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 Geschenken en gratis handelsmonsters 
vrij van btw

Voorwoord
Hoe mijn onderneming goed besturen? Dat is een 
vraag waar veel ondernemers mee worstelen. 
Binnen kmo’s is corporate governance of deugde
lijk bestuur immers van groot belang. De Code 
Buysse III biedt antwoorden en helpt u alvast 
mee op weg met aanbevelingen en praktische 
tips voor een goed bestuur. Nieuwe thema’s in de 
geüpdatete derde versie zijn o.a. de diversiteit 
van de raad van bestuur en van het risicobeleid. 
U leest er in deze nieuwsbrief meer over.

Wanneer een belastingplichtige 
een goed van zijn bedrijf gratis 
wegschenkt, doet hij een ‘onttrek
king’. Dat is een belastbare hande
ling. Op het gratis weggeven van 
 geschenken moet dus in principe 
btw betaald worden. Uitzonderin
gen hierop zijn handelsmonsters 
en relatiegeschenken van gerin
ge waarde, die onder bepaalde 
voorwaarden belastingvrij kunnen 
worden uit gedeeld. De fiscus zet 
in een nieuwe circulaire de puntjes 
op de i.

Handelsmonsters

Handelsmonsters of stalen worden uitgedeeld 
om consumenten een product te leren kennen. 
Het is een voorbeeld van de goederen die de 
onderneming produceert of verkoopt. Vaak wor
den de staaltjes verpakt in een kleinere hoeveel
heid of speciale verpakking, maar dat hoeft niet. 
Het is evenmin verplicht dat op de verpakking 
woorden als ‘monster’ of ‘staal’ worden vermeld. 
Er staat in principe geen limiet op het aantal 
monsters dat per klant wordt uitgedeeld.

Op het gratis uitdelen van monsters moet geen 
btw worden aangerekend:
• als ze worden uitgedeeld om het product te 

promoten

• en als de kost in de inkomstenbelastingen als 
een aftrekbare beroepskost wordt beschouwd

Het is wel belangrijk dat de belastingplichtige 
kan bewijzen dat de goederen als handelsmon
ster zijn uitgedeeld. Het is dus nodig documen
tatie bij te houden die een eventuele controleur 
kan overtuigen. 

Sterke dranken worden door de fiscus uitdruk
kelijk uitgesloten: een whiskyproeverij kan dus 
niet belastingvrij worden georganiseerd. Bier, 
wijn en champagnes worden evenwel niet als 
‘sterke drank’ beschouwd. 

Handelsgeschenken

Voor handelsgeschenken, ook wel relatiege
schenken genoemd, gelden andere regels. Dat is 
ook logisch, omdat ze in andere omstandig heden 
worden gegeven. Terwijl handelsmonsters 
eigen geproduceerde goederen zijn die worden 
uitgedeeld om het product te promoten, zijn 
handelsgeschenken normaal gezien andere 
goederen dan de producten die de onderneming 
zelf produceert of verkoopt.

Enkel goederen kunnen gratis als handels
geschenk worden uitgedeeld, gratis diensten 
zijn uitgesloten. Ook tabak en geestrijke 
dranken komen niet in aanmerking.

Om vrij van btw te zijn…
• moet het geschenk binnen een beroepsrelatie 

worden geschonken
• moet het een waarde hebben van minder dan 

50 euro
• mag het geen reclameartikel zijn: reclame

artikelen zijn gebruiksgoederen die in grotere 
hoeveelheden worden verspreid, weinig 
waarde hebben voor de gebruiker (bv. balpen, 
sleutelhanger) en duidelijk en blijvend de naam 
dragen van de schenkende onderneming – 
hiervoor gelden andere regels

• mag er maar één geschenk per jaar per 
relatie worden geschonken. Dit is een nieuwe 
regel. Als ‘relatie’ wordt steeds de natuurlijke 
persoon bedoeld en niet de onderneming. Het 
is dus wel mogelijk om aan twee zaakvoerders 
van dezelfde bvba elk een geschenk te geven. 
Anderzijds is het niet mogelijk om één persoon 
twee cadeaus van elk 20 euro te geven, al 
blijft de totale waarde van deze geschenken 
wel onder de drempel van 50 euro

Nieuw is ook dat enkelvoudige vouchers 
kunnen worden uitgereikt. Dit is opmerkelijk 
aangezien die vaak kunnen worden ingeruild 
voor een dienst, terwijl anders gratis diensten 
worden uitgesloten.

