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E-commerce:
timmer uw webshop juridisch dicht
Via een webshop kunt u meer kopers bereiken en uw afzetmarkt vergroten. U bent 24 uur op 24 en
7 dagen op 7 bereikbaar voor uw klanten, terwijl de directe kosten van internetverkopen beperkt
blijven. U denkt er dan ook aan zelf op de e-commerce kar te springen en een webshop te starten.
Waarom nog wachten?
Verkopen via een webshop houdt veel meer in dan
de loutere ontwikkeling van een aantrekkelijke en
eenvoudig te gebruiken webshop. Vooraleer van start
te gaan, laat u zich dan ook best op juridisch vlak goed
adviseren. Heel wat webshops voldoen immers niet
aan de wettelijke verplichtingen. De regels waaraan
de e-commerce business onderhevig is, zijn voor veel
internetverkopers nog onbekend. Hoog tijd dus om op
een aantal van deze verplichtingen dieper in te gaan.
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Informatieverplichting
Uw webshop moet een uitgebreide informatie
verplichting vervullen ten aanzien van uw klanten, zeker
wanneer de webshop zich (ook) naar consumenten
richt. Deze verplichtingen hebben in eerste instantie
betrekking op de identiteit van de internetverkoper
zelf. In geval van verkoop aan consumenten gaat de
informatieverplichting zelfs verder en moet - zowel
vóór de verkoop als erna - correcte informatie gegeven
worden over het aangeboden product of de dienst, de
prijs, de levering, de betalingsmogelijkheden en zeker
ook over de mogelijkheid om de online afgesloten
overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht
geeft elke online consument het recht zijn aankoop
gedurende veertien kalenderdagen te evalueren en de
overeenkomst vervolgens zonder enige motivering te
annuleren, waarna de internetverkoper de prijs integraal
dient terug te betalen. De informatieverplichtingen
zijn bijzonder strikt. Niet-naleving ervan kan aanleiding
geven tot aanzienlijke geldboetes, de uitbreiding van het
herroepingsrecht of zelfs het recht voor de consument
om zijn aankoop gratis te behouden!

Cookie- en privacywetgeving
Elke website - en dus ook webshop - die gebruik
maakt van tracking cookies, moet de bezoeker over
het gebruik van deze cookies informeren en zijn/haar
uitdrukkelijke toestemming vragen om deze cookies
te mogen plaatsen. Bovendien moet een website
die persoonsgegevens verwerkt, dit melden aan de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer. Uw website of webshop voorzien van
een privacy disclaimer verhoogt in hoge mate de
betrouwbaarheid naar bezoekers toe en bevestigt dat
in lijn wordt gehandeld met de wettelijke bepalingen
rond het privéleven en de persoonsgegevens van uw
bezoekers. Om daarenboven de aansprakelijkheid te
beperken voor schade die bezoekers kunnen lijden door
het gebruik van een website of webshop, voorziet u
best eveneens in een legal disclaimer.
Constant in verandering
Zowel op Europees als op nationaal niveau zijn er
constant wijzigingen in de wetgeving. Met de komst van
het wetboek Economisch Recht, waarvan de bepalingen
rond marktpraktijken en consumentenbescherming
wellicht omstreeks juni 2014 in werking zullen
treden, worden de informatieverplichtingen en de
regels aangaande het herroepingsrecht opnieuw
gewijzigd. In oktober 2013 werd tevens het nieuwe
wettelijk kader voor de bescherming van de privacy in
Europa goedgekeurd, zodat ook de privacywetgeving
binnenkort aanzienlijk verstrengd zal worden.
Anaïs De Boulle en Elke Debeer, Tax & Legal Services

