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Regering sleutelt aan regels
voor startende kmo’s
Sinds vorig jaar gelden twee fiscale gunst
regimes voor natuurlijke personen die investe
ren in startende kmo’s:
• een belastingvermindering voor wie deelneemt
aan het risicokapitaal van een starter
• een belastingvrijstelling voor de interesten
op de eerste 15.000 euro die aan een starter
worden geleend via een erkend crowdfunding
platform.
Deze maatregelen hebben als doel om investe
ringen in starters (ondernemingen in de eerste
4 jaar van hun bestaan) fiscaal aan te moedigen.
Ondertussen ligt er een wetsontwerp met
enkele wijzigingen klaar.
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Zo wordt de wijze waarop u als particulier
kunt investeren in het risicokapitaal van een
starter uitgebreid: binnenkort kan dit ook via
een ‘financieringsvehikel’ als dat vehikel zelf
investeert in starters, of door in te schrijven op
nieuwe rechten uitgegeven door een openbaar
starterfonds.

tende vennootschap. De lening moet nog steeds
verleend worden via een erkend crowdfunding
platform en mag dus niet rechtstreeks aan de
starter worden verstrekt. Nieuw is evenwel dat
het belastingvoordeel ook kan genoten worden
door in te schrijven op beleggingsinstrumenten
die zijn uitgegeven door een financierings
vehikel dat de verzamelde sommen uitleent aan

Voor leningen aan starters wordt de regeling
een stuk strenger. Waar het eerst mogelijk was
voor een krediet aan eender welke kleine star
tende onderneming, dus zowel vennootschap
pen als natuurlijke personen, valt deze laatste
optie weg. De belastingvrijstelling zal enkel nog
gelden voor wie geld leent aan een kleine, star

starters. Voor beide opties blijft de tussen
komst van een erkend crowdfundingplatform
vereist. Er is helaas nog steeds geen officieel
erkend crowdfundingplatform.

Geen btw-aftrekbeperking voor reclame
op wagen
Als btw-plichtige mag u de zelf betaalde btw in mindering brengen. Voor de btw op bepaalde kosten wordt dit
aftrekrecht evenwel beperkt of uitgesloten. Zo is de btw op autokosten maximaal voor de helft aftrekbaar.
De btw-administratie heeft echter onlangs beslist dat het aanbrengen van reclame op een wagen niet als ‘auto
kosten’ moet worden gezien. Zo wordt deze kost toch volledig aftrekbaar.

Autokosten maximaal voor 50%
aftrekbaar
De btw op autokosten is maximaal voor 50%
aftrekbaar: de btw die u betaalt bij de aankoop
van het voertuig, de btw op brandstof of on
derdelen en de btw op diensten i.v.m. de wagen
zoals reinigen en onderhoud. Bovendien is deze
50% een maximum.
De aftrek kan dus nog verder beperkt wor
den. In veel gevallen wordt een bedrijfswagen
immers niet alleen professioneel gebruikt, maar
ook privé. Bij zo’n gemengd gebruik geeft enkel
het beroepsmatig gebruik recht op aftrek. Voor
het privégedeelte is de belastingplichtige een
gewone consument die geen recht heeft op
btw-aftrek. De fiscus heeft enkele bijzondere

formules opgesteld om deze verdere aftrek
beperking te berekenen. Ze is evenwel niet
van toepassing op alle voertuigen en geldt
bijvoorbeeld niet voor vrachtwagens, lijkwagens,
bromfietsen en motorfietsen.

