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Voorwoord 
Tijdens de zomer publiceerde de FOD Financiën haar jaarverslag. In verschil-
lende categorieën worden de werkzaamheden van het afgelopen jaar en de 
plannen voor de toekomst uit de doeken gedaan. Benieuwd? Wel, u kunt het 
verslag integraal consulteren op een voor iedereen toegankelijke website 
van de FOD Financiën: www.jaarverslag.financien.belgium.be/nl.
De administratie heeft de laatste jaren hard gewerkt aan fiscale controles. 
Zowel de aangekondigde controleacties (1 047 miljoen euro aan niet-aan-
gegeven inkomsten), als de bestrijding van fraudemechanismes door de 
BBI (1 304 miljoen euro aan belastingsupplementen) hebben daarbij hun 
vruchten afgeworpen.
Ook het uitbouwen van een betere dienstverlening is duidelijk een aan-
dachtspunt. Aangezien de fiscale regels altijd maar complexer worden, helpt 

de FOD Financiën de belastingplichtigen graag een handje met het invullen 
van hun aangifte. Er worden steeds meer voorstellen van vereenvoudigde 
aangifte verstuurd. Daarnaast waren er op 1 191 lokale gemeentelijke zit-
dagen medewerkers van Financiën aanwezig om belastingplichtigen bij deze 
moeilijke taak bij te staan. Ook het onderhouden van contact met de burger 
hoort bij die dienstverlening: het contactcenter ontving bijna één miljoen 
telefoons en 50 000 mails. 

Tevens wordt alsmaar meer ingezet op internationalisering. Zo werken van 
de afdeling douane heel wat ambtenaren in het buitenland: 374 douaniers in 
een ander EU-land en 56 buiten de Europese Unie.

Bij een controle mag de controleur boeken en stukken mee-
nemen om ze op het belastingkantoor verder te onderzoeken. 
Dat heet het retentie- of meeneemrecht. Deze mogelijkheid 
bestaat niet langer enkel in het kader van een btw-controle, 
maar sinds begin 2014 ook in de inkomstenbelastingen. Inzake 
btw is het bestaande retentierecht bijgeschaafd. De admini-
stratie geeft in een circulaire van 27 juni meer uitleg over de 
draagwijdte van dit recht.

Wat mag worden meegenomen?

Inzake inkomstenbelastingen is de regel dat de fiscus alle stukken die nodig 
zijn om het belastbaar inkomen te bepalen, mag meenemen. Boeken die nog 
niet afgesloten zijn, mogen niet worden meegenomen. 
Het gaat onder meer om: 
• de registers van de aandelen en obligaties op naam van vennootschappen;
• stukken die informatie bevatten over buitenlandse bankrekeningen, 

buitenlandse individuele levensverzekeringen en begunstigden van juridi-
sche constructies.

Inzake btw strekt het meeneemrecht zich uit tot alle afgesloten boeken, 
facturen en andere stukken of kopieën met betrekking tot de uitgeoefende 
werkzaamheid en die moeten worden bewaard door de belastingplichtige. 
Ook kopieën van boeken die in elektronisch formaat worden bewaard, kun-
nen worden meegenomen door de ambtenaar. 

Wat mag niet worden meegenomen?

Goederen met een privékarakter, zoals een aktetas of een handtas, mogen 
uiteraard niet meegenomen worden. De controleambtenaar mag er evenmin 
in kijken om te checken of er stukken inzitten die wel onder het meeneem-
recht vallen. Bovendien heeft een ambtenaar geen zoekrecht en mag hij 
geen gesloten laden, tassen, e.d. openen.

Meenemen blijft uitzondering

Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de ambtenaar om te 
bepalen of ze stukken meenemen. Zij kunnen vrij beslissen, zonder dat ze 
een bijzondere motivatie moeten geven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat 
ze willekeurig te werk mogen gaan. Het retentierecht moet zorgvuldig 
toegepast worden. De circulaire zegt uitdrukkelijk dat het inkijken van de 
documenten ter plaatse bij de belastingplichtige de regel is, en dat het 
meenemen van de stukken dus de uitzondering moet blijven. 
Slechts in weloverwogen omstandigheden zal de taxatieambtenaar de 
documenten meenemen, bijvoorbeeld wanneer de controle veel tijd in beslag 
neemt en de belastingplichtige akkoord gaat met het feit dat de documen-
ten worden meegenomen naar kantoor.
De controleur mag de stukken niet zomaar meenemen. Hij moet de belas-
tingplichtige vragen om de stukken mee te geven. In principe heeft deze 
het recht om dat te weigeren. Als de weigering ongegrond blijkt, kan een 
administratieve boete worden opgelegd. Wanneer hij stukken meeneemt, 
moet de ambtenaar een proces-verbaal van retentie opstellen, waarvan de 
belastingplichtige een kopie krijgt binnen de vijf werkdagen.