Een Copernicaanse revolutie in het
Belgisch pandrecht?
Onze wetgever heeft het Belgisch pandrecht
grondig door mekaar geschud door de wet van
24 juni 2013 en 11 juli 2013. Voor zakelijke
zekerheden op roerende goederen zal een nieuw
systeem in voege treden, dat de complexiteit
van het huidige - verouderde - systeem zou
moeten wegwerken. De wetgever beoogt een
vereenvoudigd, efficiënt en kostenbesparend
pandrecht. Hieronder geven wij de meest
opvallende nieuwigheden mee.
Nieuwigheden in het pandrecht
Eenvormig bezitloos pand
Het systeem van inpandgeving wijzigt volledig. In
tegenstelling tot de huidige werking, waarbij het goed in
het bezit dient te worden gesteld van de pandhouder, zal
het pand in het nieuwe systeem kunnen worden gevestigd
door de loutere overeenstemming tussen partijen (althans
voor B2B-relaties). Dit kan aldus zelfs mondeling, al is het
(om bewijsredenen) steeds nuttig om hieromtrent een
overeenkomst op te stellen. In relaties met consumenten
is het wel vereist om een schriftelijke overeenkomst op te
stellen.
Om het pand tegenstelbaar te maken ten aanzien van
derden (vb. banken), is het nodig dat (1) het goed (zoals
in het huidige systeem) in het bezit wordt gebracht van
de pandhouder, of (2) wordt ingeschreven in het nieuw
pandregister.
Het pand zal kunnen worden gevestigd op allerhande
soorten roerende goederen: zowel lichamelijke als
onlichamelijke, zowel bestaande als bepaalbare
toekomstige goederen, zowel individuele goederen
als algemeenheden. Dit creëert uiteraard tal van
mogelijkheden om bv. een pand te kunnen vestigen op
voorraden (algemeenheid en toekomstige goederen).
Vernieuwend is ook het feit dat een pand zal kunnen
worden gevestigd op schuldvorderingen.
Nationaal Pandregister
Het nieuwe -nog op te richten- elektronisch Nationaal
Pandregister, is wellicht het meest vernieuwende element
in de wet en alleszins het meest fundamentele aspect van
de hervorming.
De pandhouder dient het pand in te schrijven via dit
onlinesysteem, en zal op basis van zijn inschrijving
een rang toegekend krijgen. Bij uitwinning zal met de
rangregeling tussen de pandhouders/schuldeisers rekening
gehouden worden (“wie het eerst komt, het eerst maalt”).
De inschrijving in het Pandregister is geldig voor een
periode van tien jaar.
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Het pand op de handelszaak zal - zoals deze nu
bestaat- verdwijnen, en maakt plaats voor een algemeen
systeem waarbij elk goed (en dus elk element van
de algemeenheid, elk element van de handelszaak)
afzonderlijk dient te worden omschreven.
Dit online Pandregister zal dan ook op een eenvoudige
manier kunnen worden geconsulteerd.
Uitwinningsmogelijkheden versoepeld
Indien de pandhouder het pand wenst uit te winnen,
zal dit kunnen op een sterk vereenvoudigde manier.
Zo dient hij hiervoor alvast niet meer de voorafgaande
toestemming van de rechter te bekomen, maar kan hij
rechtstreeks de gerechtsdeurwaarder gelasten om tot
verkoop (onderhands of openbaar) of zelfs tot verhuur van
het verpande goed over te gaan. Bij betwistingen tijdens
de uitwinning kan de pandgever zich wel steeds tot de
beslagrechter wenden, die exclusief bevoegd is. Na afloop
van de uitwinning kunnen betwistingen nog tot één jaar
na beëindiging aanhangig worden gemaakt.
De modaliteiten omtrent deze uitwinning kunnen in de
pandovereenkomst worden opgenomen (zoals bv. de
manier waarop de waarde van het goed zal worden
bepaald), hetgeen ook aan te raden is om de voordelen
van voormelde vereenvoudiging te behouden en een
juridische betwisting via de rechtbank te vermijden.
“Goede afspraken maken goede vrienden.”
Versteviging van het eigendomsvoorbehoud, het
retentierecht en de zakelijke subrogatie
De wetgever heeft een aantal bijkomende zekerheden
verankerd in het Burgerlijk Wetboek, om de positie van de
verkoper verder te verstevigen.
Zo zal het eigendomsvoorbehoud niet meer alleen gebruikt
kunnen worden bij faillissement, maar bij alle vormen van
samenloop. Ook het retentierecht (waarbij de teruggave
van het goed wordt opgeschort totdat de schuldvordering
volledig is voldaan, en de zakelijke subrogatie (waarbij het
pand kan overgaan op het goed of de schuldvordering die
in de plaats komt) worden wettelijk geregeld.
In een koninklijk besluit zullen meer details worden
opgenomen omtrent dit nieuw pandrecht, en zal de
precieze datum van inwerkingtreding worden bepaald,
hetgeen uiterlijk 1 december 2014 zal zijn.
Melissa Allegrezza, Tax & Legal Services

