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Zijn de kosten voor een
appartement aan zee
voortaan aftrekbaar?
Begin juni deden enkele arresten van het Hof van Cassatie heel wat
stof opwaaien. Door die rechtspraak mogen vennootschappen voortaan
immers kosten aftrekken die misschien niet onmiddellijk aansluiten bij
de maatschappelijke activiteit of het statutair omschreven doel. Maar
hoever gaat dit dan?
Het Hof van Cassatie diende begin juni te
oordelen over de aftrekbaarheid van kosten.
Volgens artikel 49 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (WIB92) zijn kosten
enkel aftrekbaar als ze gemaakt zijn om
beroepsinkomsten te verwerven (de intentionaliteitsvoorwaarde). Bovendien eiste de
Belgische rechtspraak lange tijd voor een
vennootschap dat de kosten ‘inherent’ zijn
aan de uitgeoefende maatschappelijke activiteit (de causaliteitsvoorwaarde).

Voortaan alle kosten
aftrekbaar?
In haar arresten van juni komt het Hof van
Cassatie terug op de causaliteitsvoorwaarde
voor een vennootschap. Dit betekent dat
vanaf nu ook kosten aftrekbaar zijn die misschien niet onmiddellijk aansluiten bij de
maatschappelijke activiteit of het statutair
omschreven doel.

“De kosten moeten
nog altijd gemaakt zijn
om beroepsinkomsten
te verwerven.”
Maar let op: dit betekent niet dat nu alle
kosten zomaar aftrekbaar zijn. De fiscus zal
de aftrek van bv. kosten voor een appartement aan de zee altijd kunnen af wijzen,
aangezien de intentionaliteitsvoorwaarde
blijft gelden: de kosten moeten gemaakt zijn
om inkomsten te verwerven.
Bovendien heeft de fiscus nog een ander
argument achter de hand, nl. artikel 53, 10°
van het WIB92. Op basis van deze bepaling
kan ze overdreven of onredelijke kosten verwerpen.
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Fiscaal nieuws

Verlaagde belasting op liquidatieboni voor
kmo-vennootschappen
Christine Van Geel

Op 1 oktober 2014 werd de roerende voorheffing op liquidatieboni verhoogd. Vennootschappen dienden
voortaan geen 10 maar 25 % daarop te betalen. Tenzij ze hiervoor in het verleden reserves als dividend hadden
uitgekeerd en onmiddellijk in het kapitaal hadden ingebracht. In dat geval, betaalden ze slechts 10 % roerende
voorheffing op het dividend. Bij de vereffening kon dat kapitaal dan belastingvrij uitgekeerd worden. Deze
tijdelijke maatregel wordt (in gewijzigde vorm) vanaf aanslagjaar 2015 permanent. Wel alleen nog voor kmovennootschappen, niet meer voor de andere.
Een kmo-vennootschap kan vanaf aanslagjaar 2015 een liquidatie
reserve aanleggen op één of meerdere aparte passiefrekeningen, met
een deel van of met de volledige boekhoudkundige winst na belasting.
Op elk nieuw bedrag dat aan de reserve wordt toegevoegd, is een
afzonderlijke heffing van 10 % verschuldigd.
In ruil daarvoor wordt de opgebouwde liquidatiereserve bij de vereffening van de vennootschap als gestort kapitaal behandeld en kan de
kmo ze dus belastingvrij uitkeren. De vennootschap ontsnapt dan aan
de 25 % roerende voorheffing die normaal gezien op liquidatieboni
verschuldigd is.

