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Het regent hervormingen
In een vorig nummer stonden we al stil bij de
aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting. De in het oog springende
verlaging van de tarieven zal gecompenseerd
worden door een hele reeks maatregelen die we
in het artikel hieronder toelichten.
Deze hervorming is echter niet de enige die
eraan komt. Ook het vennootschapsrecht wordt
hertekend, met de nadruk op de vereenvoudi-
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ging van het aantal vennootschapsvormen. Kleine vennootschappen zullen bij voorkeur de vorm
van een bvba moeten aannemen, waarbij de nv
wordt voorbehouden voor grotere bedrijven.

Tot slot wil de Europese Commissie een moderner en efficiënter btw-systeem. Zowel de
overheden als de belastingplichtigen zouden
daar hun voordeel mee doen.

Ondertussen werd ook het Belgisch erfrecht
grondig herzien, met nieuwe regels voor het beschikbaar gedeelte van de erflater, de verdeling
van schulden, inbreng en inkorting.

Er zijn de volgende jaren dus heel wat nieuwigheden gepland. We houden u zeker en vast op
de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
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Compensatie verlaagde vennootschapsbelasting

Elke medaille heeft een keerzijde.
Ook de lang verwachte hervorming
van de vennootschapsbelasting.
Omdat de geleidelijke verlaging van
het tarief budgetneutraal moet verlopen, worden heel wat aftrekken
afgeschaft of beperkt.

Aftrekken beperkt op winst boven
de 1 miljoen euro
Vennootschappen die meer dan een miljoen euro
winst realiseren, zullen niet langer hun volledige
winst kunnen neutraliseren met fiscale aftrekken. Het gedeelte van de winst dat de drempel
van een miljoen euro overschrijdt, zal maar voor
70% verminderd kunnen worden met:
• de vorige verliezen
• overgedragen aftrek van definitief belaste
inkomsten (DBI)
• overgedragen aftrek voor innovatie-
inkomsten
• de overgedragen notionele interestaftrek
(NIA)
• de NIA nieuwe stijl
Voorbeeld: Een nv realiseert 1.200.000 euro
winst. De winst boven het miljoen kan maar voor
70% verminderd worden met de genoemde
aftrekken. De resterende 30% (60.000 euro)
is een soort minimum belastbare basis, waarop

altijd belasting verschuldigd zal zijn. In 2018 is
dat 17.748 euro (aan het tarief van 29,58%).

Notionele interestaftrek
‘nieuwe stijl’
De aftrek voor risicokapitaal of notionele
interestaftrek zal volgens een nieuwe methode
worden berekend. De berekeningsgrondslag
wordt het gewogen gemiddelde van de aangroei
van het risicokapitaal van de laatste 5 jaar.

Participatievoorwaarde voor
vrijstelling meerwaarden
Om recht te hebben op de vrijstelling van
meerwaarden op aandelen, zullen vennootschappen nu de participatievoorwaarde moeten
respecteren. Ze mogen de vrijstelling dus alleen
toepassen als ze een deelneming bezitten van
minstens 10% of met een aanschaffingswaarde
van minstens 2,5 miljoen euro, en deze één
jaar hebben aangehouden. Deze voorwaarden
werden overgenomen uit het DBI-regime. Het
tarief van 0,412% op meerwaarden op aandelen
opgelegd aan grote vennootschappen verdwijnt.
Meerwaarden op beveks blijven belastbaar.

Rv op kapitaalverminderingen
Kapitaalverminderingen worden in de toekomst
aan 30% roerende voorheffing (rv) onder

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT U AANGEBODEN MET DE STEUN VAN BELFIUS.

worpen in verhouding tot het aandeel van de
nog aanwezige vrijgestelde reserves in het
gestort kapitaal verhoogd met de belaste
reserves. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid
geschrapt om een kapitaalvermindering bij
voorrang aan te rekenen op gestort kapitaal. Bij
een kapitaalvermindering en terugbetaling aan
de aandeelhouders moet dan 30% rv worden
ingehouden door de uitkerende vennootschap.