Zijn alle kosten in verband met
een voertuig autokosten?
Wat bijvoorbeeld met kosten voor het aanbren
gen van reclame op een wagen? Vroeger wer
den deze kosten gewoon als autokosten gezien.
Zodat ze onder de aftrekbeperking vielen.
De btw-administratie heeft haar standpunt
recent bijgesteld. De kosten voor het aanbren
gen van reclame, zoals de bedrijfsnaam of een
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slogan, met plakletters, verf of niet-afneembare
panelen, worden niet langer als autokosten
gezien. Aangezien het doel ervan het maken
van reclame is, worden de kosten vanaf nu
beschouwd als publiciteitskost. Daardoor is de
aftrekbeperking niet langer van toepassing. De
btw op kosten die gemaakt worden voor publici
teit, is immers volledig aftrekbaar.
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Controleur heeft recht op inzage in uw cloud
Een ambtenaar die bij u een controle uitvoert, moet inzage krijgen in al uw documenten. Dat recht beperkt zich niet
tot de documenten op papier, maar strekt zich ook uit tot uw digitaal archief. Sinds 1 juli 2016 heeft de wet daar
expliciet aan toegevoegd dat dit ook geldt voor gegevens die u bijhoudt in de cloud.

niet-inwoners. Hetzelfde geldt voor btw-con
troleurs.

Ook elektronische gegevens…
Vandaag de dag houdt natuurlijk niet meer
iedereen zijn boeken en bescheiden op papier
bij. Een elektronisch archief op een computer of
server is heel wat praktischer: het neemt bijna
geen plaats in en alle gegevens zijn makkelijk
terug te vinden.
Deze elektronisch bewaarde documenten die
worden gezien als ‘boeken en bescheiden’,
mogen nu al door belastingambtenaren worden
ingezien.

… en gegevens in de cloud

Controleur mag vragen
om stukken in te zien
Om een fiscale controle goed te kunnen doen,
moet de controleur over de nodige informatie
beschikken. Hij mag dan ook uw boeken en
bescheiden inkijken.

Welke stukken mag hij inzien?

Alle (beroepsmatige) boeken en bescheiden die
noodzakelijk zijn om het bedrag van uw belast
bare inkomsten te bepalen, zoals boeken, factu
ren en kopieën van facturen. Zo kan hij nagaan
of u al uw inkomsten correct hebt aangegeven.

Welke stukken mag hij niet inzien?

Documenten van persoonlijke aard die niet rele
vant zijn om uw belastbaar inkomen te bepalen.

Alle boeken en bescheiden
in de cloud zijn bewijskrachtige gegevens in
fiscale zaken. Het is
dus in feite logisch dat
deze gegevens ook door
een controleur worden
ingezien.

Meer en meer worden elektronische gege
vens niet eens fysiek bij de belastingplichtige
bijgehouden. De belastingplichtige heeft ze niet
bij hem op computer staan of heeft zelf geen
server waarop de gegevens worden bewaard.
Hij kan kiezen om gebruik te maken van een
externe server.
De gegevens kunnen dus gewoon in de cloud
bewaard worden. Alle boeken en bescheiden in
de cloud zijn bewijskrachtige gegevens in fiscale
zaken. Het is dus in feite logisch dat deze gege
vens ook door een controleur worden ingezien.
De programmawet heeft die mogelijkheid nu
uitdrukkelijk in artikel 315bis van het WIB92 en
in het btw-wetboek ingeschreven.

Welke ambtenaren mogen inzage vragen?

Iedere controleambtenaar van de inkom
stenbelasting die bij u een controle doet. Het
maakt niet uit of u onderworpen bent aan de
personenbelasting, de vennootschapsbelasting,
de rechtspersonenbelasting of de belasting van
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Schuldvordering aangeven bij een faling
Op economisch vlak gaat het niet altijd zoals gehoopt. Wanneer uw schuldenaar failliet wordt verklaard, moet u een
aangifte van schuldvordering in de faling indienen. Doe dit op tijd en correct om uw kans op een vergoeding veilig te
stellen.