“Als de kmo-vennootschap een
liquidatiereserve opbouwt, is
daar slechts 10 % belasting op
verschuldigd.”
Vervroegde uitkering = rv

Belfius Bank & Verzekeringen

Nadat de 10 % betaald is, moet de liquidatiereserve in de vennootschap blijven en mag ze niet meer gebruikt worden voor andere
beloningen of toekenningen. Wordt ze toch (deels) als dividend uitgekeerd, dan wordt de oudst aangelegde reserve als eerst aangetast
beschouwd.
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Betaalt de kmo de reserve (deels) bijvoorbeeld als dividenden uit, vóór
de vereffening, dan moet ze roerende voorheffing op het uitgekeerde
bedrag betalen:
• Gebeurt de uitkering als dividenden binnen de 5 jaar, te rekenen vanaf
de laatste dag van de belastbare periode waarin de reserve werd aangelegd? Dan bedraagt de roerende voorheffing 15 %.
• Gebeurt de uitkering als dividenden na die 5 jaar? Dan bedraagt de
roerende voorheffing 5 %.

Heet van de naald: ook voor aanslagjaren
2013 en 2014!
Dankzij een nieuwe programmawet kunnen kmo-vennootschappen ook een bijzondere liquidatiereserve aanleggen voor de aanslagjaren 2013 en 2014. Die kan later
eveneens belastingvrij worden uitgekeerd bij een vereffening, als er nu 10 % bijzondere heffing op betaald
wordt.
De bijzondere heffing van 10 % moet betaald zijn tegen
30 november 2015 als het gaat om winst van boekjaar
2012 (aanslagjaar 2013) en ten laatste op 30 november 2016 voor winst van het boekjaar 2013 (aanslagjaar
2014).

Financieel nieuws

Laat uw kapitaal optimaal renderen
dankzij een unieke, laagdrempelige
Private Banking-begeleiding!
U wilt uw privé- en professionele kapitaal optimaal laten renderen door het (deels) te beleggen. Maar
het ontbreekt u aan tijd of kennis ter zake. De oplossing: besteed het beheer van uw beleggingen uit aan
specialisten, via het Belfius Flex Invest Traject. Daarmee geniet u al vanaf 50 000 euro een Private Bankingbegeleiding voor beleggingen. Uniek in België!

Zou u ook uw vermogen willen laten renderen? Lees dan zeker verder.
Wat houdt het Belfius Flex Invest Traject precies in? Laten we beginnen bij het begin.

Beheer in handen van specialisten
Als u voor het Flex Invest Traject kiest, geeft u aan de beleggingsspe
cialisten van Candriam, onze partner op het vlak van vermogensbeheer,
de opdracht om uw privé- en/of professionele kapitaal voor u te beleggen. Hierbij gaan we een wederzijds engagement aan. U belooft vijf
jaar lang jaarlijks een minimumbedrag te storten om in totaal een inleg
van 250 000 euro te bereiken, ten laatste op het einde van het contract. Bereikt u dat bedrag vroeger, dan moet u niet meer bijstorten,
maar het kan nog. De specialisten van hun kant beheren uw kapitaal
gedurende die vijf jaar optimaal, waarbij zij pogen het maximaal te doen
aangroeien.

“Uw beleggingen worden
voor u actief en dynamisch
beheerd, volgens uw gekozen
beleggingsstrategie.”

Ze beleggen daarvoor uw kapitaal volgens een beleggingsmandaat en,
daarbinnen, een beleggingsstrategie die u zelf hebt gekozen (straks
meer daarover). Bijvoorbeeld het mandaat Belfius Portfolio Advanced
en daarbinnen de Medium-strategie, waarover we het daarnet hadden.
Deze mandaten zijn normaal gezien alleen beschikbaar voor Private
Banking-klanten, maar nu ook voor u.
Bij het begin van het contract stort u minstens 50 000 euro. Het
bedrag dat u daarna minimaal per jaar moet storten, leggen we vooraf
vast in een beleggingsplan. Meer storten kan ook, als u sneller tot de
totale inleg van 250 000 euro wilt komen. Minder storten kan ook,
maar dat kost wel extra (zie verder in dit artikel). U hoeft het minimumbedrag ook niet in één keer te storten. U kunt elke dag, maand enz. een
deel storten, in uw eigen tempo.

