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Voorwoord:
inzetten op startende ondernemers
Met een aantal maatregelen uit de nieuwe programmawet wil de rege-
ring ondernemers een extra duwtje in de rug geven. Zo wordt het voor 
particulieren interessanter om in start-ups te investeren. Enerzijds met een 
nieuwe tax shelter waardoor u een belastingvermindering van 30 of 45 % 
krijgt (zie artikel hieronder). Anderzijds met crowdfunding dat na internatio-
nale successen nu eindelijk ook in België een duidelijke fiscale invulling krijgt 
voor alle leningen verstrekt vanaf 1 augustus 2015. Op de interesten die 
men ontvangt ter vergoeding van de eerste 15 000 euro die men aan een 

startende ondernemer leent is men geen roerende voorheffing of perso-
nenbelasting verschuldigd.
Dankzij deze twee nieuwe mogelijkheden om in startende ondernemers 
te investeren, kunt u kiezen wat het best bij u past: (1) via risicodragend 
kapitaal een investering onder het tax shelter-regime of (2) via een lening 
geld verstrekken via crowdfunding.
Startende ondernemers krijgen dan weer een tijdelijke vrijstelling van de 
doorstortingsverplichting van de bedrijfsvoorheffing voor hun personeel.

Wie kiest om via risicodragend kapitaal te investeren in een 
start-up valt onder het regime van de tax shelter. Naargelang 
het type van onderneming waarin men investeert, kan dat een 
belastingvermindering van 30 tot 45 % opleveren. 

Investeren in startende kleine ondernemingen

Wilt u investeren in een onderneming dan moet deze aan 2 voorwaarden 
voldoen: het moet gaan om een start-up én om een micro- of kleine onder-
neming.

Een start-up: de wet beschouwt de eerste 4 jaar van een onderneming als 
de start-upperiode. Een ondernemer die van vorm verandert (bv. van een 
eenmanszaak naar een vennootschap) maar dezelfde activiteit blijft uitoe-
fenen, is uiteraard geen starter meer. Tenzij hij de activiteit minder dan 4 
jaar geleden begon. Ook vennootschappen die ontstaan uit een fusie of een 
splitsing, worden niet als starters beschouwd.
Een micro- of kleine onderneming: de regeling grijpt niet volledig terug naar 
de klassieke definitie van een ‘kleine vennootschap’ (art. 15 uit het Wetboek 
van Vennootschappen), maar laat zich ook inspireren door de boekhoud-
richtlijn.

Dit leidt tot volgende opdeling:  

Micro-onderneming Kleine 
onderneming

Balanstotaal 350 000 euro 3 650 000 euro
Omzet (excl. btw) 700 000 euro 7 300 000 euro
Personeel max. 10 max. 50

Middelgrote ondernemingen komen niet in aanmerking.

Soort investering

Investeerders dragen bij aan het risicodragend kapitaal: ze krijgen aandelen 
voor hun investering en worden eventueel vergoed met dividenden. Ze 
hoeven niet rechtstreeks te investeren, maar kunnen ook kiezen voor een 
deelname in een startersfonds. 
Bedrijfsleiders kunnen uiteraard niet van dit systeem gebruik maken om 
te investeren in hun eigen bedrijf. Ook management- en vastgoedvennoot-
schappen zijn uitgesloten van deze maatregel.

Belastingvermindering

De investeerder krijgt een belastingvermindering van 30 % bij investering 
in een kleine onderneming of van 45 % bij investering in een micro-onder-
neming. 
De belastingvermindering is van toepassing op aandelen uitgegeven vanaf 
1 juli 2015, die u wel 4 jaar moet aanhouden houden om de vermindering 
definitief te verkrijgen. Verkoopt u ze eerder, dan wordt de belastingvermin-
dering gedeeltelijk teruggenomen via een federale belastingvermeerdering: 
u wordt dan belast op 1/48 van de al verkregen belastingvermindering en dit 
per volle maand die nog rest tot het einde van de periode van 48 maanden.

Beperkingen

Voor het geïnvesteerde bedrag gelden ook een aantal beperkingen:
• de belastingvermindering geldt voor investeringen van maximaal 

100 000 euro; 
• de participatie van de investeerder mag niet meer bedragen dan 30 % van 

het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap;
• de startende onderneming mag op deze manier maximaal 250 000 euro 

kapitaal verzamelen;
• ze mag het ingebrachte geld niet gebruiken om dividenden uit te keren, 

aandelen te kopen of leningen te verstrekken.
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Kiest u voor generation skipping, dan gaat een deel van uw ka-
pitaal direct over naar een volgende generatie, nl. uw kleinkin-
deren. Uw vermogen wordt m.a.w. meteen een generatie verder 
doorgegeven. Hierdoor moet maar één keer belasting worden 
betaald en komt het bovendien terecht bij erfgenamen die een 
financieel duwtje beter kunnen gebruiken. We becijferen aan 
de hand van een paar voorbeelden wat u kunt besparen aan  
successierechten.