In het kort

Forfaitaire vergoeding telewerk
De forfaitaire vergoedingen die de werkgever aan
de werknemers toekent in het kader van “telewerk”
worden beschouwd als kosten eigen aan de werkgever
(maximum 40 EUR per maand). “Telewerk” impliceert
“elke vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk
waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie,
werkzaamheden die ook op de werkvloer van de
werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op
regelmatige basis of op incidentele basis buiten die
werkvloer worden uitgevoerd”. De modaliteiten moeten
niet schriftelijk worden vastgelegd. Het moet gaan om
werk dat verricht wordt in de private lokalen van de
werknemer tijdens normale werkdagen, dus niet indien
buiten de normale werkuren thuis wordt gewerkt.
De werkgever moet het bewijs leveren dat “de vergoeding
bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen
zijn”. Indien meer dan 40 EUR wordt toegekend, dient
men bovendien te bewijzen dat “de vergoeding ook
daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed”, zoniet
wordt het surplus een belastbaar voordeel van alle aard
voor de werknemer.
Magalie Van Herreweghe, Tax & Legal Services
Vergeet niet de vrijstellingsattesten voor
het boekjaar 31/12/2013 aan te vragen vóór
31/03/2014!
In de vennootschapsaangifte worden sommige
vrijstellingen of aftrekken slechts verleend mits het
voorleggen van bepaalde attesten. Enkele voorbeelden:
Attesten bijkomend personeel
Er wordt vrijstelling verleend voor nieuw aanvullend
personeel dat tewerkgesteld wordt als diensthoofd voor
de uitvoer of voor de afdeling integrale kwaliteitszorg.
Indien men de vrijstelling verkrijgt, wordt -per bijkomend
aangeworven personeelslid- de winst vrijgesteld tot een
bedrag van 15.050 EUR (aanslagjaar 2014). Voor de
toekenning of het behoud van de vrijstelling dient u een
attest bij de aangifte te voegen. Dit moet u binnen de
3 maanden na de laatste dag van het boekjaar aanvragen.
Attest investeringsaftrek energiebesparende
investeringen
Om de verhoogde investeringsaftrek (14,5 % voor
aanslagjaar 2014) voor energiebesparende investeringen
te bekomen, moet u een attest voorleggen waaruit
blijkt dat de uitgevoerde investeringen kwalificeren als
energiebesparende activa. Dit moet u aanvragen binnen
de drie maanden na de laatste dag van het belastbaar
tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot
stand gebracht.

Attest investeringsaftrek milieuvriendelijke
investeringen in onderzoek en ontwikkeling
Een verhoogde investeringsaftrek (van 14,5 % eenmalig
of 21,5 % gespreid voor aanslagjaar 2014) wordt
verleend voor nieuwe vaste activa die gebruikt worden
ter bevordering van het onderzoek en ontwikkeling van
nieuwe producten en technologieën en die geen effect
hebben op het leefmilieu of het negatieve effect zoveel
mogelijk beperken.
Deze vaste activa moeten door de belastingplichtige zelf
worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling. Het
attest moet bij de belastingaangifte van het belastbare
tijdperk worden gevoegd waarin de investeringen zijn
aangeschaft of tot stand gebracht. Hier geldt geen
vervaltermijn waarbinnen het attest moet aangevraagd
worden.
Inge Sercu, Tax & Legal Services
Ken uzelf een tantième toe zonder sociale
bijdragen
Nog tot eind 2014 worden de sociale bijdragen voor
zelfstandigen berekend op het geherwaardeerde
inkomen van drie jaar terug. Concreet: in 2014 betaalt de
zelfstandige bijdragen op het geherwaardeerde inkomen
van 2011.
Vernieuwing op komst
Vanaf 2015 komt hierin verandering: de zelfstandige zal
bijdragen betalen op zijn inkomen van het jaar zelf. Het
inkomen van drie jaar terug zal nog steeds als refertejaar
dienen voor de initiële berekening van de bijdragen, maar
eens het inkomen fiscaal voor het betrokken bijdragejaar
vaststaat, zal er een regularisatie volgen. Dat betekent
dat de bijdragen die in 2015 voorlopig worden berekend
op het inkomen van 2012 zullen omgezet worden naar
definitieve bijdragen berekend op het inkomen van 2015
zodra deze inkomsten definitief gekend zijn, wellicht in de
loop van 2017.
Opportuniteit
Als gevolg van de omzetting naar het nieuwe systeem
vanaf 1 januari 2015 zullen de inkomsten van 2012,
2013 en 2014 nooit als basis dienen om de sociale
bijdragen te berekenen (voor zij die hun activiteit hebben
aangevat vóór 2009 en dus niet voor wie nog beginnend
zelfstandige is). Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen ervoor
kiezen om in 2014 hun bezoldiging als zelfstandige
gevoelig op te trekken of nog, zich op de jaarvergadering
een (hogere) tantième uit de winsten van 2013 toe
te kennen. De verhoging van het inkomen zal geen
verhoging van de sociale bijdragen impliceren.
Daphné Vanassche, Tax & Legal Services
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Wat is self-billing?
In principe reikt de leverancier voor zijn goederen of
diensten een factuur uit aan zijn klant. De procedure
van self-billing houdt in dat de medecontractant (de
klant) facturen uitreikt in naam en voor rekening van
de leverancier. Hij factureert dus de door hem verrichte
aankopen als het ware aan zichzelf.