Vereffening door curator
Een faling is een gedwongen collectieve
vereffening van het vermogen van de failliete
handelaar of handelsvennootschap. Aan het
hoofd van het vermogen komt een curator. De
curator zal alle roerende en onroerende goede
ren van de gefailleerde te gelde maken en alle
inbare schuldvorderingen invorderen om onder
de schuldeisers te verdelen.
Hebt u een schuldvordering, doe hiervan dan
een gedetailleerde aangifte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel. In het fail
lissementsvonnis, dat in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd wordt, zal de rechter de termijn
bepalen waarbinnen die aangifte moet gebeu
ren. In principe is dat 30 dagen. Uiterlijk 1 jaar
na het vonnis van faillietverklaring verjaart het
recht om een schuldvordering in te dienen. Bij
de aangifte voegt u best ook alle bewijzen, zoals
overeenkomsten, facturen, aanmaningen en
vonnissen.

Pv van verificatie
Van zodra de termijn voor de aangifte van
schuldvorderingen is verstreken, controleert
de curator de ingediende schuldvorderingen. Hij
maakt dan een proces-verbaal van verificatie
van schuldvorderingen op. Het eerste pv van
verificatie legt hij neer op de griffie van de
rechtbank van koophandel uiterlijk op de dag
die in het faillissementsvonnis wordt vermeld.
Daarna volgen nog aanvullende verificatie-pv’s.
In een aanvullend pv van verificatie herneemt
de curator het vorige pv van verificatie, zet hij
de verificatie van de aangehouden schulden ver
der en controleert hij de schuldvorderingen die
sinds het vorige pv op de griffie zijn ingediend.
Sinds 1 november 2015 volstaat één verifica
tie-pv per jaar en dit gedurende 3 jaar.
De aanvaarding van een schuldvordering door
de curator in een pv van verificatie is onher
roepelijk ten aanzien van de vordering in de
aangifte en ten overstaan van de gefailleerde,
tenzij bij bedrog of overmacht.

Schuldeisers die geen
aangifte van schuldvordering
doen, kunnen de schuldenaar
pas na de afsluiting
van de faling vervolgen
voor de niet-betaalde
schuld, op voorwaarde
dat de gefailleerde niet
verschoonbaar is verklaard.

De curator kan de schuldvordering in een
verificatie-pv ook aanhouden tot een later
tijdstip omdat directe controle is uitgesloten
(bv. hij beschikt niet over de boekhouding van
de gefailleerde). Of, hij kan de schuldvordering
in zijn geheel of gedeeltelijk verwerpen wegens
gebrek aan bewijzen.
Zowel de gefailleerde als de schuldeisers kunnen
zich tegen de beslissing van de curator ver
zetten. Voor het formuleren van de bezwaren
heeft men 1 maand de tijd na de neerlegging

van het pv. De rechter-commissaris verwijst de
betwiste schuldvorderingen naar de rechtbank.

Nalatige schuldeisers
Wanneer de realiseerbare activa te gelde zijn
gemaakt en de betwistingen zijn opgelost,
roept de curator alle aanvaarde schuldeisers
samen. Hij legt hen zijn voorstel tot verdeling
van de activa onder de schuldeisers voor. Na
aanvaarding of gedwongen opname van schuld
vordering, gaat hij bij voldoende gerealiseerd
actief, de schuldeisers al dan niet proportioneel
uitbetalen.
Schuldeisers kunnen aangifte doen tot op het
ogenblik dat de curator oproept voor de afreke
ningsvergadering. Maar deze nalatige schuld
eisers komen wel enkel in aanmerking voor het
nog niet verdeelde actief. Ze moeten ook zelf de
kosten voor hun opname in het passief dragen.
Schuldeisers die geen aangifte van schuldvor
dering doen, kunnen de schuldenaar pas na
de afsluiting van de faling vervolgen voor de
niet-betaalde schuld, op voorwaarde dat de
gefailleerde niet verschoonbaar is verklaard.
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Vóór start aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds
Voor elke zelfstandige beroepsactiviteit is de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds verplicht. Maar dit kan
niet om het even wanneer. Sinds juli 2016 moet die aansluiting ten laatste vóór de start van de zelfstandige activiteit gebeuren en dus niet langer ten laatste op de dag dat u begint als zelfstandige.