Wie niets onderneemt, betaalt twee keer

Er zijn verschillende manieren om uw nabestaanden hoge erfbelasting te 
besparen. Eén daarvan is een deel van uw vermogen onmiddellijk aan uw 
kleinkinderen nalaten. U ‘skipt’ dan wel een generatie, nl. uw kinderen.

Door een generatie over te slaan, spreidt u uw erfenis over meer erfgena-
men. Bovendien verandert een deel van het vermogen slechts één keer van 
eigenaar waardoor er ook maar één keer erfbelasting moet worden betaald. 
Doet men dit niet, dan wordt er op dit deel tweemaal successierechten 
betaald: bij de overgang van de ouders naar de kinderen én bij de overgang 
van de kinderen naar hun kinderen. 

Successieplanning via generation skipping
Let wel op: u kunt uw kinderen in principe niet volledig overslaan, tenzij u 
kiest voor de techniek van de ‘vrijwillige generation skipping’ en u alle erfge-
namen op voorhand bij uw plannen betrekt. Zij zijn immers reservataire erf-
genamen. Dit betekent dat zij recht hebben op een minimaal erfdeel. Deze 
reserve verschilt naargelang het aantal kinderen: bij twee kinderen bedraagt 
die bv. 2/3 van de nalatenschap, waardoor u vrij over 1/3 kunt beschikken. 
Indien zij dit minimale erfdeel niet zouden krijgen (bv. omdat de ouder bij 
testament zijn totale nalatenschap heeft nagelaten aan de kleinkinderen), 
dan kunnen zij na het overlijden dit minimale erfdeel opeisen.

De tarieven

Tussen grootouders en kleinkinderen gelden dezelfde tarieven als tussen 
ouders en kinderen:
• op de eerste schijf van 0 tot 50 000 euro geldt 3 %;
• op de tweede schijf van 50 000 tot 250 000 euro geldt 9 %;
• op de derde schijf boven 250 000 euro geldt 27 %.

In Vlaanderen geldt, in rechte lijn en tussen echtgenoten of samenwonen-
den, een vermindering voor verkrijgingen onder de 50 000 euro. 
Voor kinderen die jonger zijn dan 21 jaar op het moment waarop ze erven, 
is er een extra belastingvermindering van 75 euro voor elk vol jaar dat nog 
moet verlopen tot de leeftijd van 21 jaar wordt bereikt.

Twee voordelen

Let op: de voorbeelden gaan uit van de situatie waarbij u het maximale 
beschikbare gedeelte aan uw kleinkinderen nalaat. Ze zijn gebaseerd op de 
tarieven van toepassing in Vlaanderen. Ook in de andere gewesten kan dit 
worden toegepast, maar dan gelden andere tarieven. 
Voordeel 1: Het vermogen verandert maar één keer van eigenaar, 
dus er is slechts één keer erfbelasting verschuldigd.
Een voorbeeld: U laat 220 000 euro aan uw dochter na. Uw dochter is 
daarop 16 800 euro erfbelasting verschuldigd. Wanneer zij overlijdt en haar 
zoon (uw kleinzoon) dezelfde som erft, moet hij op zijn beurt 16 800 euro 
ophoesten. Kiest u ervoor bij uw overlijden uw 220 000 euro rechtstreeks 
aan uw kleinzoon te geven, dan moet slechts één keer 16 800 euro erfbe-
lasting worden betaald.
Voordeel 2: U hebt meer kleinkinderen dan kinderen. Iedereen erft dus 
wat minder, maar valt ook onder een goedkopere schijf dankzij de pro-
gressiviteit van de Belgische erfbelasting. Meer erven betekent immers 
onderworpen worden aan een hoger tarief.
Een voorbeeld: U hebt 2 kinderen en 5 kleinkinderen en u laat 300 000 euro 
na.
• U laat het bedrag na aan uw 2 kinderen: ieder kind ontvangt 150 000 

euro waarop elk 10 500 euro erfbelasting betaalt. Uw 2 kinderen betalen 
samen dus 21 000 euro.

• U laat het bedrag onmiddellijk na aan uw 5 kleinkinderen: ieder kleinkind 
ontvangt 60 000 euro en betaalt 2 400 euro belasting. De 5 kleinkinderen 
betalen samen 12 000 euro.