Gelijktrekking van het schenkings- en
successierecht voor niet-gemeenschappelijke
kinderen?
Bij decreet van 6 december 2013 werd de eerste
(gunstige) tariefgroep in de Vlaamse schenkingsrechten
fors uitgebreid. Zo wordt nu onder meer een schenking
tussen een stiefouder en een stiefkind gelijkgesteld met
een schenking in rechte lijn. Dit gebeurde concreet door
de invoeging van een nieuw artikel 132/3 in het Vlaams
Wetboek Registratierechten.

1) Voorafgaandelijk akkoord
Beide partijen moeten een voorafgaand akkoord tot
self-billing afsluiten. Dit kan mondeling, maar u moet
het bestaan van het akkoord kunnen aantonen op vraag
van de btw-administratie. Als u dit niet kunt, dan wordt
de self-bill niet als een conforme factuur beschouwd.
2) Procedure van aanvaarding
Partijen kunnen de methode van aanvaarding vrij
vastleggen. Een impliciete aanvaarding (betaling, niet
contesteren, inboeken, …) wordt nu ook toegestaan.
Bij self-billing dient u de nodige aandacht te besteden
aan een correcte nummering. In principe is het nummer
waaronder de leverancier (of dienstverrichter) het
document zal inboeken bepalend. Elke self-bill dient
de vermelding ‘factuur uitgereikt door de afnemer’
te bevatten. Bovendien moet de btw-administratie
ingelicht worden wanneer self-billing gebeurt in
combinatie met verlegging van heffing. Self-bill kan
ook gebruikt worden voor creditnota’s, zelfs als de
oorspronkelijke factuur niet onder self-billing uitgereikt
werd.
Laure Vanhulle, Tax & Legal Services
Kent u referentie CO2-uitstoot vanaf 01/01/2014?
De referentie CO2-uitstoot voor de bepaling van het
voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van
een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig werd
aangepast vanaf 1 januari 2014:
• voor benzine, LPG of aardgasmotor: 112g CO2/km
(t.o.v. 116 g CO2/km in 2013)
• voor voertuigen met een dieselmotor: 93g CO2/km
(t.o.v. 95 g CO2/km in 2013).
Voor inkomstenjaar 2014 bedraagt het minimum
voordeel van alle aard voor het privégebruik van een
personenwagen 1.250 EUR (i.p.v. 1.230 EUR in 2013).
De berekeningsformule voor het voordeel van alle aard
blijft ongewijzigd: VAA = cataloguswaarde x 5,5 %
(vermeerderd of verminderd met 0,1 % per
g/km CO2-uitstoot hoger of lager dan de referentieCO2-uitstoot) x 6/7 x leeftijdscorrectie.
Het te vermeerderen/verminderen CO2-basispercentage
kan maximum 18 % en minimum 4 % bedragen.
Ellen Jamar, Tax & Legal Services

Op deze manier wil men dezelfde gelijkstellingen
realiseren in de schenkingsrechten als in de
successierechten. In het Vlaamse successierecht erven
stiefkinderen immers al geruime tijd van hun stiefouder
aan dezelfde successietarieven als kinderen van hun
natuurlijke ouders. Men maakt daarbij geen onderscheid
tussen de volgorde van overlijden. Ongeacht of de
stiefouder voor of na de natuurlijke ouder overlijdt, erft
het stiefkind van de stiefouder aan de tarieven waaraan
onder meer ook natuurlijke kinderen erven (opklimmend
3 %, 9 % en 27 %; afhankelijk van de samenstelling van
de nalatenschap).
En wat als de natuurlijke ouder niet gehuwd is met zijn/
haar partner, maar er mee samenwoont? In dat geval
maakt het wel uit wie als eerste overlijdt. Overlijdt
de niet-ouder als eerste, dan geldt nog steeds de
gelijkschakeling met het tarief in rechte lijn. Als de
natuurlijke ouder reeds is overleden, en daarna erft zijn/
haar kind van de destijds samenwonende partner van de
natuurlijke ouder, dan gelden de tarieven van toepassing
‘tussen vreemden’ (opklimmend 45 %, 55 % en 65 %).
Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 20 december
2012 geoordeeld dat dit verschil in behandeling
het gelijkheidsbeginsel schendt. Aangezien het
Grondwettelijk Hof ‘slechts’ in dit concreet geval
dit onderscheid strijdig heeft verklaard met het
gelijkheidsbeginsel, lijkt een wetswijziging de beste
oplossing.
De nieuwe wettekst inzake schenkingsrechten is
summierder dan deze inzake successierechten. Hier
wordt niet expliciet gesteld of de gelijkschakeling
ook nog geldt wanneer de natuurlijke ouder reeds
vooroverleden is. Dit kan echter wel impliciet worden
afgeleid uit de bewoordingen van het decreet.
De nieuwe gelijkstelling inzake het schenkingsrecht is van
toepassing op Belgische notariële schenkingen gedaan
vanaf 17 januari 2014.
Nathalie Seppion, Tax & Legal Services

