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 Betalingstermijnen tussen ondernemingen

Zoals u weet, worden de hervormingen van 
de vennootschapsbelasting van eind 2017 in 
verschillende fases ingevoerd. Dit jaar start de 
laatste fase met een verdere verlaging van het 
nominale tarief!
Voor de boekjaren 2018 en 2019 bedroeg 
het tarief nog 29%. Sinds 1 januari 2020 
is het nominale tarief naar 25% gedaald en 
de aanvullende crisisbijdrage van 2% afge-
schaft. Nieuw is ook dat u bepaalde vrijge-
stelde reserves beschikbaar kan maken aan 
een gunsttarief. In de vennootschapsbelasting 
wordt een vrijstelling vaak gekoppeld aan een 

onaantastbaarheidsvoorwaarde: u mag de vrijge-
stelde reserves niet gebruiken voor uitkeringen 
aan aandeelhouders, overboekingen naar belaste 
reserves... De belastinghervorming biedt u nu de 
mogelijkheid om in de boekjaren 2020 en 2021 
bepaalde van die vrijgestelde reserves toch op 
te nemen aan een gunsttarief van 15%. En dat 
kan zelfs aan 10% in de mate dat uw opnemingen 
overeenstemmen met investeringen in afschrijf-
bare materiële of immateriële vaste activa in 
hetzelfde belastbaar tijdperk. U kan tegenover 
die belasting (van 15% of 10%) geen fiscale 
aftrekposten en/of verrekenbare bestanddelen 

zetten, wat het lagere tarief soms minder inte-
ressant maakt. Opletten blijft dus de boodschap.
Tegenover deze tariefverlaging staan ook enkele 
compenserende maatregelen. Zo worden degres-
sieve afschrijvingen fiscaal niet meer aanvaard 
voor investeringen vanaf 1 januari 2020. Verder 
geldt nu dat alle vennootschappen hun eerste 
afschrijving moeten prorateren. Dat wil zeggen 
dat de som die u het eerste jaar (het jaar van de 
aankoop) afschrijft in verhouding dient te zijn 
met het aantal maanden sinds de aankoop. Dit 
was voordien enkel voor grote vennootschappen 
vereist.
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2. U mag van de standaardbetalingstermijn afwij-
ken en andere termijnen afspreken. Maar hier 
voert de wet van mei 2019 een beperking in: 
als de schuldeiser een KMO is en de schulde-
naar een niet-KMO, dan mag de afgesproken 
betalingstermijn niet langer zijn dan 60 dagen.

Maar wat is een KMO en wat is 
een grote onderneming?

Het onderscheid tussen beiden is gebaseerd op 
de vennootschapswet. Het nieuwe wetboek van 
vennootschappen en verenigingen heeft die defi-
nitie niet veranderd.

Een KMO is een onderneming (vennootschap of 
zelfstandige) die niet meer dan één van de vol-
gende criteria overschrijdt: 
• het gemiddeld aantal werknemers (op jaar-

basis): 50
• de jaaromzet (exclusief btw): 9.000.000 euro
• het balanstotaal: 4.500.000 euro

Overschrijdt de onderneming 2 of meer van deze 
criteria op het ogenblik van het afsluiten van de 
overeenkomst, dan hebben we te maken met een 
grote onderneming. Als de onderneming na het 
afsluiten van de overeenkomst groot zou wor-
den, dan blijft een eventuele betalingstermijn van 
meer dan 60 dagen geldig.

Ondernemingen die met elkaar han
delen, bepalen in principe zelf de 
betalingstermijn. Als er niets voor
zien is, dan is de betalingstermijn 
30 dagen. Om de macht van ‘grote 
ondernemingen’ bij de onderhan
delingen over die termijn wat in te 
perken, mag de onderling overeen
gekomen termijn weldra niet meer 
bedragen dan 60 dagen indien de 
schuldeiser een KMO is en de schul
denaar geen KMO is. De wet dateert 
van 28 mei 2019 maar treedt pas in 
werking op 29 april 2020.

