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In Covid-tijden heeft de Schatkist geduld
Als u als zelfstandige moeilijkheden ondervindt
door de lockdownmaatregelen, kan u via uw
sociaal secretariaat betalingsfaciliteiten vragen.
De belangrijkste maatregel is wellicht het uitstel van betaling voor de voorlopige bijdragen
van het eerste en tweede kwartaal van 2021 en
voor de regularisatiebijdragen van de kwartalen
van 2018 en 2019 die vervallen op 31 maart
2021 of op 30 juni 2021. U kan daar een jaar
uitstel voor krijgen. Bovendien moet u geen
verhoging betalen als u de voorlopige sociale

2018 en 2019 met vervaldag op 31 maart 2021
of op 30 juni 2021. Maar hier moet u opletten
want u bouwt geen pensioenrechten op voor de
kwartalen waarvoor u de vrijstelling geniet. U
kan wel regulariseren binnen de vijf jaar.
Ten slotte kan u ook een afbetalingsplan vragen
voor uw sociale bijdragen. Het nadeel daarvan is
dat u in principe de verhoging wegens laattijdige
betaling verschuldigd bent. U kan kwijtschelding
vragen maar u informeert zich daar best tijdig
over bij uw sociaal secretariaat.

in de maand december maar nu wordt dat
definitief afgeschaft. De minimumbedragen
voor terugbetaling worden tijdelijk verlaagd.
Concreet betekent het dat kwartaalaangevers
terugbetaling kunnen krijgen voor de eerste
drie kalenderkwartalen als het saldo 400 euro
is (i.p.v. 615 euro of 1.485 euro). Bij maand
aangevers daalt de drempel van 245 euro naar
50 euro. De regering heeft ook beslist om de
tarieven voor nalatigheidsinteresten en mora
toriuminteresten te verlagen van 9,6% tot

bijdragen van het eerste en tweede kwartaal
van 2021 niet tijdig betaalde.
Zelfstandigen in hoofdberoep kunnen ook een
vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van
betaling doen voor de voorlopige bijdragen van
het eerste en tweede kwartaal van 2021 en
voor de regularisatiebijdragen van kwartalen in

Ook op het vlak van btw nam de regering
al enkele maatregelen die moeten beletten
dat u in financiële problemen komt omdat u
betalingen moet doen aan de Schatkist. De
decembervoorschotten worden afschaft. Ook
in 2020 moest u al geen voorschot betalen

respectievelijk 4% en 2% per jaar. Ten slotte is
er nog een tijdelijke verlaging van een boete
percentage als u te laat betaalt. Van 1 april
2021 tot 30 juni 2021 bedraagt die boete 10%.

Vlaams belastingkrediet voor Vriendenaandeel
Het Vlaams Gewest verleent een
belastingkrediet aan particulieren
die investeren in Vlaamse kmo’s.
Het belastingkrediet bedraagt
2,5% van het geïnvesteerde bedrag
gedurende vijf jaar. Deze vorm van
investering heet ‘Vriendenaandeel’
en is naast de Winwinlening een
extra instrument waarmee een kmo
tot 300.000 euro aan kapitaal kan
ophalen bij particulieren.

berekening van die 10%-drempel moet u reke
ning houden met de aandelen van de huwelijks
partner of wettelijk samenwonende partner.

De voorwaarden

De inbreng

Om het belastingkrediet in het kader van het
Vriendenaandeel te kunnen genieten, moet een
particulier aandelen verwerven van een Vlaamse
vennootschap. Hij moet in het Vlaams gewest
wonen en geen personeelslid, zaakvoerder of
bestuurder zijn van de onderneming. Ook fami
lieleden van de zaakvoerders en bestuurders
zijn uitgesloten van het voordeel.

De vriendenaandeelhouder krijgt het belasting
krediet enkel voor de inbreng van geld in ruil
voor nieuwe aandelen (niet voor een inbreng
in natura) en op voorwaarde van volledige
volstorting.

De “vriendenaandeelhouder” mag niet meer
dan 10% van de aandelen en van de stemrech
ten van de vennootschap bezitten. Voor de

Om misbruiken te vermijden zijn er nog enkele
uitsluitingen. U mag de uitgifte van de nieuwe
aandelen niet laten voorafgaan door een kapi
taalverlaging en de vriendenaandeelhouder mag
niet recent uit de vennootschap getreden zijn.
De vennootschap mag ook geen management
vennootschap zijn.