Verder in dit nummer aandacht voor de nieuwe 
btwregels voor het uitdelen van handelsmon
sters en relatiegeschenken, waarbij het belas
tingvrij geven van geschenken aan zakenrelaties 
voortaan beperkt wordt tot één geschenk per 
persoon per jaar (zie hieronder), en de wet 
‘Werkbaar en Wendbaar Werk’ die het Belgische 
arbeidsrecht moet moderniseren met nieuwe 

regels inzake arbeidsduur, deeltijdse arbeid, 
opleiding, telewerk en verlof.

Tot slot informeren we u over de inkomsten
belastingaspecten van de deel economie, die sinds 
maart 2017 eindelijk echt uit de start blokken is 
geschoten nu de eerste onlineplatformen erkend 
zijn.
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 Nieuwe versie van de Code Buysse
Op zoek naar tips die kunnen bijdragen tot de groei van uw onderneming? Er is een derde versie verschenen van de 
Code Buysse met richtlijnen over deugdelijk bestuur voor middelgrote en kleine ondernemingen. In Code Buysse III 
worden de taken van de raad van bestuur in detail beschreven. De Code is ook aangevuld met nieuwe onderwerpen 
zoals de diversiteit van de raad van bestuur en het risicobeleid.

Corporate governance

Corporate governance of deugdelijk bestuur is 
belangrijk voor elke onderneming. Niet alleen 
voor beursgenoteerde ondernemingen dus, 
maar ook voor nietbeursgenoteerde middel
grote en kleine ondernemingen. Het zijn 
aanbevelingen en praktische richtlijnen om uw 
onderneming op een transparante manier te 
besturen, te leiden en te controleren. De aan
bevelingen kunnen op maat van uw onderne
ming worden toegepast. 

Verschillende onderwerpen uit de Code Buysse 
van 20051 doorstaan nog steeds de tand des 
tijds en zijn niet gewijzigd. Concreet gaat het 
dan over de algemene principes inzake corpo
rate governance (deugdelijk ondernemen, de 
raad van advies, de actieve raad van bestuur, 
de verdere uitbouw van de bestuursorganen), 
het deugdelijk ondernemen, het maatschappe
lijk verantwoord ondernemen (MVA), de raad 
van advies en het grootste deel over familiale 
governance.

Zes taken voor de raad 
van bestuur

Het Wetboek van Vennootschappen zegt niet 
wat besturen juist inhoudt. De Code Buysse III 
ziet 6 taken voor de raad van bestuur. 

Taak 1 = wettelijke bevoegdheden 
Hieronder verstaan we het vaststellen van 
de jaarrekening, het goedkeuren van het 
jaar verslag, het toepassen van de alarmbel
procedure bij daling van het nettoactief…

Taak 2 = algemeen bestuur 
De raad van bestuur neemt strategische beslis
singen, zoals het goedkeuren van strategische 
projecten, budgetten, belangrijke investeringen 
en acquisities, het vaststellen van de beleids
lijnen op het vlak van human resources, IT, sales 

1 in 2009 verscheen een eerste update van de 
Code Buysse

en marketing en het bepalen van het risico
beleid.

Taak 3 = toezicht 
De raad van bestuur oefent toezicht uit op 
het management door het evalueren van de 
 bedrijfsactiviteit, het beoordelen van de kwali
teit van het management en het invoeren van 
een intern controlesysteem.

Taak 4 = klankbord 
De raad van bestuur functioneert als klankbord 
en als adviseur van het management en de eige
naars. De voorzitter van de raad van bestuur is 
een sleutelfiguur.

Taak 5 = werkgever 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de 
invulling van sleutelposities in de onderneming, 
zoals de gedelegeerd bestuurder en de leden 
van het management en van het kader, en voor 
het vaststellen van hun vergoeding.

Taak 6 = ambassadeur 
De raad van bestuur is de ambassadeur van de 
onderneming. De bestuurders belichamen de 
waarden van de onderneming en hebben in die 
zin een voorbeeldfunctie.