60 dagen bij scheve 
machtsverhoudingen

Betalingstermijnen tussen ondernemingen zijn 
onderworpen aan 2 principes:
1. De standaardbetalingstermijn bedraagt 30 

dagen en begint te lopen vanaf de datum 
waarop de schuldenaar de factuur ontving. 
Als die datum niet vastligt, dan telt de datum 
van de levering. Deze 30-dagenregel geldt als 
u geen bijzondere afspraken hebt gemaakt 
over de betalingstermijn of als er onwettelijke 
afspraken werden gemaakt. De nieuwe regel-
geving wijzigt dat niet.

Wordt de grens van 60 dagen niet gerespec-
teerd, dan wordt het beding als niet-geschreven 
beschouwd en vallen de partijen terug op de 
wettelijke termijn van 30 dagen.

Andere schuldenaars

De 60 dagen-termijn is enkel van toepassing als 
de schuldeiser een KMO is en de schuldenaar een 
niet-KMO. Er is dus geen beperking:
• als de schuldeiser een grote onderneming is 

(ongeacht wie schuldenaar is)
• als de schuldenaar en de schuldeiser allebei een 

KMO zijn.

Als de schuldenaar de overheid is, dan geldt in 
principe ook de 30 dagen-termijn. U kan een 
andere betalingstermijn overeenkomen maar dan 
geldt wel een maximum van 60 dagen.
Vaak verwachten grote ondernemingen een 
betalingstermijn van 90 dagen of meer. Hun 
structuren zijn daar ook op ingesteld. Het zijn 
dan ook vooral die ‘grote’ ondernemingen die de 
gevolgen zullen dragen van dit maximum. Voor 
KMO’s is de nieuwe wet uiteraard goed nieuws.
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 Bedrijfswagens: de paradox van een hogere 
CO2uitstoot en een lager voordeel van alle aard

Bedrijfsleiders en werknemers met 
een bedrijfswagen betalen meer 
belastingen over het voordeel van 
alle aard voor persoonlijk gebruik 
van het voertuig naargelang hun 
voertuig meer CO2uitstoot dan 
het gemiddelde van het Belgische 
wagenpark. Met andere woorden: 
des te vervuilender de auto van uw 
buur, des te beter voor uw porte
feuille. En daar stelt u zich terecht 
vragen over...

De berekening

Het voordeel van alle aard (VAA) van een 
bedrijfswagen is afhankelijk van de volgende 
factoren: factor 6/7e, de cataloguswaarde 
van het voertuig, de correctie van de cata-
loguswaarde voor de ouderdom van het 
voertuig sinds de eerste inschrijving en een 
CO2-percentage.

De cataloguswaarde is de catalogusprijs van 
het voertuig in nieuwe staat die u als particu-
lier normaal voor het voertuig moet betalen, 
inclusief eventuele opties en werkelijk betaalde 
btw, maar zonder rekening te houden met enige 
korting. 

Per periode van 12 maanden die zijn verstreken 
sinds de eerste inschrijving van uw voertuig 
gaat er 6% van de cataloguswaarde af (van 0 
tot 12 maanden = 100%,van 13 tot 24 maan-
den = 94%, vanaf 25 tot 36 maanden = 88%…) 
maar het mag niet onder 70% komen.

Tot slot is er het CO2-percentage. Het CO2-
basis percentage bedraagt 5,5% voor de gemid-
delde referentie-CO2-uitstoot, naar gelang de 
brandstof die de motor gebruikt. Maar naarge-
lang de CO2-uitstoot per kilometer van uw indi-
viduele voertuig hoger of lager is dan de gemid-
delde referentie-CO2-uitstoot van het Belgische 
wagenpark, moeten we het CO2-percentage 
respectievelijk verhogen of verlagen.

De gemiddelde uitstoot van het Belgische 
wagenpark wordt gemeten in de 12 maanden 
vóór oktober van het jaar vóór het belastbaar 

tijdperk. Voor de inkomsten van 2020 is dat dus 
de gemiddelde uitstoot van oktober 2018 tot 
september 2019. Kort daarna wordt die gemid-
delde coëfficiënt gepubliceerd in het Staatsblad. 
Voor inkomstenjaar 2020 bedraagt de gemid-
delde uitstoot:
• 111 g/km voor voertuigen met een benzine-, 

LPG- of aardgasmotor (2019: 107 g/km)
• 91 g/km voor voertuigen met dieselmotor 

(2019: 88 g/km)

Het CO2-percentage van uw voertuig wordt dus 
berekend door de CO2-uitstoot van uw voertuig 
te vergelijken met die gemiddelde CO2-uitstoot. 
Voor elke gram boven het gemiddelde wordt het 
standaard CO2-percentage van 5,5% met 0,1 
verhoogd. Voor elke gram eronder gaat er 0,1 
af. Het CO2-percentage mag niet onder 4% gaan 
en niet boven 18%.

