
Belastingkrediet ‘werkbonus’ stijgt … en blijft stijgen

 3
Hoe vermijdt u een 
‘ambtshalve doorhaling’ 
in de KBO?

 4
Geld lenen aan uw 
vennootschap? 
Enkele aandachtspunten

 2
Btw-verplichtingen bij 
aanvang, wijziging en 
stopzetting van een 
activiteit

VOORWOORD 

De antifrauderegeling komt op kruissnelheid. Bent u nog mee?
De fiscus weet alsmaar meer, en ook uw vermogen ontsnapt niet aan zijn 
alziende oog. Gaf u in uw belastingaangifte van 2012 tot 2014 aan dat u 
over een buitenlandse bankrekening beschikt, dan krijgt u vanaf het najaar 
een brief in de bus van de FOD Financiën. Daarin zal u gevraagd worden om 
het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België uw bank-
gegevens te bezorgen, waaronder uw rekeningnummer(s) in het buitenland, 
de naam van de financiële instelling(en) en het land waar u de rekening(en) 
opende. Iedereen die houder is (of is geweest) van een buitenlandse reke-
ning, is verplicht die informatie aan het CAP te melden.

Ook internationaal staat er heel wat op stapel. Zowel bij de EU als bij de 
G20, de twintig belangrijkste economieën, en de OESO, de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling, bestaat er vandaag een ruime 
consensus om inlichtingen over klanten en hun bankrekeningen ‘automa-

tisch’ uit te wisselen. Zelfs landen die zich daar vroeger tegen verzetten, 
zoals Luxemburg, zullen zich eraan moeten houden. Ook een uitbreiding van 
de Europese Spaarrichtlijn werd goedgekeurd door de Europese Raad.

De Amerikaanse FATCA-regeling (Foreign Account Tax Compliance Act) 
werkt deze trend naar meer transparantie sterk in de hand. Ze ver-
plicht buitenlandse financiële instellingen om gegevens van Amerikaanse 
belasting plichtigen met bankrekeningen in het buitenland aan te geven via 
de nationale fiscus. Ook België heeft al een FATCA-akkoord gesloten met de 
VS. Het ziet ernaar uit dat de regeling een blauwdruk zal vormen voor een 
wereldwijde, automatische informatie-uitwisseling.

Nog meer ondernemersnieuws heet van de naald, leest u in deze 
 nieuwsbrief. 

Sinds april 2014 is het belastingkrediet dat verbonden is aan 
de werkbonus verhoogd. Om de competitiviteit van werkgevers 
en de koopkracht van werknemers te versterken, voorziet de 
nieuwe relancewet in een verdere stijging van het krediet bij de 
fiscale werkbonus vanaf 1 januari 2015, 2017 en 2019. 

Wat houdt de werkbonus precies in?

De werkbonus is een vermindering van de werknemersbijdrage in de sociale 
zekerheid, specifiek voor werknemers met een laag inkomen. Daardoor 
houdt de werknemer een hoger nettoloon over, zonder dat de werkgever 
hem een hoger brutoloon hoeft te betalen. Kortom: het brutoloon blijft 
hetzelfde, maar er gaat een lagere bijdrage af, wat een hoger nettoloon 
oplevert. 

De bonus is het hoogst bij een brutomaandloon van 1 501,82 euro. Hoe 
hoger het loon, hoe lager de werkbonus. Vanaf een brutomaandloon van 
2 385,41 euro, valt de bonus weg. De maximale bonus bedraagt per maand 
ca. 184 euro voor bedienden en 198 euro voor arbeiders.

Bovenop de werkbonus, nog een belastingkrediet 

Belastingplichtigen die recht hebben op de werkbonus krijgen nog een extra 
voordeel, in de vorm van een belastingkrediet. Zij hoeven daardoor minder 
belastingen te betalen. 

Berekening
Het belastingkrediet is een percentage van de werkbonus die de werkne-
mer heeft ontvangen. Vanaf aanslagjaar 2014 bedraagt dit 8,95 %, of een 

jaarlijks maximumbedrag van 130 euro. De relancewet van 15 mei 2014 
bracht het percentage op 14,40 %, of een jaarlijks maximumbedrag van 
200 euro. De verhoging geldt sinds 1 april 2014.

Dit belastingkrediet is volledig verrekenbaar in de personenbelasting. 
Mensen met een (te) laag inkomen voor deze regeling, die weinig of geen 
belasting betalen, krijgen het krediet vanaf 2,50 euro terugbetaald.