Hoogstpersoonlijke benadering
Bijzonder is dat u dankzij het Belfius Flex Invest Traject met een relatief beperkt startkapitaal – 50 000 euro – al toegang hebt tot een
Private Banking-benadering. Dat houdt in dat u een hoogstpersoonlijke
begeleiding geniet.

“U hoeft niet zelf uw
beleggingen te beheren en op te
volgen.”
Vooraleer de specialisten uw kapitaal beleggen, willen we u goed
leren kennen en weten welke beleggingen het best bij u passen.
Daarom kiest u eerst samen met uw specialist Private Banking in uw
Belfius-kantoor een geschikt beleggingsmandaat en een geschikte
beleggingsstrategie die daarbinnen gevolgd wordt. Daarbij wordt rekening gehouden met uw financiële situatie, beleggingsdoelstellingen
en kennis en ervaring inzake beleggingsproducten. Dé vraag is: welk
rendement wilt u, en hoeveel risico wilt/kunt u daarvoor nemen?

GOED OM TE WETEN

1 Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

U kunt het Belfius Flex Invest Traject ook in pand geven voor het
verkrijgen van een krediet. Dit voor 80 tot 90 % van de waarde
ervan, wat veel is.

Belfius Bank & Verzekeringen

Via het Flex Invest Traject kunt u beleggen in één of meerdere beleggingsmandaten. Eind juni 2015 bedroeg het belegde kapitaal in het
mandaat Belfius Portfolio Advanced reeds 4,4 miljard euro. Heel wat
medische professionals kozen immers al voor deze oplossing. En gelijk
hebben ze. Had u op 31 december 2013 via het Flex Invest Traject
100 000 euro belegd in het beleggingsmandaat Belfius Portfolio
Advanced Medium, dan was uw kapitaal op 31 december 2014 aangegroeid tot 100 756 euro (vóór uitbetaling van coupon en aftrek van
roerende voorheffing en taksen)1. De strategie (Medium) die hiervoor
werd gevolgd, streeft naar een evenwicht tussen veiligere obligaties
en risicovollere maar potentieel beter renderende aandelen. Die laatste
kunnen maximaal 60 % van de portefeuille uitmaken.
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Ook de opvolging van uw beleggingen is zeer persoonlijk. De beleggingsspecialisten van Candriam volgen uw beleggingen dagelijks op,
om erover te waken dat uw portefeuille de gekozen beleggingsstrategie blijft volgen. Veranderen de marktomstandigheden, dan reageren
ze snel om er optimaal van te profiteren of om net minder gunstige
evoluties te vermijden – steeds binnen de krijtlijnen van uw strategie.
De specialisten doen dit zelf, u hoeft dus niet tussenbeide te komen.

Blijf perfect op de hoogte
De specialisten beheren uw beleggingen min of meer zelfstandig,
maar houden u wel perfect op de hoogte. Elke drie maanden krijgt u
een uitgebreid rapport over het beheer ervan, via onze dienst voor
internetbankieren Belfius Direct Net. Daarnaast hebt u elk jaar een
portefeuillebespreking met uw specialist Business Banking.

“Wilt u een andere
beleggingsstrategie binnen
hetzelfde mandaat volgen, dan
kunt u daar kosteloos naar
overstappen.”
Het tarief wordt bij de start vastgelegd, en verandert daarna niet meer.
U moet alleen een bijkomende beheersvergoeding betalen als u minder
dan voorzien hebt bijgestort en als dus de waarde van uw portefeuille
(het startkapitaal vermeerderd met de jaarlijkse bijstortingen) lager ligt
dan het afgesproken trajectbedrag uit het beleggingsplan.

U kunt uw beleggingen ook dagelijks opvolgen als u dat wenst. Elke
dag vindt u de meest recente waarden ervan in de Belfius Direct Tablet
app. U ziet op uw tablet hoe uw beleggingen evolueren, hoeveel uw
portefeuille waard is, hoe ze verdeeld is enz. Deze gratis app scoort bijzonder goed bij de gebruikers, en is zowel verkrijgbaar via Google Play,
in de App Store en in de Windows Phone Store.