Concreet

Stel u kreeg op 1 januari 2019 een (diesel) 
bedrijfswagen met een cataloguswaarde van 

40.000 euro ter beschikking. De CO2-uitstoot 
bedraagt 100. We berekenen het belastbaar 
VAA als volgt.

Voor 2019:
• cataloguswaarde: 40.000 euro
• ouderdom: 0 tot 12 maanden ⇒ 100% 

catalogus waarde gebruiken
• CO2-percentage: 5,5% + (100-88) × 0,1% = 

5,5% + 1,2% = 6,7%
• 40.000 × 100% × 6,7% × 6/7 = 2.297,14 euro 

(jaarbasis)

Voor 2020 (voor hetzelfde voertuig):
• cataloguswaarde: 40.000 euro
• ouderdom: 13 tot 24 maanden ⇒ 94% 

catalogus waarde gebruiken
• CO2-percentage: 5,5% + (100-91) × 0,1% = 

5,5% + 0,9% = 6,4%
• 40.000 × 94% × 6,4% × 6/7 = 2.062,63 euro 

(jaarbasis)

We geven nog even voor de volledigheid mee 
dat het belastbare voordeel van een bedrijfs-
wagen niet lager mag zijn dan 1.360 euro (voor 
inkomstenjaar 2020).

Na 2020

De verhoging van de gemiddelde CO2-uitstoot 
heeft veel te maken met onze voorkeur voor 
SUV-wagens. Die hebben per definitie, omwille 
van hun hoger gewicht en minder gunstige 
luchtweerstand, een hogere CO2-uitstoot. 
We verwachten dat die tendens zal omkeren. 
In eerste instantie omdat autobouwers hun 
topsegment steeds meer voorzien van elek-
trisch aangedreven motoren. Maar ook omdat 
sinds 1 januari 2020 de aftrekbaarheid van 
bedrijfsvoertuigen voor zelfstandigen eveneens 
afhankelijk zal zijn van de CO2-uitstoot. Het is 
bovendien niet onwaarschijnlijk dat de regering 
ingrijpt in de berekeningswijze van het voordeel 
als blijkt dat de budgettaire en ecologische 
verwachtingen niet worden ingelost door de 
huidige regels.
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 Overdracht van aandelen: bv versus bvba
Sinds 1 januari 2020 spreken we niet langer van een bvba maar wel van een bv. De wetgever heeft de bvba 
vervangen door de bv. Bovendien biedt het nieuwe wetboek van vennootschappen veel meer vrijheid in een bv dan 
wat vroeger mogelijk was in de bvba. Bijvoorbeeld voor de overdraagbaarheid van aandelen.

Bvba wordt bv

Sinds 1 januari 2020 moet u de benaming bv 
gebruiken maar zolang u uw statuten niet 
wijzigt, blijven de ‘oude’ beperkingen op het 
vlak van aandelenoverdracht bestaan. Eigenlijk 
zijn de beperkingen inzake de overdracht van 
aandelen niet eens zo verschillend tussen de 
bvba en de bv.

In principe kan u aandelen slechts overdragen 
aan medevennoten, aan uw echtgenoot en aan 
bloedverwanten in de rechte lijn. Aan derden 
overdragen is enkel mogelijk als minstens de 
helft van de vennoten, die (na aftrek van de 
over te dragen aandelen) ten minste drie vierde 
van het kapitaal bezitten, akkoord gaan.

Het verschil tussen de bv en de bvba zit in de 
mogelijkheid om via de statuten andere modali-
teiten te voorzien voor de (on)overdraagbaar-
heid van aandelen.

Bij een bvba kon dat ook, maar enkel als deze 
modaliteiten strenger waren dan de wettelijke. 
Voor de bv is de wettelijke regeling slechts 
een ‘aanvullend recht’. Dit betekent dat u 
er in alle richtingen mag van afwijken via de 
statuten: makkelijker of moeilijker overdraag-
baar. Overdraagbaarheid zonder enige beper-
king is perfect mogelijk in de bv, net zoals het 
invoeren van goedkeuringsquota, het verlenen 
van voorkooprechten en het voorzien van 
voorkeurclausules.