Wanneer moet de administratie de stukken teruggeven?

De administratie mag de stukken niet voor onbepaalde tijd bijhouden. 
Wanneer de administratie een bericht van wijziging (inkomstenbelastingen) 
of een regularisatieopgave (btw) heeft opgesteld op basis van de stukken, 
moet ze die aan de belastingplichtige terugbezorgen. Met een bericht van 
wijziging geeft de administratie te kennen op basis van welke andere gege-
vens ze de belastingplichtige gaat belasten als die afwijken van de gegevens 
die de belastingplichtige zelf heeft aangegeven. De boeken mogen zeker 
niet langer worden bijgehouden dan de normale duur van het onderzoek. 
Helaas wordt deze term in de circulaire niet duidelijk gedefinieerd. Boven-
dien kan een fiscaal onderzoek lang aanslepen. De concrete duur van de 
termijn zal dus afhangen van de feitelijke omstandigheden.
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Werknemers die telewerken, mogen daarvoor een belasting-
vrije vergoeding van 40 euro per maand ontvangen. Die 40 euro 
wordt gezien als een tussenkomst van de werkgever in de 
kosten voor computer (20 euro) en internet (20 euro), die de 
werknemer moet doen om van thuis uit te kunnen werken. Voor 
de werkgever zijn deze kosten aftrekbaar.

Wat is telewerk? 

Telewerk is het werk dat de belastingplichtige normaal gezien op de werk-
vloer uitoefent, maar dat regelmatig of occasioneel van ‘buiten de werk-
plaats’ wordt verricht, wat meestal betekent bij de werknemer thuis. Niet 
elk werk dat op een andere plaats als de vaste werkplaats wordt uitgevoerd 
wordt beschouwd als telewerk. Werk uitgeoefend op een andere locatie van 
de werkgever (bv. een gedecentraliseerd kantoor) of op verplaatsing (bij een 
klant of leverancier) is geen telewerk. 

Telewerk is werk dat plaatsvindt tijdens de normale werkuren. Werknemers 
die regelmatig ’s avonds of in het weekend na de uren thuiswerken, vallen 
dus niet onder deze regeling. Hetzelfde geldt voor ‘mobiele werknemers’, 
waarvan het mobiele karakter onlosmakelijk verbonden is aan de job.

De regeling geldt in de openbare en de privésector; voor werknemers en 
bedrijfsleiders.  

Tussenkomst in kosten voor computer en internet

De regeling houdt in dat de werkgever tussenkomt in de kosten die de 
werknemer zelf heeft gemaakt voor zijn eigen computer en internetaanslui-
ting in het kader van telewerk. De werknemer gebruikt zijn computermate-
riaal en de internetaansluiting en -abonnement evenwel voor het werk. De 
kosten moeten dus eigenlijk door de werkgever worden gedragen. Om dat 
te compenseren, krijgt hij door zijn werkgever een vergoeding betaald. Die 
terugbetaling van kosten zijn bij de werknemer niet belastbaar, maar voor 
de werkgever wel aftrekbaar.

De vergoeding is bedoeld om de eigen kosten van de werknemer te dekken 
en moet door de werknemer ook effectief worden gebruikt om deze kosten 
te betalen.

De tussenkomst van de werkgever mag maximum 40 euro bedragen: 20 
euro voor de computer (pc, laptop, tablet) en 20 euro voor de internetkos-
ten (aansluiting en abonnement). Als die drempel wordt gerespecteerd, zal 
de belastingadministratie er zich omwille van praktische redenen van ont-
houden enige rechtvaardiging te vragen. Als de werknemer een maandelijkse 
vergoeding krijgt die de 40 euro overschrijdt, moet hij dit bedrag wel met 
bijkomende bewijsstukken verantwoorden. Als hij dat niet kan, wordt het 
deel boven de 40 euro als een belastbare bezoldiging beschouwd, waarop 
bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden. 

Belastingvrije vergoeding voor telewerk 

Voorbeeld
Karel werkt in een telewerksysteem. Hij krijgt iedere maand 55 euro 
vergoed voor zijn computer en internetabonnement. De drempel (40 euro) 
is overschreden, maar hij beschikt niet over bewijsstukken. Een deel van de 
vergoeding is een belastbare bezoldiging: 55 - 40 = 15 euro.

En wat als de werkgever computer en internet 
ter beschikking stelt?

Het kan ook anders. Als de werkgever de computer en/of internetaanslui-
ting ter beschikking stelt, is de werknemer geen eigenaar van het materiaal, 
noch de schuldenaar van de facturen. 