Resultaat: door uw kinderen over te slaan, besparen uw erfgenamen samen 
ruim 9 000 euro aan erfbelasting.
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De zomervakantie is nog volop aan de gang, maar het nieuwe 
academiejaar komt al weer piepen. Kent u aan één of meerdere 
werknemers betaald educatief verlof toe, dan kunt u hiervoor 
een forfaitaire terugbetaling aanvragen. Sinds 1 juli 2014 
wordt dit niet meer door de federale administratie maar door 
de gewesten behandeld. Stuur uw aanvragen dus naar de juiste 
administraties.

Betaald educatief verlof, een recht 

Werknemers in de privésector hebben recht op betaald educatief verlof. 
Dit betekent dat ze het recht hebben om erkende opleidingen tijdens de 
werkuren te volgen mét behoud van loon. Dit geldt ook voor voltijdse en 
bepaalde deeltijdse werknemers in kleine ondernemingen. U kunt hen dit 
educatief verlof niet weigeren, maar u moet wel akkoord kunnen gaan met 
de planning.

Twee soorten opleidingen geven recht op dit betaald educatief verlof: de 
beroepsopleidingen en de algemene opleidingen. De opleiding moet niet 
noodzakelijk verband houden met het werk, maar moet wel minstens 32 
uren per jaar tellen. 
De werknemer moet zijn werkgever voor 31 oktober van het academiejaar 
op de hoogte brengen. Wie pas na 31 oktober is ingeschreven of in de loop 
van het academiejaar verandert van werkgever, moet zijn werkgever daar-
van binnen de 15 dagen daarna inlichten. 

De terugbetaling aan de werkgever is geplafonneerd

De werkgever ontvangt na de opleiding een terugbetaling per gevolgd 
lesuur. Die terugvordering is beperkt tot een forfaitair bedrag per gevolgd 
lesuur afhankelijk van het beschikbare budget en het opleidingstype. 

Voor het schooljaar 2014-2015 bedraagt het algemeen forfait voor alle 
opleidingen in het Vlaamse Gewest maximaal 22,08 euro per goedgekeurd 
uur betaald educatief verlof. Het juiste forfait per opleiding wordt later 
vastgesteld in functie van het beschikbare budget. Dat bedrag kan dus lager 
zijn dan het maximum van 22,08 euro. 
Ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat het maximum voor het 
academiejaar 2014-2015 op 22,08 euro per uur. En ook de Waalse regering 
past hetzelfde forfait toe.

De gevolgen van de zesde staatshervorming

Als gevolg van de zesde staatshervorming is het systeem van betaald 
educatief verlof sinds 1 juli 2014 geregionaliseerd. De bestaande regelge-
ving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. De aanvragen 
tot terugbetaling moeten door de werkgever of zijn sociaal secretariaat 
voortaan dus niet meer bij de federale administratie worden ingediend, maar 
bij het gewest waar de onderneming is gevestigd. Een onderneming met 
vestigingseenheden in verschillende gewesten, dient de schuldvordering 

per gewest in en volgens de taalrol van het gewest waar de personeelsleden 
met educatief verlof zijn tewerkgesteld. Eén gezamenlijke aanvraag op naam 
van de maatschappelijke zetel is enkel mogelijk als alle vestigingseenheden 
van de onderneming in hetzelfde gewest liggen.

Aanvragen voor terugbetaling moeten te laatste 1,5 jaar na afloop van het 
schooljaar gebeuren. Die termijn gaat in op 1 januari van het jaar waarin de 
schuldvordering start.

U kunt voortaan op volgende adressen terecht:

Vlaams Gewest 
Departement Werk en Sociale Economie 
Betaald Educatief Verlof 
Koning Albert II-laan 35 bus 20 
1 030 Brussel 
tel.: 02 553 18 00 
e-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Brussel Economie en Werkgelegenheid 
Betaald Educatief Verlof 
Kruidtuinlaan 20 
1 035 Brussel 
tel.: 02 204 16 30 
e-mail: bev@gob.irisnet.be

Waals Gewest
FOREM 
Congé éducation payé 
Boulevard Tirou 104 
6 000 Charleroi 
tel.: 071 20 61 11 
e-mail: conge.education@forem.be

Gewesten behandelen voortaan dossiers 
betaald educatief verlof
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Wie zijn facturen niet op tijd betaalt, is verwijlinteresten 
verschuldigd. Hebt u geen contractuele interestvoet voor een 
laattijdige betaling bepaald, dan is de wettelijke interestvoet 
van toepassing. Deze wettelijke interestvoet in burgerlijke 
zaken en handelszaken is dit jaar gedaald van 2,75 naar 2,50 %. 
In fiscale en sociale zaken, bij handelstransacties tussen on-
dernemingen of bij overheidsopdrachten is echter een andere 
interestvoet van toepassing. 