Samenstelling

De Code Buysse III beveelt aan om gender en 
leeftijdsdiversiteit na te streven bij de samen
stelling van de raad van bestuur. 

In functie van de omvang, de structuur en 
de groeifase van de onderneming heeft elke 
onderneming ook meerdere externe bestuur
ders nodig, m.a.w. bestuurders die niet tot het 
management, noch tot de controlerende aan
deelhouder behoren. Bij de benoeming van een 
externe bestuurder is het trouwens belangrijk 
om de verwachtingen van de onderneming ten 
aanzien van deze bestuurders duidelijk af te 
spreken en zo nodig schriftelijk vast te leggen 
(nieuwe bepaling in de Code).

Risicobeheer

Competitieve ondernemingen kunnen geen 
winstgevendheid bereiken zonder bepaalde risi
co’s te nemen. De Code Buysse III sleutelt aan 
de bepaling rond risicobeleid, dit is de politiek die 
inzake risicobeheer wordt gehanteerd. Het is de 
taak van de raad van bestuur om het risicobeleid 
van de onderneming te bepalen aan de hand van 
de eigenaarsvisie en de ondernemingsstrategie. 
De uitvoering van het risicobeleid wordt aan 
het management toevertrouwd en de raad van 
bestuur ziet hierop toe.

De volledige tekst van de Code Buysse III is 
beschikbaar op codebuysse.com.

http://codebuysse.com
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 Modernisering arbeidsrecht in een notendop
Ongetwijfeld hebt u al gehoord van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk. Naast maatregelen die de flexibiliteit van 
de arbeidstijd verbeteren, bevat deze wet ook maatregelen die een beter evenwicht tussen werk en privéleven mo
gelijk maken. De wet is retroactief in werking getreden op 1 februari 2017. Sommige maatregelen worden echter 
nog op sectoraal niveau geactiveerd. Een beknopt overzicht.

Arbeidsduur

Flexibele uurroosters: De regeling is uitge
breid. De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd 
wordt nu standaard over een referentieperiode 
van 1 kalenderjaar (of een andere periode van 
12 opeenvolgende maanden) berekend. Werken 
in piek en dalperiodes wordt dus eenvoudiger.

Vrijwillige overuren: Indien de werkgever dit 
aanbiedt, mag een werknemer een aanvraag 
doen om op vrijwillige basis max. 100 overuren/
kalenderjaar te presteren. Er wordt dan een 
overeenkomst opgesteld met vaststelling van 
de vraag van de werknemer om deze overuren 
te presteren. Deze overeenkomst is 6 maanden 
geldig en kan worden vernieuwd. Vrijwillige 
overuren geven recht op overloon. 

Interne grens van de arbeidsduur: De regeling 
is versoepeld. De interne overurengrens van 78 
uur kan tot 143 uur worden verhoogd. Dit is het 
maximaal aantal uren dat een werknemer kan 
presteren zonder dat inhaalrust wordt toege
kend. Een algemeen verbindend verklaarde cao 
kan de grens van 143 uur nog verhogen.

Plusminusconto: Het plusminuscontosysteem 
biedt de mogelijkheid om de berekening van de 
gemiddelde werkweek voor arbeiders te sprei
den over verschillende jaren. De mogelijkheid om 
dit systeem toe te passen wordt uitgebreid tot 
alle sectoren in de privé (niet alleen meer van 
toepassing in de automobielindustrie). 

Glijdende uurroosters: De toepassing van dit 
systeem waarbij de werknemer zelf het begin 
en het einde van zijn arbeidsprestaties en zijn 
pauzes bepaalt, mits naleving van bepaalde 
grenzen, was vóór de inwerkingtreding van deze 
wet niet geregeld. Er bestaat nu een wettelijk 
kader om dit binnen uw onderneming op basis 
van een collectieve arbeidsovereenkomst of 
het arbeidsreglement in te stellen. Ondernemin
gen die, in afwijking van de nieuwe regels, hun 
bestaande systemen willen behouden, moesten 
uiterlijk tegen 30 juni 2017 hun regelingen 
formaliseren in een ter griffie neergelegde cao 
of in het arbeidsreglement. 