Als de werknemer de spullen privé mag gebruiken, ontvangt hij een be-
lastbaar voordeel van alle aard. Het voordeel wordt forfaitair bepaald op 
180 euro per jaar voor een computer en 60 euro voor internetgebruik. 

Als hij het materiaal enkel professioneel mag gebruiken (formeel verbod op 
grond van schriftelijke, reglementaire of contractuele bepalingen), zich er 
schriftelijk expliciet toe verbindt die regel te respecteren en de werkgever 
technische maatregelen (zoals een firewall) neemt om het privégebruik uit 
te sluiten, is er geen belastbaar voordeel. 
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Cash geld is het enige betaalmiddel dat handelaars wettelijk 
gezien niet mogen weigeren als de betaling de opgelegde 
limieten niet overschrijdt. Er moet wel een onderscheid worden 
gemaakt tussen verschillende transacties: de verkoop van on-
roerende goederen en andere verkopen. Het grensbedrag voor 
cashbetalingen is begin dit jaar verlaagd naar 3 000 euro. Voor 
vastgoedtransacties zijn alle cashbetalingen verboden.

Anti-witwaswetgeving 

De verstrenging van de anti-witwaswetgeving kadert in de bestrijding 
van fiscale fraude en zwart geld door de federale regering. De regelgeving 
heeft betrekking op handelaars en dienstverstrekkers zoals vrije beroepers, 
consultants of aannemers. Het is de bedoeling dat er meer wordt gewerkt 
via overschrijvingen of met betaalkaarten. 

Verkoop van onroerende goederen 

Voor de verkoop van onroerende goederen of vastgoedtransacties zijn sinds 
1 januari 2014 alle cashbetalingen, inclusief voorschotbetalingen, verboden 
voor de koper, verkoper, handelaar en particulier. De verkoop van een onroe-
rend goed mag enkel nog worden betaald door middel van een overschrijving 
of met een cheque. Het rekeningnummer waarop het geld wordt gestort, 
moet altijd in de notariële akte en de verkoopsovereenkomst staan.  
Notarissen en vastgoedmakelaars behouden een meldingsplicht aan de 
zogenaamde anti-witwascel indien het verbod niet wordt nageleefd.  
Alleen de aktekosten bij een notaris mogen nog contant worden betaald.

Verkoop van roerende goederen en diensten 

Voor de verkoop van roerende goederen en diensten maakt men een 
 onderscheid tussen een verkoop of dienstverlening die al dan niet 
3 000 euro bereikt. 
Alleen als de totale verkoopprijs (incl. btw) lager ligt dan 3 000 euro, mag 
die volledig in cash worden betaald. Is de prijs gelijk aan of hoger dan 
3 000 euro, dan mag tot 10 % van de prijs cash worden betaald, met een 
maximum van 3 000 euro.  
Bij de beoordeling van de drempel van 3 000 euro is het totale (factuur)
bedrag waarop de (deel)betaling slaat belangrijk. Als de facturen verband 
houden met elkaar, dan worden die als één verrichting beschouwd waarop u 
de bovenstaande grenzen moet toepassen.

Deze beperking van betalingen in cash geld geldt wel alleen voor verkopen 
door handelaars en niet voor verkopen door particulieren. Tussen particu-
lieren mogen transacties van roerende goederen nog onbeperkt in cash 
worden betaald.

Verkoop van edele metalen aan een 
handelaar in edele metalen

Edele metalen zijn voorwerpen uit zilver, goud, platina of met die metalen 
erin verwerkt. 
Ligt de inkoopprijs (incl. btw) onder de 3 000 euro, dan mag u het totaal 
cash betalen. 
Als de inkoopprijs gelijk is aan of hoger dan 3 000 euro, dan mag tot 10 % 
van de prijs cash worden betaald, met een maximum van 3 000 euro.

Sancties & controles

Handelaars en dienstenverstrekkers moeten verboden betalingen in cash 
geld melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) of 
anti-witwascel. De CFI is een onafhankelijke administratieve overheid die 
onder het toezicht staat van de ministers van Justitie en van Financiën. En 
let op: de controleurs van de Economische Inspectie mogen al uw boek-
houdkundige en commerciële bescheiden inkijken. Als bij een controle door 
de Economische Inspectie blijkt dat geen aangifte is gebeurd, dan riskeren 
handelaars een boete: een administratieve geldboete bij overtredingen van 
een verkoop van onroerende goederen en een strafrechtelijke geldboete bij 
overtredingen van de verkoop van andere goederen of bij dienstprestaties. 
Die geldboete bedraagt maximaal 10 % van de ten onrechte in cash betaal-
de som maar mag niet hoger zijn dan 1 350 000 euro (incl. opdeciemen).

