
Veel belastingplichtigen verdienen een centje bij door dien-
sten aan te bieden via onlineplatformen zoals Uber en 
thuisafgehaald.be. De programmawet van 1 juli 2016 heeft 
een apart fiscaal regime ingevoerd voor deze inkomsten uit 
de deeleconomie. 

Reëel tarief van 10% 
Onder deeleconomie worden alle diensten en goederen beschouwd die 
(veelal) tussen particulieren worden verleend, aangeboden en geruild via 
onlineplatformen. Wie op zo’n manier geld ontvangt, verwerft wel degelijk 
belastbare inkomsten. Deze worden beschouwd als diverse inkomsten en 
worden vanaf nu belast aan een apart tarief van 20%. Bovendien mag de 
belastingplichtige een kostenforfait van 50% aftrekken, waardoor het reële 
tarief zakt tot 10%. Werkelijke beroepskosten bewijzen en aftrekken in 
plaats van het forfait is niet toegestaan.

Inkomsten onder de drempel van 5.000 euro
Het aparte regime geldt enkel voor zover de belastingplichtige op deze ma-
nier niet meer dan 5.000 euro (geïndexeerd aj. 2017) verdient. Het is dan ook 
een alles-of-niets-drempel: wie meer dan 5.000 euro verwerft, valt volledig 
buiten het regime. Alle inkomsten, ook de eerste schijf van 5.000 euro, zullen 
dan worden behandeld als beroepsinkomsten en progressief worden belast. 

Voorwaarden
Enkel handelingen tussen particulieren komen in aanmerking. Diensten 
verleend aan iemand die ze voor zijn beroep gebruikt, vallen buiten het 
toepassingsbied. Bovendien moeten de diensten via een erkend platform 
aangeboden worden. Dit platform treedt op als tussenpersoon en zal de 
door de dienstverlener verschuldigde belasting bij wijze van voorheffing 
inhouden. Wie daarnaast ook op een andere wijze diensten aanbiedt, bv. via 
een eigen website, wordt uitgesloten.
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De deeleconomie en transfer pricing
De programmawet van 1 juli 2016 bracht weer heel wat fiscale nieuwighe-
den. Dit jaar zaten onder andere een speciale regeling voor inkomsten uit de 
deeleconomie en transfer pricing-regels in het pakket.
Transfer pricing-regels zijn relevant voor ondernemingen die internationaal 
werken. Tranfer pricing of verrekenprijzen slaan op de handelingen tussen 
verbonden vennootschappen. Zij moeten immers onderling ook correcte, 
marktconforme prijzen aanrekenen. Zo vermijden belastingautoriteiten 
internationale winstverschuivingen van vennootschappen in een hoog belast 
land naar vennootschappen in laag belaste landen. Ook de OESO (Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) denkt daarover na en 

lanceerde een project dat tot heel wat aanbevelingen leidde, o.a. op het vlak 
van transfer pricing. 
Op basis van deze aanbevelingen werden nieuwe verplichtingen op het vlak 
van transfer pricing-documentatie uitgewerkt, die nu ook in België in een 
wet werden gegoten. De nieuwe regels leggen grote ondernemingen de 
verplichting op een lokaal dossier (local file) en een groepsdossier (master 
file) in te dienen. Daarnaast voeren ze de Country-by-Country-reporting 
in. Via al deze documentatie moeten grote ondernemingen aangeven welke 
activiteiten, inkomsten en belastingen door welke groepsvennootschappen 
en in welke staat gerealiseerd worden. Deze nieuwe verplichtingen zijn een 
volgende stap naar meer transparantie.

De deeleconomie krijgt een eigen belastingregime
Voor zelfstandigen is er een bijkomende beperking: als ze diensten in de 
deeleconomie aanbieden en willen profiteren van het gunstige regime, dan 
moeten de diensten verschillen van de activiteiten die ze als zelfstandige 
in hun normale beroepswerkzaamheid uitoefenen. Een zelfstandige kok, 
die ook via thuisafgehaald.be nog maaltijden levert, kan dit regime dus niet 
genieten.

Welke handelingen vallen niet onder het 
toepassingsgebied?

Niet alle activiteiten uit de deeleconomie vallen onder het toepassings-
gebied. Zo vallen de volgende activiteiten er niet onder:
• leveringen van goederen: hierbij moeten we wel een kleine nuance 

maken, het occasioneel verkopen van goederen via een site voor tweede-
handsspullen (Ebay, tweedehands.be, Kapaza) valt onder het normale 
beheer van privévermogen en ontsnapt zo aan belastingen. Omdat bij het 
leveren van maaltijden (via thuisafgehaald.be) de nadruk eerder ligt op de 
dienst dan het goed, valt deze handeling er wel onder.