Deeltijdse arbeid

Op het vlak van deeltijdse arbeid verlichten de 
administratieve lasten voor de werkgevers op 
1 oktober 2017. Vanaf die datum volstaat voor 
de vaste deeltijdse werkroosters de vermelding 
in de arbeidsovereenkomst. Bij de opmaak van 
een nieuw arbeidsreglement of de herziening 
van een bestaand arbeidsreglement kan u de 
werkroosters weglaten. Voor de variabele 
deeltijdse werkroosters volstaat de vermelding 
in het arbeidsreglement van een algemeen 
tijdskader. Eventuele aanpassingen aan het 
arbeidsreglement moeten gebeuren vóór 1 april 
2018.

Opleiding

De huidige interprofessionele doelstelling van 
1,9% van de loonmassa wordt omgezet in een 
interprofessionele opleidingsdoelstelling van ge
middeld 5 dagen opleiding per voltijds equivalent 
en per jaar. Die doelstelling moet niet onmiddel
lijk worden gerealiseerd, maar via een groeipad.

Occasioneel telewerk

In de praktijk werd occasioneel telewerk in de 
privésector bij moeilijke of onvoorziene om
standigheden al toegestaan maar er was geen 
wettelijk kader hiervoor. 
De nieuwe regelgeving voorziet in het wette
lijke recht om in bepaalde omstandigheden van 
telewerk te mogen gebruikmaken. Bijvoorbeeld 
bij overmacht (een wagen die niet start in de 
vrieskou) of dringende persoonlijke redenen. 

Nieuwe 
uitzendarbeidsovereenkomst 

De nieuwe wet biedt nu de mogelijkheid om een 
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor 
onbepaalde tijd af te sluiten tussen de uitzend
kracht en het uitzendbureau, met het oog op 
het vlot uitvoeren van opeenvolgende uitzend
opdrachten bij een of meerdere gebruikers. 
Uitzendarbeid blijft wel alleen mogelijk voor 
tijdelijke arbeid.

Verloven

Loopbaansparen is een nieuwe maatregel die 
toelaat dat een werknemer ‘tijd spaart’ om 
later tijdens de duur van zijn dienstbetrekking 
als verlof op te nemen. Het initiatief om zo’n 
stelsel in te voeren zal bij de sectoren en de 
ondernemingen liggen. Loopbaansparen is enkel 
mogelijk als de invoering en uitwerking van een 
raamwerk bij cao wordt vastgelegd.

Schenking van conventioneel verlof is ook 
nieuw. Het betreft de mogelijkheid om op 
vrijwillige basis conventionele verlofdagen te 
schenken aan een collega met een ernstig ziek 
kind, mits akkoord van de werkgever.

De thematische verloven palliatief verlof en 
tijdskrediet met zorgmotief worden uitgebreid. 
De totale duur van het palliatief verlof wordt 
van 2 maanden tot 3 maanden gebracht. Het 
recht op tijdskrediet met zorgmotief wordt 
uitgebreid van 48 maanden tot 51 maanden.

Ecommerce

Op het verbod van nachtarbeid (arbeid tussen 
20 uur en 6 uur) bestaan heel wat uitzonde
ringen, o.a. voor de sector van de ecommerce. 
Die afwijking krijgt een wettelijke basis en het 
toepassingsgebied wordt uitgebreid. Nachtar
beid wordt mogelijk voor logistieke en onder
steunende diensten bij elektronische handel 
ongeacht het paritair comité waaronder de 
onderneming valt. 

Hervorming 
werkgeversgroeperingen

De werkgeversgroepering laat meerdere 
ondernemingen of werkgevers toe om zich te 
groeperen en een of meer werknemers aan te 
werven. Het systeem heeft nu definitief een 
wettelijk kader gekregen en de toelatingspro
cedure wordt vereenvoudigd. De werkgevers
groepering mag niet meer dan 50 werknemers 
(voltijds of deeltijds) tewerkstellen. 
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 Deeleconomie nu echt uit de startblokken 
Particulieren die aan andere particulieren diensten aanbieden, vallen onder de regels van de deeleconomie die vorig 
jaar in ons land werden geïntroduceerd. Omdat er nog heel wat uitvoeringsmaatregelen moesten worden uitge
werkt, heeft het tot 1 maart 2017 geduurd voordat deze nieuwe mogelijkheid echt kon worden benut. Ondertussen 
zijn ook de eerste onlineplatformen erkend. De deeleconomie is eindelijk definitief uit de startblokken geschoten. 