Zowel de verkoper als de koper zijn verantwoordelijk voor het betalen van 
de boete.

Strafrechtelijke geldboeten kunnen het voorwerp uitmaken van een 
administratieve minnelijke schikking. Bij zo’n minnelijke schikking wordt aan 
de overtreders een som voorgesteld waarvan de betaling de strafvordering 
doet vervallen.

Beperking van betalingen in cash geld: 
een overzicht van de limieten
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De starters-bvba of s-bvba bestaat in ons vennootschaps-
recht sinds 2010. Deze vennootschapsvorm vereist geen 
minimumkapitaal, maar is toch niet echt succesvol. Daarom 
heeft de wetgever het statuut aantrekkelijker gemaakt. Sinds 
13  februari 2014 is er geen personeelsgrens meer en de s-bvba 
kan voortaan onbeperkt in de tijd blijven bestaan.

Kenmerken s-bvba

De starters-bvba of s-bvba is een variante van de gewone bvba (besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) met specifieke verplich-
tingen.
Eén of meerdere natuurlijke personen kunnen een s-bvba oprichten voor 
zover geen van hen effecten bezit in een andere vennootschap met beperk-
te aansprakelijkheid die 5 % of meer vertegenwoordigen van het totaal der 
stemrechten. Rechtspersonen kunnen geen s-bvba oprichten. De ven-
nootschap kan slechts worden bestuurd door één of meerdere natuurlijke 
personen.
De oprichting van een s-bvba vereist:
• een authentieke akte en dus de tussenkomst van een notaris; 
• een financieel plan met een verplichte inhoud en de verplichte bijstand 

door een deskundige (d.i. een erkende boekhouder, een externe accoun-
tant of een bedrijfsrevisor);

• een startkapitaal van minimum 1 euro; de minimale volstorting is ook op 
1 euro vastgelegd.

De s-bvba moet jaarlijks 25 % van de winst reserveren. Ze geniet het 
verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting als maximaal 13 % van het 
gestorte kapitaal als dividend wordt uitgekeerd.

Nieuw sinds 2014: afschaffing bijzondere voorwaarden

Sinds februari werd het statuut van een s-bvba aantrekkelijker gemaakt:
• 1° Geen personeelsgrens
 De s-bvba is voortaan niet langer voorbehouden voor ondernemers die 

minder dan 5 voltijdse werknemers tewerkstellen. Ook als u 5 voltijdse 
werknemers of meer werknemers tewerkstelt, kunt u kiezen voor een 
s-bvba. 

• 2° Onbeperkte duur
 De s-bvba kan voortaan ook onbeperkt in de tijd blijven bestaan. 

De voorwaarde dat u ten laatste 5 jaar na de oprichting of vanaf het 
ogenblik dat de s-bvba het equivalent van 5 voltijdse werknemers of 
meer tewerkstelde, het geplaatste kapitaal op 18 550 euro moest bren-
gen (waardoor de vennootschap het statuut van s-bvba verloor) werd 
afgeschaft.

Volstorting kapitaal

Bij een starters-bvba moet u minimaal 1 euro startkapitaal voorzien en geen 
startkapitaal van 18 550 euro, noch 6 200 euro volstorten bij de oprichting 
(bvba) of 12 400 euro (eenhoofdige bvba).  

De starters-bvba: wetgever zet puntjes op de i
Aandelen waarop in geld is ingeschreven, moeten ten minste voor één vijfde 
worden volgestort; aandelen of gedeelten van aandelen die inbrengen in 
natura vertegenwoordigen, moeten volledig volgestort zijn. 
Omdat de s-bvba voortaan onbeperkt in de tijd kan voortbestaan, moet 
het kapitaal van de s-bvba na 5 jaar niet meer worden volgestort voor een 
bedrag van 12 400 euro (eenhoofdige bvba) of 6 200 euro (meerhoofdige 
bvba). Ook de verplichting om haar kapitaal te volstorten voor een bedrag 
van 12 400 euro als de s-bvba tijdens haar bestaan eenhoofdig wordt, 
is afgeschaft.

Verlies maatschappelijk kapitaal

Als het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijke minimumkapitaal 
(6 200 euro), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennoot-
schap vorderen. 

Risico’s?

De oprichters zijn gedurende de eerste drie jaren na de oprichting aanspra-
kelijk in geval van faillissement als het eigen vermogen en de ondergeschikte 
middelen bij de oprichting kennelijk ontoereikend waren.
De vennoten blijven ook na het verstrijken van een termijn van drie jaar 
na de oprichting hoofdelijk aansprakelijk tegenover de belanghebbenden 
voor het eventuele verschil tussen 18 550 euro en het bedrag van het 
geplaatste kapitaal.
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