• verhuur: inkomsten uit verhuur zijn roerende of onroerende inkomsten. 
Wie een gemeubelde kamer ter beschikking stelt via Airbnb moet het 
inkomen hieruit als volgt opsplitsen: 
 - inkomsten van onroerende goederen (voor de verhuur van de kamer)
 - inkomsten van roerende goederen (voor de verhuur van het meubilair)
 - diverse inkomsten (voor de dienstverrichtingen zoals het schoonmaken 
van de kamer en het ontbijt)

Bij gebrek aan een overeenkomst die de prijs over de verschillende catego-
rieën inkomsten opsplitst, is het deel van de totale inkomsten dat betrek-
king heeft op de dienstverrichtingen forfaitair vastgesteld op 20%. 
De specifieke belastingregeling over de deeleconomie (diverse inkomsten) 
betreft alleen maar dat deel van de inkomsten. De overblijvende 80% van 
de inkomsten wordt verdeeld op basis van een verdeelsleutel 60/40: 60% 
voor de verhuur van de kamer (onroerende inkomsten) en 40% voor de 
verhuur van de meubels (roerende inkomsten). Deze inkomsten ondergaan 
de  normale belastingregels voor deze categorieën van inkomsten. 
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Permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie
Sinds 1 augustus 2016 bestaat er een nieuw permanent sys-
teem van fiscale en sociale regularisatie. Het biedt belasting-
plichtigen de mogelijkheid om hun fiscale (en sociale) toestand 
te regulariseren, door spontaan de niet aangegeven inkomsten 
alsnog aan te geven in ruil voor zowel fiscale als strafrechtelijke 
immuniteit. 

Wat houdt regularisatie precies in? 

Regularisatie wil zeggen dat de belastingplichtige sommen, inkomsten 
en handelingen die hij eerder onterecht niet heeft aangegeven alsnog bij 
de fiscus aangeeft, of in het geval van sociale regularisatie bij de RSZ. De 
 regularisatie moet worden aangevraagd bij het Contactpunt Regularisaties. 
Het nieuwe systeem bouwt verder op de vorige regularisatieregels, met 
hier en daar wat verschillen, zo verdwijnt bv. het onderscheid tussen 
 gewone en ernstige fiscale fraude.

Voor wie?

Deze regularisatie wordt opengesteld voor iedereen, dus zowel voor 
natuurlijke personen als voor rechtspersonen (vennootschappen). Ook voor 
wie al eerder een regularisatieaangifte indiende. Goed om te weten: men kan 
slechts één keer een regularisatieaangifte doen. Er komt ook nog overleg 
met de gewesten om te kijken of een fiscale regularisatie van de gewestelij-
ke belastingen (zoals successierechten) mogelijk is. 

Regularisatie en immuniteit in ruil voor heffing 

Natuurlijk staat er iets tegenover de regularisatie: de belastingplichtige 
moet een heffing betalen. Voor sommen, inkomsten en btw-handelingen is 
de heffing gelijk aan het normale tarief verhoogd met 20 percentpunten 
(20%). Dit percentage zal jaarlijks verhogen tot maximaal 25% in 2020. Voor 
verjaarde kapitalen is het tarief 36% (wordt jaarlijks verhoogd tot het 40% 
bedraagt in 2020). 

Als deze heffing definitief en zonder enig voorbehoud wordt betaald, krijgt 
de belastingplichtige in ruil fiscale immuniteit. Dat betekent dat de gere-
gulariseerde sommen, inkomsten en kapitalen niet meer onderworpen zijn 
of kunnen worden aan de inkomstenbelasting, registratierechten, diverse 
rechten of taksen, of btw. Er kunnen evenmin nog belastingverhogingen, 
boetes of nalatigheidsinteresten worden opgelegd. De aangever krijgt 
daarnaast ook strafrechtelijke immuniteit.

Belastingplichtige moet bewijs leveren 

In het nieuwe systeem ligt het bewijsrisico bij de aangever. Dit houdt in 
dat hij bij zijn aangifte moet aantonen dat de inkomsten, de sommen, de 
btw-handelingen en de fiscaal verjaarde kapitalen hun normale belasting-
regime hebben ondergaan. Dit kan door middel van schriftelijk bewijs, al 
dan niet aangevuld met andere bewijsmiddelen van het gemeen recht, met 
uitzondering van de eed en het bewijs door getuigen. 

Als de aangever niet kan bewijzen dat de inkomsten, de sommen, de 
btw-handelingen en de fiscaal verjaarde kapitalen (of een gedeelte ervan) 
hun normale belastingregime hebben ondergaan, wordt er enkel overgegaan 
tot regularisatie als de aangever de aard van de belasting aantoont, evenals 
de belastingcategorie en het tijdperk waartoe deze bedragen die niet hun 
normale belastingregime hebben ondergaan behoren. 