“Zo’n laagdrempelig Private
Banking-aanbod voor
beleggingen, is uniek in België.”
Aantrekkelijk en duidelijk tarief

Conclusie
Als u voor het Belfius Flex Invest Traject kiest,
zetten onze beleggingsspecialisten alles op alles
om uw kapitaal verder te laten groeien, zowel professioneel als privé. Zo kunt u uw apotheek of
praktijk verder uitbouwen en privé comfortabel
leven. Zelf hoeft u zich niet over de beleggingen
te ontfermen. U hebt dus alle tijd om te doen wat
u het liefste doet: mensen helpen.

Belfius Bank & Verzekeringen

Onze tarieven zijn zeer eenvoudig: u betaalt eenzelfde tarief voor het
instappen en het bijstorten. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van uw
startkapitaal. Hoe groter dat bedrag, hoe lager het tarief. Maar in elk
geval zijn ze aantrekkelijk.
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Startkapitaal

Tarief voor instappen
en bijstorten

>= 50 000 en < 100 000 EUR

1,5 %

>= 100 000 en < 150 000 EUR

1,25 %

>= 150 000 en < 250 000 EUR

1%

>= 250 000 EUR

0,75 %

Meer info?
Bel dan naar 02 222 12 02, of contacteer uw specialist
Private Banking in uw Belfius-kantoor. Lees meer over
onze beleggingsmandaten op belfius.be/beleggen.

Financieel nieuws

Breng een tegoed op uw rekening-courant
als kapitaal in, tegen een verlaagde roerende
voorheffing!
Hebt u een kleine vennootschap en wilt u een tegoed op uw rekening-courant als kapitaal inbrengen? Dan
betaalt u 25 % roerende voorheffing op de dividenden van de nieuw aangemaakte aandelen, en niet het
gunsttarief van 15 of 20 %, omdat de fiscus uw operatie niet als een inbreng in geld maar wel als een inbreng in
natura beschouwt. Tenzij u voor een tussenoplossing kiest …
Normaal gezien bent u 25 % roerende voorheffing verschuldigd op
dividenden die u als aandeelhouder van uw vennootschap ontvangt.
Er bestaan ook lagere gunsttarieven voor dividenden uit aandelen door
een kapitaalverhoging. Voor dividenden uit de winst van het tweede
boekjaar na de verhoging kan een gunsttarief van 20 % gelden, voor
dividenden uit winst van de latere boekjaren een tarief van 15 %.
Om deze tarieven te genieten, moeten echter enkele voorwaarden
vervuld zijn (zie kaderstuk). Zo moet de kapitaalverhoging gebeurd zijn
door een inbreng in geld na 1 juli 2013. Daar wringt het schoentje als
u een tegoed op uw rekening-courant als kapitaal wilt inbrengen. De
fiscus beschouwt dit als een inbreng in natura, waarop het gunsttarief
niet van toepassing is. Hier valt echter iets aan te doen.

Oplossing: vennootschap betaalt u eerst uit
De meest voor de hand liggende oplossing is dat uw vennootschap
u het tegoed eerst uitbetaalt, waarna u het dan weer inbrengt als
kapitaal. Dit moet wel via de notaris gebeuren, tenzij uw vennootschap een vof, comm.v of cvoa is. Aan de andere kant hoeft u dan wel
geen bedrijfsrevisor te betalen (wat nodig zou zijn als u toch voor een
inbreng in natura koos).
En het kan nog beter, als u nog even geduld hebt. Sinds kort kan uw
vennootschap een liquidatiereserve aanleggen, als ze er een bijzondere heffing van 10 % op betaalt (zie artikel op p. 2). Als ze u die pas na
5 jaar uitkeert, hoeft u daar slechts nog 5 % roerende voorheffing op
te betalen.

“Als uw vennootschap u het tegoed op de rekeningcourant eerst uitbetaalt, en u het dan weer als kapitaal
inbrengt, geniet u de gunsttarieven.”