Voorbeeld 
Rik Peeters heeft recht op een werkbonus van 1 000 euro, en bijgevolg 
ook op een belastingkrediet van 14,40 % of 144 euro. Na al zijn belasting-
verminderingen (belastingvrije som, kinderen ten laste …) is hij nog maar 
100 euro belastingen verschuldigd. Van die som wordt vervolgens het 
belastingkrediet op de werkbonus ingehouden: 100 euro – 144 euro = 
– 44 euro. Die 44 euro zal hij terugbetaald krijgen. 

Verdere verhogingen in 2015, 2017 en 2019 

Het belastingkrediet zal in de komende jaren verder stijgen, en wel op 
1  januari 2015, 2017 en 2019. Zowel het percentage als het maximum-
bedrag neemt toe: 

               % belastingkrediet
maximum van de 

werkbonus
2015 20,15 % 280 euro
2017 25,91 % 360 euro
2019 31,55 % 440 euro
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Neemt u een economische activiteit op of stopt u ermee, dan 
hebt u heel wat administratieve verplichtingen na te komen. Wij 
zetten voor u de belangrijkste btw-formaliteiten op een rij.

Voor u eraan begint

Voor al uw communicatie met de overheid, hebt u een ondernemingsnum-
mer nodig. Dat vraagt u aan bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 
Zodra u dat hebt, moet u standaardformulier ‘604 A’ indienen bij uw lokaal 
btw-kantoor. Dat onderzoekt de situatie van uw onderneming en ‘activeert’ 
uw ondernemingsnummer, zodat het uw btw-identificatienummer wordt. 
Om het uzelf makkelijk te maken, kunt u het formulier 604 A ook laten indie-
nen door uw boekhouder of door een erkend ondernemingsloket.

U hebt al deze stappen doorlopen? Proficiat: dan bent u vanaf nu btw- 
belastingplichtig en mag u met uw economische activiteit beginnen.

Btw-verplichtingen bij aanvang, wijziging en stopzetting 
van een activiteit 

Het maakt niet uit of u een eenmanszaak uitbaat (als natuurlijk persoon) of 
een vennootschap hebt opgericht. In principe moet iedere onderneming de 
aanvang van zijn economische activiteit melden. 

De meldingsplicht geldt evenwel niet als u diensten levert die zijn vrijge-
steld van btw en zelf geen recht hebt op aftrek (bv. als dokter, tandarts of 
veearts).

Welke informatie moet u aangeven?

In de eerste plaats moet u aan het btw-kantoor de identificatiegegevens 
van de onderneming melden. Dat wil zeggen:
• voor een natuurlijk persoon: voornaam, naam, domicilie, rekeningnummer 

en rijksregisternummer;
• voor een vennootschap: de volledige maatschappelijke naam en rechts-

vorm (bvba, nv) en de maatschappelijke zetel en het rekeningnummer.

Vervolgens moet u nauwkeurig omschrijven welke economische activi-
teit(en) u zult uitoefenen. Zijn dat er meerdere, dan moet u aangeven welke 
uw hoofdactiviteit wordt.

Daarnaast meldt u wanneer de activiteit start en hoeveel de vermoedelijke 
jaarlijkse omzet zal bedragen, exclusief btw.

Ten slotte geeft u op of u een gewone, gemengde of vrijgestelde belasting-
plichtige bent.

Als uw activiteit verandert

Zodra er iets verandert aan uw economische activiteit, moet u dit melden 
via het formulier ‘604 B’. Die verplichting geldt maar als de wijziging een 
rechtstreekse invloed heeft op het recht op aftrek van uw onderneming.
Bij andere wijzigingen, in de naam van de onderneming of de vennootschaps-
vorm, volstaat het de KBO op de hoogte te brengen. Een activiteitswijziging 
die geen invloed heeft op het recht op aftrek, hoeft u eveneens enkel aan 
de KBO te melden. 

Voorbeeld: U breidt uw activiteit uit van schilderwerken tot algemene 
aannemingswerken. De activiteit wijzigt, maar u behoudt een volledig recht 
op aftrek, dus u moet geen formulier 604 B indienen.

Als u ermee ophoudt

Tot slot moet u ook een eventuele stopzetting van uw economische activi-
teit melden. Daarvoor maakt u gebruik van het formulier ‘604 C’. Doet u dit 
uiterlijk één maand na de stopzetting, dan zal het btw-controlekantoor uw 
btw-nummer schrappen.

