelen (Circ. E.T.119.650 van 
23 november 2015). Hierbij coördineert zij enkele vroegere be-
slissingen die hier en daar verder worden toegelicht en stuurt zij 
waar nodig bij.
 
Bedrijfswagens

Voornamelijk wat betreft de bedrijfswagens die zowel beroepsmatig als 
privé worden gebruikt en gratis ter beschikking van de werkgever of 
bedrijfsleider worden gesteld voorziet de administratie in een schat aan 
voorbeelden. Dit kan handig blijken als leidraad voor zij die tegen 20 april 
2016 de noodzakelijke btw-herzieningen zullen dienen uit te voeren.

De grote lijnen blijven behouden. Zo wordt wat bedrijfswagens betreft 
nog steeds voorzien in 3 methoden om de verhouding privé/beroepsge-
bruik te bepalen (de rittenadministratie, de semi-forfaitaire methode en 
het forfait van 35%). Ook de methodes toepasbaar voor lichte vrachtwa-
gens blijven behouden.

Wel zijn er tal van kleinere en grotere verschillen waardoor het soms op-
letten is en blijft. Anderzijds kan dit ook de nodige opportuniteiten bieden. 
Zo wordt voor een handelsvertegenwoordiger waarbij een beroep wordt 
gedaan op methode 1 (rittenadministratie) voortaan aanvaard dat er min-
stens een beroepsmatig gebruik is van 50%, zonder dat dit nog langer 
moet worden gestaafd aan de hand van een rittenadministratie.

Voertuigen die niet of slechts onbeduidend worden gebruikt voor de eco-
nomische doeleinden van de belastingplichtige worden uitdrukkelijk uitge-
sloten van de toepassing van de tweede methode. Echter, wanneer een 
voertuig wordt ter beschikking gesteld van een werknemer in het kader 
van een loonbeleid dan gaat de administratie er voor die methode van 

uit dat het voertuig daadwerkelijk als werkinstrument of exploitatiemiddel 
wordt gebruikt.

Tevens voorziet de administratie voor het eerst ook praktische bereke-
ningsregels voor gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen door gemengde 
belastingplichtigen. Zo zal bij gebruik van het algemeen verhoudingsgetal 
het resultaat dat men zou bekomen in het geval van een belastingplich-
tige met volledig recht op aftrek vermenigvuldigd worden met het alge-
meen verhoudingsgetal.

Los van bovenstaande voorziet de administratie in nog tal van andere 
nieuwigheden, zoals een administratieve tolerantie voor de bouwsector, 
een extra voorwaarde bij methode 3, het lot van eerdere gesloten ak-
koorden inzake beroepsgebruik, enz.

De nieuwe regels zijn van kracht vanaf 1 januari 2016.

Gezien de omvang en complexiteit van de verduidelijkingen lijkt het ons 
geen overbodige luxe om uw huidige aftrekpolitiek te screenen en tegen 
het licht te houden van de nieuwe richtlijnen, dit met het oog op de uit te 
voeren btw-herzieningen tegen 20 april 2016. Professionele assistentie 
(b)lijkt hierbij geen overbodige luxe.  n

Gemengd gebruikte 
bedrijfsmiddelen 
Administratieve verduidelijking 
schept mogelijkheden

Btw-aftrek
10  -  Bakermat magazine - Baker Tilly Belgium - nr. 14 - december 2015

Wim De Pelsmaeker
VAT Partner



www.bakertillybelgium.be

De consulting-afdeling van Baker Tilly Belgium levert fiscaal en juridisch advies. 
We begeleiden u bij uw fiscale vragen en zijn de gids die u helpt uw activiteiten 
uit te bouwen op een fiscaalvriendelijke manier. We adviseren u inzake vennoot-
schapsbelasting, btw, personenbelasting en transfer pricing. 
Het juridisch advies omvat diverse rechtsvormen, o.a. vennootschaps- en 
verenigingsrecht, economisch- en handelsrecht, verbintenissen- en overeen-
komstenrecht, zakenrecht, arbeidsrecht, administratief recht, milieurecht en 
financieel recht. Onze specialisten werken samen in multidisciplinaire 
teams. Zij adviseren u gericht over onderwerpen zoals reorgani-
saties en overnames, belastingvriendelijke bezoldigings-
technieken (personal tax consulting), starten als 
ondernemer, vrije beroepen, private equity, 
vermogensplanning en successie-
planning, subsidies.
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