Voorafbetalingen
Vennootschappen die onvoldoende voorafbetalingen doen, moeten een vermeerdering
betalen. De basisrentevoet waarop die worden
berekend, wordt nu vastgelegd op 3%. Daardoor
wordt het voor een vennootschap nadeliger als
ze geen of onvoldoende voorafbetalingen doet.
Deze maatregelen zijn nog niet definitief. De
regering zal allicht snel de volgende stappen
ondernemen en met het wetsontwerp komen.
Wordt vervolgd!
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Geld lenen van uw vennootschap
Als zaakvoerder wil u op een gegeven moment geld uit uw vennootschap kunnen halen. Dat kan door uzelf een loon
uit te betalen of uzelf een dividend uit te keren. Nadeel van deze 2 technieken is dat ze u fiscaal wel wat kosten:
op een loon betaalt u personenbelasting en op dividenden 30% roerende voorheffing. U kan echter ook een lening
afsluiten bij uw vennootschap.
roerende goederen bij betrokken zijn, zal u een
notaris moeten inschakelen om alles netjes op
papier te zetten. U hebt, zoals bij elke hypothecaire lening, de keuze tussen een vaste rente en
een variabele rentevoet.
Vaste rentevoet gewaarborgd door
levensverzekering

1,65%

Vaste rentevoet niet gewaarborgd door
levensverzekering

1,78%

De variabele rentevoet varieert in functie van
de herzieningstermijn. Bij een herziening binnen
de 6 jaar, is de rentevoet zelfs negatief. Wat er
op neerkomt dat u gratis kan lenen. Ter illustratie, de cijfers van midden 2017:

Als u via een overeenkomst met uw vennootschap een lening wil afsluiten, zijn er verschillende mogelijkheden: een lening met of zonder vaste looptijd, al dan niet hypothecair, en met een
vaste of een variabele rentevoet. Zorg er altijd
voor dat u een marktconforme rente betaalt
aan uw vennootschap. Anders gaat het u op een
andere manier geld kosten. Als u te weinig rente
betaalt of helemaal geen, beschouwt de fiscus
dat als een voordeel van alle aard. Dat voordeel
is dan weer belastbaar.

Lening met vaste looptijd
Een lening met vaste looptijd is een klassieke
lening, waarbij u een contract afsluit met uw
vennootschap. U bent de kredietnemer, uw
vennootschap is de kredietgever.
De verschuldigde rente wordt als volgt berekend:
(p × 24 × n)
(n + 1)
n = aantal maanden waarover de lening wordt
terugbetaald
p = maandelijks lastenpercentage, dat varieert
naargelang de reden waarvoor de lening
werd afgesloten.

%

Herziening na 1 jaar

- 0,561

Herziening na 2 jaar

- 0,545

Als u te weinig rente

Herziening na 3 jaar

- 0,500

betaalt of helemaal geen,

Herziening na 4 jaar

- 0,404

Herziening na 5 jaar

- 0,252

beschouwt de fiscus dat

Herziening na 6 jaar

- 0,052

als een voordeel van alle

Herziening na 7 jaar

0,170

Herziening na 8 jaar

0,382

Herziening na 9 jaar

0,566

Herziening na 10 jaar

0,717

aard.

Reden lening

Maandelijks
lastenpercentage

Andere reden

0,13%

Aankoop wagen

0,06%

Lenen kan op deze manier aan een relatief laag
tarief.
Voorbeeld: U leent 12.000 euro om de aankoop
van een wagen te financieren. U betaalt de
lening aan uw vennootschap terug op 4 jaar. De
door u verschuldigde rente = 0,06% x 24 x 48 /
49 = 1,41%.

Hypothecaire lening

Voor u een beslissing neemt, moet u wel nagaan
of dit voor u een interessante manier is om onroerend goed aan te kopen. U hebt immers nog
alternatieven: aankoop via de vennootschap,
gesplitste aankoop van vruchtgebruik en blote
eigendom…

En wat met de rekening-courant?
Tot slot kan u natuurlijk ook via uw rekening-courant geld lenen van uw vennootschap.
U moet zich dan wel houden aan de voorgeschreven wettelijke rentevoet (9,27%). Dat
maakt het een dure, en dus niet de meest
aangewezen methode.