Voorwaarden voor gunsttarief
De wetgever beschouwt een vennootschap als klein, als die
een rechtspersoon is en niet meer dan één van deze criteria
overschrijdt:
• jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
• jaaromzet, exclusief btw: 6 250 000 euro
• balanstotaal: 3 125 000 euro
Tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer
dan 100 bedraagt, kan de vennootschap nooit als klein worden beschouwd.

Belfius Bank & Verzekeringen

Naast het feit dat de aandelen een inbreng in geld na 1 juli
2013 moeten vertegenwoordigen, zijn er nog enkele voorwaarden die vervuld moeten zijn om de gunsttarieven op de
dividenden te genieten:
• De aandelen zijn op naam en volgestort.
• De persoon die de kapitaalinbreng heeft gedaan, blijft er onderbroken volle eigenaar van. Als de aandelen van eigenaar
wisselen, vervalt het gunsttarief.
• De vennootschap was klein in het belastbare tijdperk waarin
de kapitaalinbreng werd gedaan.
• De vennootschap heeft minstens het minimale maatschappelijke kapitaal van een bvba.
• Bij de kapitaalverhoging worden geen aandelen met
een bijzonder voorrecht (zoals een verhoogd dividend)
aangemaakt.
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Uw jaarverslag: informeer voldoende over
betaalde privékosten!
Hebt u doorgaans niet veel tijd om het jaarverslag van uw vennootschap op te maken, en is het dus meestal
beknopt? Let er dan toch op dat het verslag naast de wettelijk verplichte elementen ook informatie bevat
over de privékosten die de vennootschap voor u als bedrijfsleider heeft betaald. Anders kan de fiscus de
aftrekbaarheid ervan in vraag stellen.
Oefent u uw zelfstandige activiteit uit onder de koepel van een nv,
bvba of cvba? Dan moet u elk jaar minstens één gewone algemene vergadering organiseren en een verslag daarvan, de zogenaamde notulen,
opstellen.
Bij kleinere vennootschappen zijn die meestal nogal beknopt. Dat is op
zich geen probleem. Alleen moet u die notulen bij uw aangifte voor de
vennootschapsbelasting voegen. Ze spelen immers steeds vaker een
belangrijke rol bij de beslissing of de privékosten die de vennootschap
voor u heeft betaald, wel of niet aftrekbaar zijn.

“Vermeld de privékosten die uw
vennootschap voor u betaald
heeft, om twijfel over de
aftrekbaarheid te voorkomen.”
Wat zet u het best in uw verslag?

Belfius Bank & Verzekeringen

Een aantal zaken neemt u er ongetwijfeld nu al in op. Het verslag
moet een weerslag zijn van wat er tijdens de algemene vergadering
is besproken. Het bevat dus bijvoorbeeld de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de winst of het verlies en de toekenning
van de kwijting aan de zaakvoerders of bestuurders.
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Maar daar houdt het best niet mee op. U maakt in de notulen beter ook
een nieuwe rubriek over uw voordelen van alle aard, en dus ook over
de privékosten (bv. voor uw auto, woning, verwarming) die de vennootschap voor u betaald heeft. Daarnaast moeten de voordelen ook
vermeld worden op de fiscale fiche 281 en moet u ze opnemen in uw
aangifte voor de personenbelasting.

Om twijfel over aftrekbaarheid te
vermijden!
Als de privékosten die de vennootschap voor u betaalde, niet in het
verslag van de algemene vergadering staan, ziet de fiscus dat steeds
vaker als een aanwijzing dat de vennootschap ze zomaar heeft betaald,
dat dit dus geen vergoeding was van uw werkelijke prestaties voor de
vennootschap én dat u die kosten dus niet kan aftrekken. Het is geen
sluitend bewijs, maar het zet de fiscus wel aan het denken. Door de
betrokken privékosten in de notulen te vermelden, voorkomt u dat.