Burgerlijke en handelszaken

De wettelijke interestvoet in burgerlijke zaken en handelszaken bedraagt 
2,50 % voor 2015. Sinds 1 januari 2007 wordt de Belgische wettelijke 
interestvoet vastgesteld in functie van de marktrente. Die interestvoet 
blijft het hele jaar door geldig en is van toepassing op burgerlijke zaken, 
nl. privézaken tussen natuurlijke personen of tussen rechtspersonen, en 
handelszaken, nl. transacties tussen handelaars en particulieren.

Alleen als partijen geen afspraken maken over de interest of rente die zal 
worden aangerekend bij een laattijdige betaling, geldt de wettelijke inte-
restvoet. Maken partijen hierrond wel afspraken, dan wordt de contractu-
ele interestvoet toegepast. Het spreekt voor zich dat deze contractuele 
interestvoet hoger is dan de wettelijke. Overdrijf echter niet. De rechter 
kan buitensporige interestvoeten immers aanpassen.

Voor de toepassing van de interestvoet in burgerlijke zaken en handels-
zaken is in principe steeds een ingebrekestelling of officiële brief vereist 
waarin de geadresseerde wordt gevraagd binnen een bepaalde termijn te 
betalen. Contractueel of in de algemene voorwaarden kan hiervan worden 
afgeweken.

Handelstransacties 

Handelstransacties zijn economische transacties tegen betaling tussen 
ondernemingen onderling (dus ook tussen vrije beroepers, zelfstandigen 
of non-profitbedrijven) en, onder bepaalde voorwaarden, tussen onder-
nemingen en overheidsinstanties. Transacties met consumenten zijn geen 
handelstransacties.

Bij handelstransacties geldt het principe van betaling binnen de 30 dagen. 
Is er binnen de wettelijke termijn van 30 dagen niet betaald en werd er 
contractueel geen andere betalingstermijn vastgelegd, dan is een wettelijke 
interest zonder ingebrekestelling verschuldigd. Contractuele afspraken 
over een langere betaaltermijn zijn mogelijk, tenzij die afspraken een zeer 
duidelijk nadeel vormen voor de schuldeiser. 

De halfjaarlijkse aanpassing van de interestvoet bij betalingsachterstand 
in handelstransacties wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 
Gedurende een overgangsperiode zijn 2 verschillende interestvoeten van 
toepassing, naargelang het gaat om een betaling in uitvoering van een 

Hoeveel interesten zijn verschuldigd bij 
laattijdige betalingen?

overeenkomst gesloten vóór 16 maart 2013, dan wel in uitvoering van een 
overeenkomst gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013. 

De interestvoeten bij betalingsachterstand in handelstransacties voor het 
eerste semester van 2015  kunnen bijgevolg als volgt worden samengevat:

Datum overeenkomst Interestvoet
overeenkomsten gesloten 
vóór 16 maart 2013

7,5 %
tot en met 

15 maart 2015

8,5 %
vanaf 

16 maart 2015
overeenkomsten gesloten, vernieuwd 
of verlengd na 16 maart 2013 8,5 %

De interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties is dus 
beduidend hoger dan de gewone wettelijke interestvoet van toepassing in 
burgerlijke en handelszaken. 

Overheidsopdrachten

Bijzondere interestvoeten zijn eveneens van toepassing op ‘kleine opdrach-
ten’ tussen ondernemingen en overheidsinstanties (bv. gemeenten, provin-
cies ...) waarbij de overheidsinstantie de schuldenaar is. Bij kleine opdrach-
ten wordt het te betalen bedrag geraamd op minder dan 8 500 euro, of 
maximaal 17 000 euro in de sectoren water, post, energie of vervoer. Voor 
overheidsopdrachten boven het drempelbedrag van 8 500 of 17 000 euro 
gelden dan weer drie verschillende interestvoeten. Meer info hierover vindt 
u op www.bestuurszaken.be/overzicht-van-intresten.

Fiscale en sociale zaken

In fiscale en sociale zaken geldt er een vast tarief van 7 % tenzij de fiscale 
of sociale bepalingen er uitdrukkelijk van afwijken. Dit percentage is ook van 
toepassing als de fiscale of sociale wetten naar de wettelijke interestvoet in 
burgerlijke en handelszaken verwijzen. 
Inzake btw geldt een ander regime en wordt een interestvoet 0,80 % op 
maandbasis of 9,6 % op jaarbasis toegepast. 
Nalatigheidsinteresten zijn verschuldigd in geval van niet-betaling van de 
verschuldigde belasting binnen de voorziene wettelijke termijnen. Ook in dit 
geval is er geen ingebrekestelling of aanmaning vereist.
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