
De hoge sociale en fiscale lasten zetten 
vaak een rem op de verloning van 
werknemers. Vaste verloningspakketten 
spelen daarenboven niet altijd in op de 
individuele noden van de werknemers. 
Zo zijn de behoeften en verwachtingen 
van de startende schoolverlater mogelijk 
anders dan deze van de meer ervaren 
collega met (klein)kinderen. 

Het introduceren van een cafetariaplan 
laat de onderneming toe om op een 
kostenneutrale wijze het loonpakket van 
de werknemer te optimaliseren op diens 
maat en inzichten. De werknemer kiest 
uit een aantal voordelen die hij/zij het 
meeste weet te appreciëren.

Deze flexibele wijze van verlonen is 
een strategisch speerpunt en helpt 
ondernemingen om zo de beste 
werknemers aan te trekken en te 
behouden.

Budgetcreatie
Bij de opmaak van een cafetariaplan moet 
in eerste instantie nagegaan worden 
welke bestanddelen uit het loonpakket 
kunnen ingeruild worden. Evident levert 

het omruilen van loonelementen die aan 
sociale en fiscale bijdragen onderworpen 
zijn de beste resultaten. Denk hierbij 
aan de inlevering van een deel van 
het brutomaandloon, het omzetten 
van de jaarlijkse bonus of eventueel 
de eindejaarspremie. Ook bestaande 
voordelen zoals een bedrijfswagen 
kunnen ingezet worden. 

Let wel, voor elk loonelement 
dient nagegaan te worden of de 
inlevering ervan überhaupt mogelijk 
is overeenkomstig het arbeidsrecht, 
sectorale verplichtingen, enz. 

Levert de werknemer loon in dat 
onderworpen is aan sociale bijdragen, 
dan zal dit mogelijks voor de werknemer 
implicaties hebben op het vlak van 
sociale uitkeringen, zoals pensioen, 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, enz. 
Duidelijke en transparante informatie 
hieromtrent is cruciaal!

Verloning à la carte
De mogelijkheden die u op het 
keuzemenu van de werknemer 
kunt zetten, zijn tegenwoordig heel 
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Een flexibel verloningsbeleid wordt steeds 
populairder, ook binnen de kmo. En daar  
hebben ondernemingen goede redenen voor.  

uitgebreid en kunnen in verschillende 
thema’s worden opgesplitst zoals technische 
uitrusting (bijvoorbeeld smartphone, 
tablet, laptop), mobiliteit (bedrijfsfietsen, 
parkingabonnement), work-life voordelen 
(klusjes- en onderhoudsdienst, extralegale 
vakantiedagen) en aanvullende 
verzekeringen (terugbetaling van individueel 
pensioensparen, tandverzekering). 

Principe van kostenneutraliteit
Bij de opmaak van het keuzemenu is 
het belangrijk goed te becijferen wat elk 
aangeboden voordeel het bedrijf zal kosten 
(op het vlak van rsz, btw, verzekeringstaksen, 
enz.) en wat het budget is dat hiervoor moet 
ingeleverd worden. 

Bovendien moet bij de selectie stilgestaan 
worden bij de operationele complexiteit. 
De keuze voor een terugbetaling van het 
individueel pensioensparen is eenvoudiger te 
managen dan de keuze voor een (bepaald type) 
bedrijfswagen.  

Communicatie is key
Het welslagen van uw cafetariaplan hangt 
sterk af van de mate waarin de werknemers 
betrokken worden in het hele verhaal. Een 
bevraging bij het personeel van verwachtingen 
en noden helpt u bij het selecteren van de 
voordelen waarvoor kan gekozen worden. 