Professioneel leven

Nog lagere sociale bijdrage voor uw eerste
drie werknemers!
Rudy Van Den Bossche, manager Legal Knowledge - Partena Professional

Kunt u het werk in uw onderneming niet meer alleen aan, en wilt u dus (meer) personeel aanwerven? Dankzij een
nieuwe maatregel van de federale regering betaalt u sinds begin dit jaar een nog lagere RSZ-bijdrage voor de
eerste drie werknemers die u aanneemt. De bijdrage hiervoor was eerder al verlaagd, maar de regering heeft er
nog een schepje bovenop gedaan.

Wat houdt de maatregel precies in?
Als werkgever van een kmo betaalt u gedurende een aantal kwartalen
een lagere RSZ-bijdrage voor de eerste drie aanwervingen. Die bijdrage
was eerder al verlaagd, maar wordt nu nog verminderd met 50 euro per
kwartaal en per werknemer. Deze nieuwe verlaging is van kracht sinds
1 januari 2015. Ze geldt ook voor aanwervingen die u deed vóór die
datum, maar dan beperkt tot het resterende aantal kwartalen waarin u
nog recht hebt op de vermindering.

• U mag de vermindering toepassen op een aantal kwartalen. Maar daarbij hebt u de keuze uit twintig kwartalen vanaf de aanwerving van de
werknemer die u het recht op vermindering opleverde.
Door deze spreidingsmogelijkheid kunt u als werkgever optimaal van
de vermindering genieten. Zo kunt u kiezen voor een kwartaal waarin
u voldoende loonmassa hebt aangegeven in de DmfA-aangifte, zodat
u de vermindering volledig benut.
• De eerste, tweede, derde, vierde en vijfde aangeworven werknemer
mag geen werknemer vervangen die in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde
technische bedrijfseenheid heeft gewerkt. Dit dient u volgens de
RSZ als volgt na te gaan:
––Bepaal eerst het maximum aantal werknemers dat gelijktijdig in
dezelfde technische bedrijfseenheid werkte in de loop van de vier
kwartalen die de aanwerving voorafgingen (A).
––Bepaal daarna het totaal aantal werknemers dat op de eerste dag

Aanwerving van …

Vermindering
per kwartaal:

Toegekend voor:

Eerste werknemer

1 550 EUR

5 kwartalen

door de nieuwe werkgever aangeworven werd, en voeg daar het
aantal werknemers aan toe dat eventueel nog door andere werkgevers tewerkgesteld was in dezelfde technische bedrijfseenheid (B).

1 050 EUR

4 kwartalen

––Indien (B) ten minste één meer bedraagt dan (A) geniet u het recht

450 EUR

4 kwartalen

1 050 EUR

5 kwartalen

450 EUR

8 kwartalen

1 050 EUR

5 kwartalen

450 EUR

4 kwartalen

1 000 EUR

5 kwartalen

400 EUR

4 kwartalen

1 000 EUR

5 kwartalen

400 EUR

4 kwartalen

Tweede werknemer

Derde werknemer

Vierde werknemer

Vijfde werknemer

Zijn er nog voorwaarden?
• Er worden geen eisen gesteld aan de aangeworven werknemers
inzake werkloosheidsduur, tewerkstellingsbreuk (voltijds of deeltijds)
of contract (bepaalde of onbepaalde duur). De werknemer mag zelfs
een vorige job hebben verlaten om bij u aan de slag te gaan.
• De vermindering is niet gebonden aan een bepaalde werknemer.
U kunt de vermindering dus elk kwartaal op een andere werknemer
toepassen, als de werknemer die u het recht oorspronkelijk opleverde,
het bedrijf heeft verlaten.