Het sociaal statuut van de
zelfstandige

aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
voor zelfstandigen vragen om een verblijfstitel
van langer dan 3 maanden te bekomen en zij
die zich bij het fonds aansluiten zonder een
beroepsactiviteit aan te vatten.

Start u met een zelfstandige activiteit, dan
moet u zich aansluiten bij een sociaal verze
keringsfonds, ongeacht de grootte van uw
onderneming, uw inkomen of het aantal uren
dat u de activiteit uitoefent. Die aansluiting

De bijdrageplicht als zelfstandige begint vanaf
de eerste dag van het kwartaal van vestiging

geldt zowel voor zelfstandigen in hoofdberoep
(zoals handelaars, dokters en bestuurders van
vennootschappen) als voor zelfstandigen in
bijberoep, gepensioneerden en meewerkende
echtgenoten. Onder bepaalde voorwaarden
moet de meewerkende echtgeno(o)t(e) of
wie een onbezoldigd mandaat uitoefent, niet
aansluiten.
De aansluiting bij een sociaal verzekerings
fonds opent rechten op de sociale zekerheid:
kraamgeld en kinderbijslag, gezondheidszorg
(ziekteverzekering en invaliditeitsverzekering),
uitkering bij tijdelijke stopzetting, moeder
schapsverzekering en dienstencheques voor
huishoudhulp, pensioen, overbruggingsrecht
(voorheen faillissementsuitkering) en uitkering
voor mantelzorg op voorwaarde dat er sociale
kwartaalbijdragen worden betaald.

Sancties
Ten vroegste 6 maanden voor de aanvangsda
tum van de activiteit en uiterlijk vóór de start
als zelfstandige, moet u zich bij een sociaal ver
zekeringsfonds naar keuze aansluiten. Als u pas
aansluit op de dag dat u begint als zelfstandige,
bent u te laat en riskeert u een administratieve boete van 500 tot 2.000 euro van het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ). Dezelfde sanctie is van
toepassing voor wie niet aansluit.

als zelfstandige. Als u tijdig aansluit, geniet u
de eerste 2 kwartalen een uitstel van bijdra
gebetaling, waardoor u telkens één kwartaal
later kunt betalen. Maar een laattijdige of niet
aansluiting doet dit uitstel van betaling voor de
eerste 2 kwartalen van aansluiting teniet. Op
de vervallen bijdragen zijn ook nog verhogingen
verschuldigd. Die verhoging bedraagt 3% per
kwartaal achterstand (12% op jaarbasis). Op
1 januari van het volgende jaar wordt die ach
terstand nog eens verhoogd met 7%.

Aansprakelijkheid

Via een aanmaning wordt dan aangespoord om
binnen de 30 dagen alsnog aan te sluiten. Na die
30 dagen wordt u automatisch bij de Nationale
Hulpkas voor Zelfstandigen aangesloten.
Let op: als u een vennootschap opricht, moet u
ook die vennootschap aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds voor zelfstandigen (ook als
u zelf al bent aangesloten). De vennootschap
moet een jaarlijkse bijdrage voor het sociaal
statuut van de zelfstandigen betalen.

De zelfstandige en zijn helper zijn sinds 1 juli
2016 ook hoofdelijk gehouden tot de betaling
van de verschuldigde bijdragen en administra
tieve geldboetes van die laatste. Die hoofdelijke
aansprakelijkheid geldt ook voor de rechtsper
sonen voor de bijdragen en de administratieve
geldboetes van hun vennoten of mandata
rissen. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor een
verplichting betekent dus dat een persoon of
een rechtspersoon afzonderlijk kan worden
gedwongen de verplichting na te komen, zelfs al
zijn anderen ook aansprakelijk.

Bij een fictieve aansluiting kan de administratie
ve geldboete oplopen tot tweemaal het bedrag
van de voorlopige kwartaalbijdrage. Onder
fictieve aansluiting vallen zij die een attest van
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