Men kan vriendenaandeelhouder zijn van meer
dere vennootschappen, maar het maximumbe
drag voor het belastingkrediet is 75.000 euro.
De vennootschap kan meerdere vriendenaan
deelhouders hebben maar het maximum dat zij
op die manier kan ontvangen is 300.000 euro.

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT U AANGEBODEN MET DE STEUN VAN BELFIUS.

Het Vlaams Vriendenaandeel is niet combineer
baar met de federale belastingverminderin
gen voor de verwerving van nieuwe aandelen
zoals de starterslening en de corona-aandelen.
Men kan het wel combineren met de Vlaamse
Winwinlening, maar de maxima gelden voor
beide maatregelen samen.

Het belastingkrediet
Het belastingvoordeel bestaat erin dat de vrien
denaandeelhouder 2,5% van de inbreng (tot
maximaal 75.000 euro) van zijn belastbaar inko
men mag aftrekken en dat gedurende vijf jaar.
Dat betekent meteen ook dat alle voorwaarden
(zowel die voor de vennootschap als die voor de
aandeelhouder) gedurende die ganse periode
vervuld moeten blijven.
N.B. Voor Brusselse ondernemingen is er de
Proxi-lening. Voor Waalse ondernemingen is er
de Coup de Pouce-lening.
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Hervorming faillissementswetgeving:
invoering “prepacks”
Dat door de Covid-crisis veel ondernemingen het moeilijk kregen, is een
understatement. De vrees voor een
ware faillissementsgolf tijdens en na
de lockdowns was groot. De regering voerde daarom al tot tweemaal
toe een moratorium in op faillietverklaringen. Vandaag hebben we een
nieuwe aanpak voor faillissementen:
een snellere procedure voor een
gerechtelijk akkoord is nu mogelijk,
net als een voorbereidend akkoord
of “prepack”.

Sneller een gerechtelijk akkoord
Als een onderneming in moeilijkheden komt,
kan een reorganisatie de redding betekenen.
Maar de schuldeisers aanvaarden dat vaak niet
zomaar. Met een gerechtelijk akkoord worden
de belangen van de verschillende partijen enigs
zins verzoend: de schuldeisers en de onderne
ming in moeilijkheden sluiten onder toezicht van
een rechter-commissaris een overeenkomst
over de wijze waarop de onderneming kan
terugkeren naar een gezondere situatie.
De ondernemingsrechtbank zal een gerech
telijk akkoord alleen toestaan als economisch
herstel nog mogelijk is. De rechter verleent de
onderneming dan een voorlopige opschorting
van betaling en wijst een commissaris aan die
de ondernemer moet helpen. De schuldeisers
moeten hun schuldvorderingen aangeven.
Vervolgens wordt er een reorganisatieplan
opgesteld waarbij schuldeisers soms een deel
van hun vorderingen laten vallen. De meerder
heid van de schuldeisers, die in waarde meer dan
de helft van de vorderingen vertegenwoordi
gen, moeten het plan goedkeuren.
Maar het gerechtelijk akkoord is nogal omslach
tig en formalistisch. De onderneming in moei
lijkheden moet eerst een dossier opstellen
met alle mogelijke verantwoordingsstukken en
moet van nul herbeginnen wanneer zelfs maar
één stuk ontbreekt. Documenten toevoegen
in de loop van de procedure was tot nu toe
dus niet mogelijk, waardoor de onderneming
soms kostbare tijd verliest. Sinds kort is dat wél

mogelijk, weliswaar maar tot 30 juni 2021 maar
de nieuwe regel wordt naar alle waarschijnlijk
heid verlengd.

Prepack
“Prepacks” of “pre-packaged insolvency” zijn
termen uit het Angelsaksisch recht. In het
Belgisch recht heet het een voorbereidend
akkoord. Het gaat in feite om een minnelijk
akkoord of buitengerechtelijke voorbereiding
van een reorganisatieplan. Dit akkoord wordt
als het ware in het geheim afgesloten met
de schuldeisers. Maar in tegenstelling tot het
gerechtelijk akkoord geniet de onderneming in
moeilijkheden tijdens die prepack-periode niet
van enige bescherming tegen de schuldeiser.
Wel is er bij die besprekingen al een vertegen
woordiger van de rechtbank betrokken.