U kan ook een hypothecaire lening afsluiten met
uw vennootschap, waarbij u een onroerend goed
als onderpand moet inbrengen. Omdat er on-
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Insolventierecht nu ook voor vrije beroepers
De hervorming van het insolventierecht voor ondernemingen is een feit. Vooral de verruiming van het toepassingsgebied van de insolventiewetgeving springt in het oog. Vrije beroepers maar ook landbouwers, stichtingen, vzw’s
en burgerlijke vennootschappen onder de vorm van een handelsvennootschap kunnen onder de toepassing van de
insolventieprocedures vallen en failliet worden verklaard.
singsgebied van de insolventiewetgeving. Voor
de toepassing van Boek XX is een ‘onderneming’:
• iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een
beroepsactiviteit uitoefent,
• iedere rechtspersoon, en
• iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.
Personen of entiteiten die tot één van deze
categorieën behoren, kunnen bijgevolg failliet

Het Wetboek van Economisch Recht (WER)
is een nieuw en lijvig boek rijker. Boek XX
‘Insolventie van ondernemingen’ slorpt de
Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de
Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (het vroegere
gerechtelijk akkoord) op. De basisvereisten voor
een gerechtelijke reorganisatie en voor een
faillissement, respectievelijk de continuïteit van
de onderneming is onmiddellijk of op termijn
bedreigd, en de schuldenaar heeft op duurzame
wijze opgehouden te betalen en zijn krediet is
geschokt, wijzigen niet.
De faillissementsprocedure dient om het vermogen van de schuldenaar onder de bevoegdheid
van een curator te plaatsen. Die curator is
belast met het beheer en de vereffening van
het vermogen van de gefailleerde en zal de opbrengst ervan onder de schuldeisers verdelen.
Wat de regeling van het faillissement betreft,
zijn er 4 nieuwigheden:
• de procedure wordt vereenvoudigd
• het stelsel van de verschoonbaarheid wordt
vervangen door een procedure van kwijtschelding van schulden
• het stelsel van de kosteloze borg wordt afgestemd op het stelsel van de overdracht van
een onderneming

De ondernemer moet ook
niet meer wachten totdat
het lopende faillissement
is afgewikkeld om opnieuw
te kunnen starten met een
onderneming.
• de vereffening van de activa wordt aangepast
aan de noden van de praktijk
De ondernemer moet ook niet meer wachten
totdat het lopende faillissement is afgewikkeld om opnieuw te kunnen starten met een
onderneming. De goederen die de gefailleerde
tijdens het faillissement verwerft, maken niet
langer deel uit van de boedel tenzij die goederen
zijn verkregen door een oorzaak die aan het
faillissement voorafgaat.

Begrip onderneming dekt vele
ladingen
Het begrip ‘onderneming’ is vanaf nu het centraal uitgangspunt van het personeel-toepas-

worden verklaard of het voorwerp uitmaken van
een procedure van gerechtelijke reorganisatie.
Met andere woorden, niet alleen handelaars
maar ook vrije beroepen, landbouwentiteiten,
vzw’s en alle natuurlijke personen met een
zelfstandige beroepsactiviteit kunnen in de
toekomst failliet gaan. De koning zal de concrete
toepassingsmodaliteiten voor de vrije beroepen
nog bepalen in een uitvoeringsbesluit.
De insolventiewetgeving treedt ook de digitale
21e eeuw binnen. In het Centraal Register
Solvabiliteit zullen de dossiers over de minnelijke
akkoorden, de procedures van gerechtelijke
reorganisatie of faillissement worden opgeslagen en bewaard. De rechtbanken, de griffiers,
de rechters in handelszaken en de curatoren
zullen de dossiers in deze geïnformatiseerde
gegevensbank elektronisch kunnen raadplegen.
De bewaartermijn van de bedoelde gegevens is
30 jaar vanaf de rechterlijke beslissing die de
procedure beëindigt. Van zodra deze termijn is
afgelopen, gaan de gegevens naar het Rijksarchief.

Voor procedures vanaf mei 2018
De wet van 11 augustus 2017 die Boek XX in
het WER invoegt en verantwoordelijk is voor
de modernisering van ons insolventierecht
treedt op 1 mei 2018 in werking. De nieuwe
regels gelden voor de insolventieprocedures
die vanaf die datum worden geopend. De
koning kan voor iedere bepaling van de wet van
11 augustus 2017 wel een andere datum van
inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan 1
mei 2018.
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Wachttijd voor uitkeringen bij
arbeidsongeschiktheid
Een zelfstandige of een werknemer die door ziekte of ongeval zijn
activiteiten niet meer kan uitoefenen, kan een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Eén van de
voorwaarden is het doorlopen van
een wachttijd. De wachttijd voor
werknemers werd op 1 mei van dit
jaar verdubbeld. Voor zelfstandigen blijft de duur van de wachttijd
6 maanden.