Als u enkel vrijgestelde activiteiten uitoefende, en geen recht op aftrek had, 
hoeft u de stopzetting niet aan de btw-administratie te melden.
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Wist u dat als u met uw vennootschap drie opeenvolgende 
boekjaren geen jaarrekening neerlegt, u een gerechtelijke 
ontbinding riskeert? Sinds vorig jaar kan de beheersdienst van 
de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) alle niet-actieve of 
slapende vennootschapen ook ambtshalve doorhalen in de KBO. 
Hieronder leest u wat daarvan de (juridische) gevolgen zijn.

Een jaarrekening opmaken en neerleggen

Uiterlijk zes maanden na afsluiting van het boekjaar, moet het bestuursor-
gaan van de vennootschap de jaarrekening door de algemene vergadering 
laten goedkeuren. Binnen dertig dagen na die goedkeuring en uiterlijk zeven 
maanden na de afsluitdatum van het boekjaar, moet de vennootschap haar 
jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van 
België. Vennootschappen die de neerleggingsverplichting niet of laattijdig 
nakomen, riskeren sancties: administratief (tarieftoeslag), burgerlijk (aan-
sprakelijkheid), strafrechtelijk (boete) en vennootschapsrechtelijk (gerech-
telijke ontbinding).

Welke ondernemingen riskeren een doorhaling in de KBO?

Alle vennootschappen die in België actief zijn, zijn verplicht zich in te schrij-
ven in de KBO. Sinds 1 juli 2013 kan de beheersdienst van de KBO vennoot-
schappen die hun jaarrekening meer dan drie opeenvolgende boekjaren 
niet hebben neergelegd ambtshalve doorhalen, d.w.z. op eigen initiatief en 
zonder ze vooraf te consulteren of te informeren. De vennootschappen 
worden dan als inactief beschouwd. De doorhaling geldt niet voor: 
• kleine vennootschappen die de vorm hebben aangenomen van een ven-

nootschap onder firma, een gewone commanditaire vennootschap of een 
coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid; 

• vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen 
en coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid 
waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn. 

Als de vennootschap de niet-neergelegde jaarrekeningen alsnog indient, 
trekt de beheersdienst van de KBO de doorhaling in. 

Ambtshalve doorhaling

De beheersdienst van de KBO kan (sinds 31 december 2013) vennootschap-
pen ook ambtshalve doorhalen, omdat ze aan een aantal criteria voldoen. 
Daardoor kan de onderneming – hoewel ze op juridisch vlak wel bestaat – in 
feite niet meer als bestaande worden beschouwd. Het gaat om volgende vijf 
cumulatieve voorwaarden:
• Sinds minimum drie jaar niet beschikken over actieve hoedanigheden, 

activiteiten of vestigingseenheden, ingeschreven in de KBO.
• Ingeschreven zijn in de KBO met een actieve status.
• Niet beschikken over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen, 

ingeschreven in de KBO.
• Meer dan zeven jaar geen enkele wijziging hebben uitgevoerd aan de 

ingeschreven gegevens in de KBO.

• Sinds zeven jaar geen enkele andere publicatie hebben uitgevoerd dan die 
van de jaarrekeningen, in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad of in het 
Belgisch Staatsblad zelf.

Enkel vennootschappen met een actieve status worden geschrapt. Het 
gaat om ondernemingen die hun oprichtingsakte hebben neergelegd bij de 
handelsrechtbank, die zich niet bevinden in een situatie van sluiting van fail-
lissement of vereffening, niet zijn ontbonden door een fusie of een splitsing 
of nietig werden verklaard.
 
De doorhalingen worden gratis gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad. Ze zijn voor iedereen zichtbaar via de onlinetoepassing ‘Public 
Search’ van de KBO.

Gevolgen intrekking doorhaling

De doorhaling van een vennootschap in de KBO heeft geen gevolgen voor 
het juridisch bestaan van de vennootschap. Ze leidt in se niet tot de ont-
binding van de vennootschap, die haar rechtspersoonlijkheid behoudt, maar 
geen verdere activiteiten mag ontwikkelen.

De gegevens van de geschrapte bedrijven blijven beschikbaar voor de admi-
nistratie en voor de burgers. Vanaf het moment dat een onderneming haar 
jaarrekeningen indient, wordt de doorhaling ingetrokken. Voor vennoot-
schappen die geen jaarrekeningen moeten indienen, wordt de doorhaling 
ingetrokken zodra een van bovenstaande criteria niet langer van toepassing 
is.
 