Waarom zo’n voorbereidend
akkoord?
Er zijn drie voordelen.
• Het voorbereidend akkoord vervangt het
gerechtelijk akkoord niet. U moet het eerder

zien als de voorbereiding van het gerechtelijk
akkoord. Onder het bestaande recht startte
de procedure van een gerechtelijk akkoord
met de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Onder de nieuwe regels kan, bij de publica
tie van de procedure van het gerechtelijk
akkoord, meteen ook het reorganisatieplan
bekendgemaakt worden.
• De periode van opschorting (de periode waarin
de schuldeisers afgeblokt worden) is veel
korter.
• Ten slotte kan een voorafgaand akkoord maar
worden afgesloten als de continuïteit van
de onderneming “onmiddellijk of op ter
mijn” bedreigd is. Dat is ook een voorwaarde
voor de procedure voor een gerechtelijk
akkoord. De onderneming kan daardoor snel
van de prepack-procedure overschake
len naar het gerechtelijk akkoord. Dat is ook
de voornaamste reden waarom er vanaf het
begin al een gerechtsmandataris aanwezig is
bij de besprekingen.
Ook dit deel van de hervorming is tijdelijk, name
lijk tot 30 juni 2021. Maar de regering kan de
maatregel verlengen, wat ze ongetwijfeld zal
doen en wellicht wordt die dan definitief.

2

Nieuwsbrief voor de ondernemer

123

Investeringsaftrek in uw volgende aangifte …
en in die daarna

Midden 2020, tussen de eerste en
de tweede lockdown, besliste de
regering om de investeringsaftrek
– de fiscale aftrek die u geniet als u
investeringen doet – op te trekken
van 8% naar 25% tot het einde van
2020. Maar nog vóór het einde van
dat jaar verlengde ze de maatregel
met twee jaar.

investeringen bedraagt het tarief bijvoorbeeld
13,5%. Voor investeringen in beveiliging is het
zelfs 20,5%.

Hoeveel bedraagt de aftrek?

Forse duw in de rug:
coronatarieven

De investeringsaftrek mag niet onderschat
worden als incentive voor investeringen voor
zelfstandigen en kmo-vennootschappen. Als u
een investering doet, dan zal u die investering
uiteraard afschrijven. Maar bovenop die afschrij
ving mag u nog een extra som in mindering
brengen van uw belastbaar bedrag.
U kan die aftrek in 1 keer doen, en dan bedraagt
het standaardtarief 8% van de investering.
Maar er zijn ook bijzondere tarieven. Voor
milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek
en ontwikkeling en voor energiebesparende

U kan, mits enkele voorwaarden, de aftrek ook
spreiden over de afschrijvingstermijn, en dan
bedraagt de aftrek 10,5% van de afschrijvingen
of 20,5% voor milieuvriendelijke investeringen
voor onderzoek en ontwikkeling.

Om ondernemers, en dan meer in het bijzonder
kmo’s (zelfstandigen en vennootschappen), aan
te zetten verder te blijven investeren, besliste
de regering dus om de investeringsaftrek op te
trekken tot 25%. Wanneer u 100 euro inves
teert, kan u -naast de afschrijving – het eerste
jaar meteen 25 euro in mindering brengen van
uw belastbaar inkomen.
U moet wel voldoen aan enkele voorwaarden,
het moet bijvoorbeeld gaan om nieuwe investe
ringen in vaste activa die over minstens drie jaar

afgeschreven worden. Sommige activa, zoals
wagens, komen niet in aanmerking.
Het onderscheid tussen het standaardtarief en
de bijzondere tarieven vervalt. Doet u dit jaar
bijvoorbeeld een investering in beveiliging, dan
geniet u niet het bijzondere tarief van 20,5%
maar wel het coronatarief van 25%.
Let op: kiest u voor de spreiding van de inves
teringsaftrek over de afschrijvingstermijn, dan
blijft het tarief 10,5% of 20,5% van de afschrij
ving, naargelang de aard van uw investering.