Er zijn uitzonderingen voor schoolverlaters,
voor uitkeringsgerechtigde loontrekkenden die
zonder onderbreking zelfstandige worden, en er
is een verminderde wachttijd voor zij die hiervan
al een gedeelte in een ander stelsel volbrachten
en wanneer de overgang binnen een termijn van
30 dagen gebeurt.
De wachttijd voor werknemers is op 1 mei 2017
verdubbeld van 6 naar 12 maanden. Ook het
aantal dagen dat in die periode moet worden
gepresteerd, is opgetrokken. Voor het recht op
moederschapsuitkeringen is er niets veranderd
omdat dit recht in de tijd is beperkt (wachttijd
van 6 maanden). Idem voor uitkeringen tijdens
het vaderschaps- of geboorteverlof, het adoptieverlof of het omgezet moederschapsverlof.

Wanneer aangifte doen?
‘Arbeidsongeschikt zijn’ betekent dat men
door een ziekte, een ongeval of zwangerschap
(tijdelijk) alle (zelfstandige) activiteiten moet
stopzetten.
Zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden,
moeten dat binnen 28 dagen na aanvang ervan
melden aan het ziekenfonds (binnen 2 dagen bij
herval). Als de laatste dag een zaterdag, zondag
of wettelijke feestdag is, dan hebben ze voor
die aangifte tijd tot en met de 1e werkdag die
daarop volgt.
Bedienden hebben ook 28 kalenderdagen de
tijd voor een 1e aangifte en 48 uren voor een
verlenging. Voor arbeiders zijn de termijnen
14 kalenderdagen (1e aangifte) en 48 uren
(verlenging).
De aangifte gebeurt via een verklaring/getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, die door de
behandelende/adviserende arts wordt ingevuld.
Bij opname in een erkende verpleeginstelling
wordt de aangiftetermijn geschorst.
In geval van een laattijdige aangifte bij een
eerste aangifte of bij een verlenging van de arbeidsongeschiktheid verliest men 10% per dag
vanaf de dag waarop het recht op de uitkering
ontstaat tot en met de dag van de aangifte.
Het ziekenfonds is wettelijk verplicht om deze
sanctie toe te passen en zal alleen bij over-

Vaststelling uitkering

Aangifte van
arbeidsongeschiktheid
opent geen automatisch
recht op uitkeringen.
macht of bij een moeilijke financiële en/of sociale
situatie geen 10% van de vervallen uitkeringen
inhouden.

Voorwaarden wachttijd
Vooraleer recht te hebben op een dagvergoeding is er een wachttijd. Wat eigenlijk betekent
dat iemand met de hoedanigheid van gerechtigde, gedurende een bepaalde periode geen recht
heeft op uitkeringen.
In casu gaat voor zelfstandigen een wachttijd
van 6 maanden in vanaf de 1e dag van het 1e
kwartaal waarvoor bijdragen aan het sociaal
verzekeringsfonds worden betaald. Periodes
van arbeidsongeschiktheid worden voor de
vervulling van de wachttijd niet meegerekend.
Tijdens die 6 maanden mag de zelfstandige niet
arbeidsongeschikt zijn. Naast die wachttijd moet
de arbeidsongeschiktheid erkend zijn.

Zelfstandigen die recht hebben op een uitkering van het ziekenfonds, ontvangen vanaf de
2e maand van de arbeidsongeschiktheid een dagelijkse forfaitaire uitkering. De 1e maand wordt
niet vergoed1. Het bedrag van de dagvergoeding
is afhankelijk van de persoonlijke gezinssituatie
(gezinslast, alleenstaand, samenwonend) en de
periode. Vanaf het 2e jaar valt men in de invaliditeitsregeling.
Werknemers hebben aanvankelijk meestal
recht op gewaarborgd loon uitbetaald door de
werkgever. Nadien krijgen zij een uitkering van
het ziekenfonds, berekend in functie van de
duur van de ongeschiktheid, de gezinstoestand
en het loon. De ziekte-uitkering tijdens het 1e
jaar arbeidsongeschiktheid wordt tweemaal per
maand uitbetaald. Vanaf het 2e jaar arbeidsongeschiktheid wordt eenmaal per maand een
invaliditeitsuitkering uitgekeerd.
1 Vanaf 1 januari 2018 zou de carensperiode worden
ingekort tot 14 dagen.
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