op een verlaagde sociale bijdrage voor de aanwerving van de eerste
werknemer.
Let op: de RSZ zal het recht op een lagere sociale bijdrage betwisten
als het aantal werknemers evenwel kunstmatig werd veroorzaakt
(door bv. de aanwerving van enkele werknemers met een overeenkomst voor één dag).
• Deze werknemers komen ook nooit in aanmerking:
––wanneer ze tewerkgesteld zijn met een ‘leerovereenkomst
middenstand’, een stageovereenkomst, een overeenkomst ‘socioprofessionele inschakeling’, een beroepsinlevingovereenkomst en
een industriële leerovereenkomst;
––jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 worden;
––dienstboden;
––gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector;
––jobstudenten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.
• Indien u als werkgever aangesloten bent bij een sociaal secretariaat,
hebt u recht op een tussenkomst in de aansluitingskosten van
36,45 euro voor de kwartalen waarin u een vermindering van de sociale
bijdrage voor de aanwerving van de eerste werknemer aanvraagt.

Belfius Bank & Verzekeringen

De verder verlaagde RSZ-bijdrage is één van de maar liefst 40 maatregelen uit het kmo-plan waarmee de federale regering Michel I het
concurrentievermogen van de kmo’s in ons land wil vergroten. Want ze
vormen de ruggengraat van de Belgische economie. En ze zorgen voor
een groot deel voor de jobcreatie in België.
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Na de factuur, ook de aangetekende brief via
e-mail?
We versturen met z’n allen al zoveel via e-mail: informatie over producten en diensten, bestellingen, facturen …
Is het ook mogelijk om een aangetekende brief elektronisch te verzenden, zodat u daarvoor niet meer naar het
postkantoor hoeft?

Elektronisch mogelijk?
Normaal gezien moet u, om een brief aangetekend te verzenden, naar
het postkantoor gaan en wat administratie verrichten. Dit vergt tijd, die
u ongetwijfeld liever besteedt aan het runnen van uw zaak. Jammer
genoeg bestaat er nog geen oplossing waarmee een aangetekende
brief volledig elektronisch van een verzender tot bij een ontvanger kan
terechtkomen. Het wettelijke kader hiervoor ontbreekt.
Er bestaat wel een tussenoplossing ... U kunt een zogenaamde hybride,
aangetekende elektronische brief verzenden. Daarbij stuurt u de brief
elektronisch door naar een dienstverlener die hem afdrukt, in een
omslag steekt, frankeert en in uw plaats via de postdiensten aangetekend aan de bestemmeling laat bezorgen.

“U kunt een aangetekende brief
e-mailen naar een dienstverlener
die de brief voor u via de
postdiensten aangetekend aan
de bestemmeling laat bezorgen.”
Juridisch evenwaardig?
Heeft een hybride, elektronische aangetekende brief dezelfde juridische waarde als een papieren versie? De Brusselse arbeidsrechtbank
vond alvast van wel, in februari 2014. Een partij diende een aangetekende brief te versturen om een verjaring te stuiten, en zij deed dat via
de hybride oplossing. De rechter beschouwde de verzonden brief als
een volwaardig aangetekend schrijven. De hybride verzending en de
ingescande handtekening op de brief deden daar niets aan af.

Conclusie

Belfius Bank & Verzekeringen

Een aangetekende brief volledig elektronisch verzenden is nog toekomstmuziek. Maar er bestaat
dus wel een tussenoplossing, die u op zijn minst
tijd bespaart omdat ze minder administratie vergt
en omdat u er niet meer voor naar het postkantoor
hoeft.
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→→ WILT U LIEVER GEEN ABONNEE BLIJVEN?
Bel dan naar het gratis nummer 0800 99 900.
Deze nieuwsbrief werd met zorg samengesteld aan de hand van bronnen en referenties van goede kwaliteit. Belfius Bank kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor (het gebruik van)
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Ongetwijfeld stuurt u ook wel eens een aangetekende brief. Soms
omdat het wettelijk verplicht is, maar in vele gevallen omdat het om
een belangrijke verzending gaat. Als u die aangetekend doet, krijgt u
een bewijs dat u de verzending effectief op een bepaalde datum hebt
gedaan. Een aangetekende brief maakt ook indruk, als u bijvoorbeeld
een klant wilt aanmanen tot betaling van een verlopen factuur …