Ook de intrekking van de doorhaling wordt gratis gepubliceerd in de bijlagen 
bij het Belgisch Staatsblad.

Hoe vermijdt u een ‘ambtshalve doorhaling’ in de KBO?
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Als uw vennootschap fondsen nodig heeft, dan kunt u een 
nieuwe inbreng van kapitaal doen (voor nieuwe aandelen), maar 
u kunt uw vennootschap het geld ook lenen. Verlies echter niet 
uit het oog dat zo’n lening fiscale gevolgen heeft.

Van interest naar dividend

Onder bepaalde voorwaarden kan de fiscus interesten die een bedrijfs-
leider* of aandeelhouder van zijn vennootschap ontvangt als dividend 
 kwalificeren. Het gaat vooral om leningen – in de wet ‘voorschotten’ 
genoemd – die door bedrijfsleiders aan hun eigen vennootschap worden 
verstrekt. 

Leningen door de echtgenoot of niet-ontvoogde minderjarige kinderen van 
een aandeelhouder of bedrijfsleider worden op dezelfde wijze behandeld. 

Twee drempels 

Alleen ‘overdreven’ interesten worden als dividenden beschouwd. Daarbij 
werd een van volgende twee wettelijke drempels overschreden. 

Eerste drempel: de marktrente
De vennootschap betaalt een rente die hoger ligt dan de marktrente (de 
rentevoet die tussen twee onafhankelijke partijen zou worden gehanteerd). 

Voorbeeld: Patrick De Bleecker is zaakvoerder van de bvba InfoTech. Hij 
verstrekt zijn vennootschap een voorschot van 35 000 euro. InfoTech 
betaalt hem daarvoor 12 % rente op jaarbasis, wat neerkomt op 4 200 euro. 
De marktrente bedraagt evenwel maar 8 %. De bvba betaalt dus een over-
dreven interest (4 % te veel). 

Geld lenen aan uw vennootschap? 
Enkele aandachtspunten

Dit ‘overdreven’ deel moet worden geherkwalificeerd: 35 000 × (12 % - 
8 %) = 1 400 euro. 

Deze 1 400 euro wordt als dividend behandeld. De rest (2 800 euro) is wel 
marktconform en blijft ook fiscaal een interest. 

Tweede drempel: een overdreven voorschot
De aandeelhouder of bedrijfsleider verstrekt een te groot voorschot. Het 
bedrag dat de bestuurders aan hun vennootschap mogen lenen, is gelijk aan 
de som van de belastbare reserves bij het begin van het belastbare tijdperk 
en het gestorte kapitaal op het einde van het belastbare tijdperk. Deze 
drempel geldt voor alle bestuurders samen.

Voorbeeld: De nv Serius heeft op 1 januari 2014 (begin BT) belastbare 
reserves voor 24 000 euro. Op 31 december 2014 (einde BT) bedraagt 
het gestorte kapitaal 66 000 euro. Samengeteld is dat 90 000 euro, het 
maximumbedrag dat de bestuurders samen als voorschot aan de nv mogen 
verstrekken. 
Twee vennoten, Jan en Bert, stonden een voorschot toe van elk 67 000 
en 43 000 euro. Samen brachten ze zo 110 000 euro in. De vennootschap 
betaalt hierop een marktconforme rente van 8 %  of 8 800 euro.
Jan en Bert mochten evenwel maximum 90 000 euro als voorschot 
 verstrekken. Ze hebben dit maximum met 20 000 euro overschreden 
(110 000 – 90 000 euro). 

De interest betaald op deze 20 000 euro (8 % = 1 600 euro), zal als dividend 
worden behandeld. De andere 7 200 euro interesten (8 % van het toe-
gestane maximum van 90 000 euro) blijven fiscaal interesten.

Waarom is een herkwalificatie van belang?

Voor uw vennootschap: de betaalde interesten zijn als beroepskost aftrek-
baar, (geherkwalificeerde) dividenden niet, zij worden bij de winst geteld.
Voor u als bedrijfsleider: zowel op ontvangen interesten als dividenden 
betaalt u in principe 25 % roerende voorheffing.

*Met bedrijfsleider wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die een 
mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een soortgelijke functie uitoe-
fent in de vennootschap. Al wie een leidende commerciële, financiële of technische 
functie heeft, valt niet onder die categorie.
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