Belast aan een afzonderlijk 
gunstig tarief

Onder ‘deeleconomie’ wordt het systeem begre
pen waarbij particulieren via onlineplatformen 
diensten aanbieden aan andere particulieren.

Inkomsten uit de deeleconomie zijn diverse 
 inkomsten. Ze worden belast aan een afzon
derlijk tarief van 20%. Omdat er forfaitair 50% 
kosten mogen worden afgetrokken, bedraagt 
het reëel tarief 10% van het ontvangen bruto
bedrag. De belasting wordt geheven via een be
drijfsvoorheffing die moet worden ingehouden 
door het erkend platform dat tussenkomt. 

Voorwaarden

Het gaat enkel om diensten door particulieren 
voor particulieren. Het moet voor de aanbieder 
een nevenactiviteit zijn, niet zijn professionele 
hoofdactiviteit. Diensten die de belastingplichti

ge ook als zelfstandige activiteit in hoofdberoep 
aanbiedt, komen niet in aanmerking. Wie in zijn 
hoofdberoep werknemer is, mag wel dezelfde 
diensten aanbieden. 

De klant mag de dienst niet voor zijn professio
nele activiteit gebruiken.

De diensten mogen enkel worden aangebo
den via een erkend onlineplatform. Als de 
dienstverrichter zijn diensten ook via een eigen 
website aanbiedt, valt hij buiten het toepas
singsgebied. 

Enkel de eerste 5.000 euro valt onder het 
gunsttarief. De inkomsten die de drempel 
overschrijden, worden belast aan de normale 
progressieve tarieven.

Reden van de vertraging: 
erkenning van de platformen

Enkel diensten die aangeboden worden via een 
erkend platform vallen onder het regime. Die 
officiële erkenning van platformen heeft echter 
op zich laten wachten omdat de erkennings
voorwaarden nog moesten worden uitgewerkt. 

De erkenningsvoorwaarden:
• Het platform moet worden opgericht als ven

nootschap of vzw in overeenstemming met 
de wetgeving van een lidstaat van de EER1 
of met de wetgeving van een staat waarvoor 
België de verbintenis heeft aangegaan om 
haar ondernemingen op dezelfde manier te 
behandelen als Belgische ondernemingen.

• De vennootschap of vzw moet gevestigd zijn 
in een lidstaat van de EER of in een staat 
waartegenover België de verbintenis heeft 
aangegaan om haar ondernemingen te behan
delen als Belgische ondernemingen.

• De vennootschap of vzw moet ingeschreven 
zijn in het handelsregister volgens de eisen 
van de wetgeving van het land en beschikken 
over een identificatienummer voor btwdoel
einden.

• De personen bevoegd voor de vennootschap 
of de vzw moeten voorwaarden vervullen met 
betrekking tot hun professionele betrouw
baarheid.

De vraag om erkenning wordt ofwel op papier 
ingediend, ofwel door middel van het elektro
nisch formulier op site van de FOD Financiën.

De erkenning wordt ingetrokken wanneer de 
verplichtingen van aangifte of van betaling van 
de bedrijfsvoorheffing tweemaal niet zijn na
gekomen op vrijwillige basis binnen een periode 
van 3 jaar te rekenen vanaf het jaar waarin de 
eerste tekortkoming plaats heeft gevonden.

Eerste platformen erkend

• afhaalmaaltijden: flavr.be, 
menunextdoor.be, ubereats.be 

• allerhande diensten: listminut.be, 
pwiic.com, dajobs.be, 
yourprivatebutler.com

• bezorgen van pakjes: bringr.be 
• bijlessen en studiebegeleiding: 

bijlesherent.be, mysherpa.be  
• klusjes: listminut.be, klaariskees.be, 

homeyz.be 
• taxidienst (tijdens uitgaansuren): 

heetch.com

1 Europese Economische Ruimte = EU + IJsland, 
Noorwegen en Liechtenstein.
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