Transparante en duidelijke communicatie 
over de werking van het plan en de 
gevolgen van gemaakte keuzes zijn 
primordiaal. Eén en ander wordt dan ook 
bij voorkeur vertaald in een policy die 
door de werknemer onderschreven wordt 
bij het maken van zijn/haar keuzes.
Emilie Ickroth, eickroth@deloitte.com

Het cafetariaplan  
in opmars
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Hoewel de  MBO al lang bestaat, 
vinden familiale kmo’s steeds vaker 
de weg naar deze transactiestructuur. 
Het gebrek aan familiale opvolging is 
vaak de aanleiding bij het evalueren 
van deze optie. Het feit dat de koper 
de onderneming goed kent is, in 
vergelijking met een verkoop aan een 
externe partij, één van de voordelen 
van een MBO. 

Een (te) grote financiële sprong 
voor het management?
De mogelijkheid om een instap te 
realiseren in de onderneming waarin 
men als management aan de slag is, 
biedt een interessante opportuniteit. 
Om deze stap ook financieel haalbaar 
te maken, zal de geschikte partner 
moeten gezocht worden. 

Soms is de huidige eigenaar bereid 
een minderheid te behouden of 
ondersteuning van de financiering 
aan te reiken. De verkoper blijft in 
dit scenario meegenieten van de 
toekomstige waardecreatie, gezien 

hij medeaandeelhouder blijft. Het 
engagement vanwege de verkoper 
om zich te blijven binden aan de 
onderneming biedt de kopers een 
bijkomende garantie. 

Dit is een belangrijk element om de 
financiering van de MBO voor het 
management mogelijk te maken 
en laat toe – ook in een scenario 
met beperktere eigen inbreng – 
een meerderheidsparticipatie te 
verwerven.

In andere gevallen kiest de verkopende 
partij voor een volledige uitstap. In 
dat geval zal het management een 
financiële partner zoeken om de 
financiering te vervolledigen. Een 
private equity speler kan hierbij 
kapitaal en/of een achtergestelde 
lening aanreiken om de geplande 
overname financieel haalbaar te 
maken. Op vandaag is er immers heel 
wat appetijt om te investeren in een 
rendabel bedrijf met een geschikt en 
gemotiveerd managementteam.
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De management 
buy out
Een win-win 
oplossing?
De overnamemarkt blijft op volle toeren draaien. 
Hierbij neemt het belang van de Management 
Buy Out (MBO) duidelijk toe. Een MBO is een 
overnamestructuur waarbij een onderneming geheel 
of gedeeltelijk wordt verkocht aan het management via 
een holding. Het management verwerft met steun van 
de verkopende aandeelhouder of een private equity 
partner de aandelen van de onderneming. Deze manier 
van werken biedt belangrijke voordelen met betrekking 
tot de snelheid en discretie van de transactie alsook de 
continuïteit van de onderneming.

Philippe Artois, partois@deloitte.com

Meer dan enkel een financiële 
transactie
Naast de bepaling van de aandelenverhouding 
moeten ook andere afspraken (bv. 
managementovereenkomsten, zeggenschap, 
winstverdeling, exit, …) gemaakt worden. In 
parallel daarvan is ook de overstap van een 
werknemersstatuut naar een zelfstandig statuut 
noodzakelijk.

Structurering van de overname
Het management kiest ervoor om samen met de 
verkoper of de private equity speler een holding op 
te richten om de overname van de onderneming 
uit te voeren. De holding financiert zich hierbij met 
een combinatie van kapitaal en bankfinanciering, al 
dan niet aangevuld met een achtergestelde lening. 
Het kapitaal wordt in dit geval voorzien door het 
management en de verkoper of private equity 
verschaffer. De achtergestelde lening wordt vaak 
aangereikt door de verkoper (in dat geval vendor loan) 
of private equity. De combinatie van kapitaal en een 
achtergestelde lening vormt hierbij de benodigde 
buffer om de gezochte bankfinanciering voor de 
overname te vinden. 