Wanneer moet u de investering
doen?
U krijgt een aftrek voor investeringen die u
in een bepaald belastbaar tijdperk gedaan of
gedragen hebt. Voor zelfstandigen valt dat
belastbaar tijdperk samen met het kalenderjaar.
Investeringen tijdens het kalenderjaar 2021
(voor de inkomsten en uitgaven van dat jaar zal
u pas in 2022 een aangifte doen) vallen onder
het coronatarief.
Maar het coronatarief is al van toepassing sinds
12 maart 2020. Met andere woorden, inves
teringen die u deed sinds die datum genieten
van het coronatarief. Investeringen tot 11
maart 2020 vallen onder het oude tarief van
8% (of een bijzonder tarief afhankelijk van het
type investering). Als u dus als zelfstandige uw
aangifte moet indienen, dan zal het tarief van de
investeringsaftrek dus afhangen van de exacte
datum van uw investering.

Onvoldoende winst
Als u onvoldoende winst hebt om alle investe
ringen af te trekken, dan kan het saldo één keer
worden overgedragen naar het volgende jaar
waar het dan eventueel beperkt aftrekbaar is.
Voor investeringen tussen 1 januari 2019 en
31 december 2021 zal de investeringsaftrek
echter twee jaar overdraagbaar zijn. Er zijn nog
geen plannen om ook die termijn te verlengen.
Alle details en informatie over de voorwaarden:
Investeringsaftrek | FOD Financiën (belgium.be)
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2021, het jaar van de digitale AV
In 2020, vlak voor het “hoogseizoen” van de algemene vergaderingen, brak de Covid-19-pandemie uit. Vandaag
kruipen we stap voor stap uit het dal maar voor heel wat vennootschappen is hun aandeelhoudersvergadering nog
steeds geen business as usual.

Vereisten voor e-communicatie
Het bestuur moet de aandeelhouders op tijd
informeren en in de uitnodiging (en desge
vallend op de website van de vennootschap)
duidelijk de procedure om deel te nemen aan
de algemene vergadering vermelden. Er zijn
allerhande video- en telefoonconferentietools
op de markt om dit eenvoudig te organiseren.
Een eenvoudige conference call kan eventueel
al voldoende zijn.
Het gebruikte elektronisch communicatiemid
del dient aan een aantal vereisten te voldoen.
Het moet toelaten de identiteit en de hoeda
nigheid van de deelnemers te controleren en zij
moeten rechtstreeks, gelijktijdig en ononder
broken (dus ‘live’ ) de besprekingen kunnen
volgen, eraan deelnemen, vragen stellen en hun
stemrecht uitoefenen.

Schriftelijk kan ook nog
Noodbesluit wordt wet

De digitalisering van de

Midden maart 2020 kwam het maatschappelijk
leven abrupt tot stilstand. Door de pandemie
mochten we de deur niet meer uit. En onder
tussen is het al meer dan een jaar niet mogelijk
om op een normale manier samen te komen
met anderen.
Bij het begin van de crisis vaardigde de rege
ring een Koninklijk Besluit uit dat een tijdelijke
versoepeling inhield voor de organisatie van de
algemene vergadering, waardoor die uitgesteld
kon worden en onder soepeler voorwaarden
“op afstand” kon doorgaan. Eind 2020 werd
dit in een wet gegoten, zodat de versoepeling
voor digitale algemene vergaderingen nu een
permanent karakter heeft gekregen.

algemene vergadering is
een logisch gevolg van
de digitalisering van onze
maatschappij en er is nu ook
een structureel flexibeler
juridisch kader voor.

Om fysieke samenkomsten te vermijden, is
er nog een andere methode voor de alge
mene vergadering, namelijk de schriftelijke
algemene vergadering. Die mag niet verward
worden met de digitale algemene vergadering
omdat bij een schriftelijke vergadering er geen
beraadslaging mogelijk is. De schriftelijke ver
gadering is eigenlijk beperkt tot het unaniem
aanvaarden van de notulen van de algemene
vergadering en is ook niet mogelijk voor
algemene vergaderingen die handelen over
statutenwijzigingen.

een digitale algemene vergadering voorzien.
Deze uitdrukkelijke statutaire machtiging is nu
niet meer vereist. Het bestuursorgaan kan dus
ook bij stilzwijgen van de statuten beslissen
om de algemene vergadering digitaal te laten
doorgaan. De leden van het bureau (voorzitter,
secretaris en stemopnemers) moeten evenwel
wel nog steeds fysiek aanwezig zijn.

Tot 2020 moesten de statuten van uw ven
nootschap uitdrukkelijk de mogelijkheid van
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