Via statuten of via 
aandeelhoudersovereenkomsten

Sterker nog: u kan de modaliteiten van de 
overdracht van aandelen ook opnemen in een 
aandeelhoudersovereenkomst. In dat geval 
moet u er wel op letten dat deze regeling niet in 
tegenspraak is met de statuten en/of de wet-
telijke regels. Ze kan enkel strenger zijn dan de 
statuten, niet soepeler. 

Akkoord van de andere vennoten

Tenzij de statuten hiervan afwijken, zal u voor 
de overdracht van aandelen dus in principe 
instemming moeten hebben van de andere ven-
noten. In de bv volstaat het dat de instemming 
van de andere vennoten blijkt uit een ‘geschre-
ven stuk’. U moet er geen algemene vergadering 
voor bijeenroepen. 

Als de andere vennoten zich verzetten zonder 
gegronde reden, dan kan de vennoot die wil 
overdragen naar de rechter stappen en via een 
procedure ‘zoals in kortgeding’ de overdracht 

forceren. Als de rechter onder de oude ven-
nootschappenwet vond dat de weigering 
‘willekeurig’ was, dan moest u de procedure om 
de aandelen over te dragen opnieuw starten. 
Onder de nieuwe vennootschappenwet, het 
WVV, mag u (met de positieve beslissing van de 
rechter in de hand) de weigering negeren en 
meteen overdragen… als de overnemer nog wil 
tenminste. De andere vennoten hebben geen 
inspraak meer.

Aandelenregister

Worden aandelen overgedragen met miskenning 
van de statuten of de wet, dan is de overdracht 
niet tegenstelbaar aan de vennootschap of aan 
derden. Is de overdracht wel wettelijk in orde, 
dan moet u de overdracht ook nog inschrijven 
in het aandelenregister, anders is ze nog steeds 
niet tegenstelbaar. Dat aandeelhoudersregister 
is voortaan veel uitgebreider en bevat nu infor-
matie over het totaal aantal aandelen, de eraan 
verbonden stemrechten en winstrechten, de 
statutaire overdrachtsbeperkingen...

 Het nieuwe wetboek van 

vennootschappen biedt 

veel meer vrijheid in een bv 

dan wat vroeger mogelijk 

was in de bvba.



Nieuwsbrief voor de ondernemer

Verschijnt 6 keer per jaar.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Belfius Bank NV • 
Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel

EMAIL info@belfius.be
REDACTIE Dienst Communicatie Belfius Bank NV

GRAFISCH CONCEPT Perplex, Aalst
REALISATIE EN PRODUCTIE Belfius Bank NV

Copyright ©2020 — Belfius Bank NV.
Alle rechten voorbehouden — Deze nieuwsbrief is 
beschikbaar in 2 talen en werd conform de wet op 
het privéleven verstuurd. Als u deze nieuwsbrief niet 
meer wenst te ontvangen, uw gegevens wenst aan 
te passen, de nieuwsbrief in een andere taal wenst 
te ontvangen of contact met ons wil opnemen, klik 
dan hier.

Alle informatie en standpunten in deze publicatie worden door Belfius Bank ten titel van vrijblijvende informatie 
meegedeeld, zonder dat hij door de inhoud verbonden is, en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. 
Belfius Bank stelt alles in het werk om te zorgen voor kwalitatieve informatie op basis van de meest recente en 
betrouwbare bronnen, maar kan niet garant staan voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. Noch 
Belfius Bank, noch enige bestuurder of bediende kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen 
in deze publicatie, ongeacht de oorzaak. Zij kunnen ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld 
voor enig materieel of immaterieel verlies dat zou voortvloeien uit het gebruik van of een verwijzing naar deze 
informatie. Het ter beschikking stellen van deze publicatie mag en kan onder geen beding beschouwd worden als 
een juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.