De gepaste incentives:  
een interessante hefboom voor het 
management?
Bij een investering door een private equity is het 
rendement van deze laatste sterk afhankelijk van 
de prestaties van het management. De omvang van 
de investering die het management doet, bevestigt 
hierbij een belangrijk engagement. Daarnaast is 
het gebruikelijk om ook bijkomende incentives in 
te bouwen. Zo wordt vaak met een structuur van 
preferente aandelen en/of een achtergestelde lening 
gewerkt. Op die manier wordt een hefboom gecreëerd 
op het (aandelen)rendement van het management. 
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Extra-legale pensioenopbouw nog interessant in 2018?
De hervorming van de 
vennootschapsbelasting zal ook een 
impact hebben op de extra-legale 
pensioenopbouw. 

Vanaf aanslagjaar 2019 daalt het tarief 
van de vennootschaps belasting (naar 
29,58 % basistarief) en dus ook het 
belastingvoordeel dat verkregen wordt door 
het storten van een aftrekbare premie in een 
IPT/groepsverzekeringscontract. 

Door de fi scaal gunstige behandeling van 
het extra-legaal pensioen bij uitbetaling 

op pensioendatum, blijft dit echter een 
interessante vorm van uitgestelde verloning. 
Indien uw vennootschap een gebroken 
boekjaar heeft en dus nog (backservice) 
stortingen kan doen in aanslagjaar 2018 
geniet dit wel de voorkeur tegenover een 
storting in aanslagjaar 2019. 

Vanaf 2018 kunnen ook zelfstandigen die 
niet werken via een vennootschap, net als 
bedrijfsleiders, een overeenkomst afsluiten 
voor fi scaal interessante extra-legale 
pensioenopbouw (de pensioenovereenkomst 
voor zelfstandigen of POZ). We stellen 

echter vast dat voor hen een andere 
(meer nadelige) berekeningswijze van de 
80 %-grens geldt.

Aangezien ook een wijziging van de 
80 %-grens voor IPT/groepsverzekerings-
contracten reeds meermaals aangekondigd 
werd en het storten van een backservice 
gelimiteerd zou kunnen worden, is het 
aangewezen om optimaal gebruik te maken 
van de fi scale mogelijkheden die op vandaag 
nog bestaan. 
Charlotte Alleweireldt, 
calleweireldt@deloitte.com

Verbod op 
dubbele mandaten 
in het 
bestuursorgaan 
van uw 
vennootschap
Het verwachte nieuwe wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen 
zal een verbod op dubbele mandaten 
invoeren. 

Dit verbod impliceert dat het niet langer 
mogelijk zal zijn voor een natuurlijke 
persoon om in twee hoedanigheden te 
zetelen in het bestuursorgaan. 

Ter illustratie
Vennootschap K heeft een raad van 
bestuur die is samengesteld uit 3 
bestuurders, waarvan 1 natuurlijk persoon 
N en 2 rechtspersonen M en L. Het verbod 
op dubbele mandaten zorgt ervoor dat 
natuurlijk persoon N niet langer zowel in 
eigen naam en als vaste vertegenwoordiger 
van rechtspersoon M of L kan optreden. 

Het zal evenmin nog mogelijk zijn dat 
eenzelfde natuurlijk persoon O zetelt 

als vaste vertegenwoordiger van zowel 
vennootschap M als van vennootschap L.

Weet wel dat een belangrijke innovatie 
van het nieuwe wetboek erin zal bestaan 
dat er in de toekomst maar 1 bestuurder 
wordt vereist in de meeste NV’s. De 
noodzaak om in meerdere hoedanigheden 
in het bestuursorgaan te zetelen om aan 
het huidige wettelijk minimum van 2 of 3 
bestuurders te voldoen, valt dus weg. 

Om van deze versoepeling voor bestuur 
te kunnen genieten, zullen de meeste 
NV’s wel een statutenwijziging moeten 
doorvoeren.
Rachida Kasmi, rkasmi@deloitte.com

Wat met cateringkosten bij een 
klantenevenement?
Uw onderneming organiseert een klantenevenement waar ook hapjes en drankjes 
worden aangeboden. De vraag stelt zich naar de fi scale verwerking van deze kosten 
op vlak van btw en inkomstenbelasting. 