Bedragen die niet werden onderworpen aan hun normale belastingregime 
en waarvan de aard niet werd vastgesteld, kunnen niet worden geregulari-
seerd. 

Geen regularisatie voor…

Een belastingplichtige kan evenwel geen regularisatie krijgen in dossiers 
waarvoor de overheidsinstelling hem vóór de datum van indiening van zijn 
regularisatieaangifte schriftelijk in kennis heeft gesteld dat er wordt over-
gegaan tot specifieke onderzoeksdaden. 

Regularisatie is ook uitgesloten voor opbrengsten van bepaalde in de wet 
gepreciseerde illegale activiteiten. Er kan dan wel strafvervolging worden 
ingesteld. Zo is er geen regularisatie mogelijk voor bedragen die in verband 
kunnen worden gebracht met (financiering van) terrorisme, georganiseerde 
misdaad, mensenhandel, enz. 
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Het register van erkende ambachtslieden
Ambachtslieden kunnen sinds 1 juni 2016 een wettelijke erken-
ning aanvragen bij de FOD Economie. Alle erkende ambachtslie-
den worden opgenomen in het register van de ambachtslieden. 
Deze zelfstandigen en ondernemingen mogen een logo ge-
bruiken om hun hoedanigheid van ambachtsman bij het publiek 
bekend te maken.

Om te worden erkend moet de ambachtsman (natuurlijk persoon) of de 
ambachtsonderneming (rechtspersoon): 
• een onderneming zijn die in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 

is ingeschreven als handelsonderneming, ambachtsonderneming of 
niet-handelsonderneming naar privaatrecht voor de uitoefening van een 
of verschillende ambachtelijke activiteiten

• minder dan 20 werknemers tewerkstellen
• actief zijn in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie 

van voorwerpen, de levering van diensten

Bij de toekenning van de erkenning wordt rekening gehouden met:
• het authentieke karakter van de activiteit
• het belang van de handenarbeid 
• de kennis gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie

Aanvraag van de hoedanigheid van ambachtsman 

Als de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, dan kan de ambachtsman een 
erkenningsaanvraag indienen via het online inlichtingenformulier van de FOD 
Economie.

Het ingevulde formulier moet via e-mail of aangetekend worden verstuurd 
naar de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene  Directie 
KMO-beleid, Secretariaat van de ‘Commissie Ambachtslieden’, North 
Gate III, 4e verdieping, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel (e-mail: 
 ambachtsman-artisan@economie.fgov.be). De aanvraag is gratis. 

Commissie Ambachtslieden 

De Commissie Ambachtslieden beslist uiterlijk 2 maanden na ontvangst 
van het inlichtingenformulier en deelt haar beslissing aangetekend mee. 
Als de voorzitter van de Commissie Ambachtslieden beslist een onderzoek 
ter plaatse te vragen, dan wordt de termijn met 30 dagen verlengd. Als de 
Commissie niet beslist binnen de toegekende termijnen, geldt dit als een po-
sitieve beslissing. Bij een onvolledig dossier, wordt de ambachtsman binnen 
de 15 dagen verwittigd.

Een beroep tegen de beslissing van de Commissie Ambachtslieden wordt 
behandeld door de Raad Ambachtslieden. Beroep moet aangetekend worden 
binnen de 30 dagen na betekening van de beslissing.

Geldigheidsduur van de erkenning

Een erkenning begint te lopen vanaf de 1e dag na de gunstige beslissing. 
Ze is geldig voor een periode van 6 jaar. Ten vroegste 1 jaar en ten laatste 
3 maanden voor het einde van de geldigheidsduur kan men een verlenging 
aanvragen.
 
Wie niet meer aan de voorwaarden voldoet, moet dat onmiddellijk aan de 
Commissie Ambachtslieden melden. Wie langer dan 3 maanden niet voldoet 
aan de voorwaarden, verliest de hoedanigheid van ambachtsman.

Het ambachtenregister

De beroepstitel van zelfstandigen of ondernemingen die wettelijk als am-
bachtsman of ambachtsonderneming zijn erkend, wordt opgenomen in het 
register van de ambachtslieden. Ook de beslissingen over de intrekking van 
de hoedanigheid komen hierin.

Het register kan geraadpleegd worden op de website van de FOD Economie. 
De Excellijst met zoekmogelijkheden bevat o.a. informatie zoals de naam, het 
adres of de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de activiteit, 
de datum van toekenning en/of intrekking en een hyperlink naar de gege-
vens in de KBO Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 
De lijst wordt dagelijks bijgewerkt.