4

 Geef eens een belastingvrije loonbonus 
aan uw personeel

‘Nietrecurrente resultaatsgebonden voordelen’, dat is de exacte benaming voor de voordelen die u als werkgever 
vrij van belastingen en deels ook van RSZ kan uitkeren aan uw werknemers. Dit bonusstelsel bestaat al sinds 2008 
en raakt steeds beter ingeburgerd.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden zijn redelijk eenvoudig. U stelt 
als werkgever eerst en vooral een collectieve 
doelstelling op. Als uw onderneming die doelstel-
ling haalt, dan mag u aan uw medewerkers een 
bonus toekennen.

U start uw bonusplan dus met duidelijk aflijn-
bare, transparante, definieerbare/meetbare en 
verifieerbare doelstellingen. Hebt u een grotere 
onderneming? Dan komt het plan in een cao of 
zorgt u voor een toetredingsakte die gecontro-
leerd wordt door de overheid en goedgekeurd 
binnen het toepasselijk paritair comité.

De doelstellingen mag u in principe niet wijzigen 
in de loop van het plan. Sinds 2019 kan u wel 
wijzigingen aanbrengen voor de toekomst. Zo 
kan u voorzien hebben dat u na 1 jaar een stij-
ging wil van 20% van de omzet in stappen van 
5% per kwartaal. Als u in het 3e kwartaal de lat 
wat hoger wil leggen, bijvoorbeeld een omzet-
stijging van 25%, dan kan dat! Maar enkel voor 
het 4e kwartaal.

Het moet een ‘niet-recurrent’ voordeel zijn, wat 
inhoudt dat de doelstelling uitgezet wordt voor 

een bepaalde periode. Als die periode voorbij is, 
dan is het bonusplan ook voorbij.

U kent bovendien de bonus toe aan gans uw 
personeel of minstens aan een bepaalde welom-
schreven groep van werknemers en u doet dat 
op basis van objectieve criteria.

Vrij van personenbelasting en van 
gewone RSZbijdragen 

Op de bonus is geen personenbelasting ver-
schuldigd. Ook voor RSZ-doeleinden wordt het 
voordeel niet als loon beschouwd en zijn er 
dus geen gewone RSZ-bijdragen verschuldigd. 
Maar de wet voorziet wel enkele ‘bijzondere 
bijdragen’:
• een bijzondere bijdrage van 33% voor u als 

werkgever
• een solidariteitsbijdrage van 13,07% voor uw 

werknemer die door u ingehouden wordt

Zowel de bonus als de bijzondere bijdrage zijn 
fiscaal aftrekbare beroepskosten voor u.

Grensbedragen voor 2020

Het bedrag dat u als werkgever op deze manier 
vrij van personenbelasting en van gewone 

sociale bijdragen mag toekennen, is evenwel 
begrensd. Dat grensbedrag is gekoppeld aan de 
gezondheidsindex. Vorig jaar, begin december, 
werden de nieuwe grensbedragen gepubliceerd 
voor de voordelen die worden betaald vanaf 
1 januari 2020:
• voor RSZ-doeleinden bedraagt het grens-

bedrag 3.413 euro (3.383 euro in 2019)
• voor fiscale doeleinden is het grensbedrag 

2.968 euro (2.942 euro in 2019) 

Die bedragen gelden per kalenderjaar en per 
werknemer.

Het fiscale bedrag is lager dan het RSZ-bedrag 
omdat de werknemer een solidariteitsbijdrage 
van 13,07% is verschuldigd. Als u aan uw perso-
neel een bonus toekent van 3.413 euro per per-
soon, dan ontvangt de werknemer 2.967 euro 
netto (3.413 euro – 13,07%). U bent als werk-
gever een bijzondere sociale bijdrage verschul-
digd van 1.126,29 euro (33% van 3.413 euro).

Bij uitkering van het maximum kost de bonus 
u dus 4.539,29 euro bruto (fiscaal aftrekbaar) 
en de werknemer strijkt netto 2.967 euro op. 
Gerekend aan het nominale tarief vennoot-
schapsbelasting van 25% kost de bonus u 
3.404,47 euro netto.

Let wel: als u het grensbedrag overschrijdt, dan 
is het overschrijdend deel van de bonus gewoon 
loon. Dat betekent dat u op dat bedrag de 
gewone RSZ-bijdrage van de werkgever moet 
betalen, de gewone RSZ-bijdrage van de werk-
nemer moet inhouden en vooral ook bedrijfs-
voorheffing moet inhouden.
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