Waarom is een erkenning nog nuttig?

Wie de hoedanigheid van erkende ambachtsman verwerft, mag een logo 
gebruiken. Het logo is een ronde stempel die het ambacht officieel beves-
tigt. Dankzij dit logo kan men rekenen op een grotere zichtbaarheid bij het 
publiek. De Economische Inspectie kijkt alvast toe op het correct gebruik 
ervan.
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Verwijlinteresten zijn verschuldigd als facturen niet op tijd 
worden betaald. Als er geen contractuele interestvoet voor een 
laattijdige betaling is bepaald, dan is de wettelijke interestvoet 
van toepassing. Voor betalingen tussen bedrijven en tussen 
bedrijven en overheden is die interestvoet voor betalingsach-
terstand gedaald van 8,5% naar 8% tussen 1 juli en 31 decem-
ber 2016.

Daling van de wettelijke interestvoet voor 
betalingsachterstand tussen bedrijven

Dit huidige regime geldt voor alle overeenkomsten die zijn gesloten, 
vernieuwd of verlengd ná 15 maart 2013, én voor alle overeenkomsten die 
zijn gesloten vóór 16 maart 2013, maar die na 15 maart 2015 nog (steeds) 
lopen. Voor oudere overeenkomsten geldt een ander regime. 

Als partijen in termijnen betalen, zijn alleen verwijlinteresten verschuldigd 
op de termijnbetalingen die te laat gebeuren. De schuldenaar is bij een 
laattijdige betaling automatisch ook een forfait voor invorderingskosten 
van 40 euro verschuldigd. Dit forfait kan meer bedragen als de schuldeiser 
kan bewijzen dat zijn invorderingskosten hoger waren. 

Langere betalingstermijn

Ondernemingen kunnen een langere betalingstermijn afspreken in hun 
overeenkomsten. Meestal worden die in de algemene voorwaarden van de 
schuldeiser bedongen. Een termijn van 60 kalenderdagen is in vele secto-
ren commercieel aanvaardbaar. Bedingen die interest uitsluiten, worden als 
kennelijk onbillijk beschouwd. De rechter zal het onbillijk karakter van een 
contractueel beding beoordelen.

Overheidsinstanties moeten zich houden aan het wettelijke maximum van 
30 kalenderdagen. Op die regel bestaan 2 uitzonderingen. Een langere beta-
lingstermijn (van maximum 60 dagen) moet ‘objectief worden gerechtvaar-
digd door de bijzondere aard of door bepaalde elementen van de overeen-
komst’. Bepaalde gezondheidsorganisaties zoals ziekenhuizen of rusthuizen 
genieten altijd een betalingstermijn van 60 dagen. 

Let op

De interestvoet in handelstransacties mag niet worden verward met de in-
terestvoet in burgerlijke zaken, handelszaken, fiscale zaken en sociale zaken.
De wettelijke interestvoet in burgerlijke zaken (privézaken tussen natuurlij-
ke personen of tussen rechtspersonen) en handelszaken (transacties tussen 
handelaars en particulieren) bedraagt 2,25% voor 2016. 
Voor fiscale en sociale zaken geldt het vaste tarief van 7%. 

Betalingstermijn bij handelstransacties

De wet van 2 augustus 2002 m.b.t. de bestrijding van de betalingsachter-
stand bij handelstransacties, waarborgt de rechten van de ondernemingen 
tegen slechte betalers. Wanneer in het contract geen clausule is opge-
nomen over de termijn waarbinnen een handelstransactie moet worden 
betaald, dan geldt het wettelijke regime. Een handelstransactie moet binnen 
de 30 dagen worden betaald. Na die 30 dagen – vanaf de ontvangst van de 
factuur, een gelijkwaardig verzoek tot betaling of de ontvangst van goede-
ren of diensten – lopen er automatisch verwijlinteresten. De minister van 
Financiën legt die interestvoet om de 6 maanden vast en gebruikt hiervoor 
de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor haar basisherfinancie-
ringstransacties aanrekent. Lange tijd bedroeg de interestvoet 8,5% maar 
sinds 1 juli 2016 is hij gedaald naar 8%.

Handelstransacties zijn transacties tegen betaling tussen:
• ondernemingen onderling (ook tussen vrije beroepers); en 
• ondernemingen en overheidsinstanties1. 

De transactie moet bestaan uit een levering van goederen, het verrichten 
van een dienst, of het ontwerp of de uitvoering van openbare werken of 
bouw- en civieltechnische werken. 

1 Als de overheid de schuldenaar is en de regels voor overheidsopdrachten of conces-
sies niet van toepassing zijn (overheidsopdrachten van minder dan 8.500 euro).
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