De btw op kosten van onthaal en kosten 
van spijzen en dranken is in principe niet 
aftrekbaar. Receptiekosten zijn ook maar 
50 % aftrekbaar als  beroepskosten.

Voor btw wordt echter aanvaard dat de 
kosten als publiciteitskosten kunnen 
beschouwd worden wanneer het 
evenement hoofdzakelijk en rechtstreeks 
tot doel heeft de verkoop van welbepaalde 
producten of diensten te bevorderen. 
De btw van de kosten van het 

verkoopbevorderend klantenevent wordt 
daardoor wel aftrekbaar.

In een parlementaire vraag van 14 maart 
2018 gaat de Minister van Financiën er 
nu mee akkoord om ook voor de directe 
belastingen de btw-principes door te 
trekken. Een 100 %-aftrek als beroepskost 
is dus mogelijk wanneer de kosten van 
catering gemaakt werden bij een evenement 
dat de verkoop moet bevorderen. Het komt 
erop neer dat gekeken moet worden naar 

het doel van de uitgaven en niet zozeer naar 
de aard ervan.

Kosten van evenementen die louter bedoeld 
zijn om de klantenrelaties te onderhouden 
en geen rechtstreekse verkoop beogen, 
blijven slechts 50 % aftrekbaar en geven 
geen recht op recuperatie van btw.
Nele VanCaeneghem, 
nvancaeneghem@deloitte.com
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Vraag en antwoord

De Vlaamse fi scus heeft de 
generatiesprong door verwerping 
fi scaal interessanter gemaakt. Op 
vandaag kan men een nalatenschap 
niet deels verwerpen. De 
generatiesprong door verwerping 
is dus een alles of niets verhaal.  
Vanaf 1 september 2018 voorziet 
het nieuwe erfrecht echter enkele 
nieuwe mogelijkheden om op 
fl exibele wijze een generatiesprong 
te realiseren.

Het idee achter een generatiesprong bestaat erin dat 
de kleinkinderen rechtstreeks vermogen verwerven 
van hun grootouders. Zo wordt niet alleen een 
generatie overgeslagen, maar komen de middelen ook 
bij de generatie terecht die de middelen meestal het 
best kan gebruiken.

De vrijwillige generatiesprong kan op twee manieren 
worden gerealiseerd: bij schenking en bij globale 
erfovereenkomst.  Hierna behandelen we de vrijwillige 
generatiesprong bij schenking. 

Deze houdt in dat een grootouder schenkt aan 
een kleinkind zonder de gelijkheid tussen de eigen 
kinderen te doorbreken. Bij overlijden van de 
grootouder wordt de schenking aan het kleinkind 
behandeld alsof het kind (ouder kleinkind) zelf 
de schenking van zijn ouder (grootouder) heeft 
ontvangen. Ook de gelijkheid tussen de kleinkinderen 
blijft behouden. Bij overlijden van de ouder van het 
kleinkind, wordt de schenking immers behandeld 
alsof het kleinkind rechtstreeks van zijn eigen ouder 
heeft gekregen.

De schenker (grootouder), het kind en kleinkind 
dienen akkoord te zijn met de regeling. Het is een 
punctuele erfovereenkomst, onderworpen aan de 
strenge eisen van erfovereenkomsten.

Voorbeeld
Jules, een gepensioneerd weduwnaar, 
heeft twee kinderen, Jos en Bert. Bert 
heeft twee kinderen, een zoon Lucas 
en een dochter Laura. Jules wil graag 
een deel van zijn vermogen, 100.000 
EUR, aan zijn kinderen schenken om 
de verschuldigde erfbelasting bij zijn 
overlijden te beperken. Bert geeft aan dat 
hij het geld niet nodig heeft, maar bij zijn 
zoon Lucas is het geld meer dan welkom. 
Jules doet een schenking van 50.000 
EUR aan zijn zoon Jos en daarnaast een 
schenking (met generatiesprong) van 
50.000 EUR aan zijn kleinzoon Lucas. 

Bij overlijden van Jules zal zowel Jos 
(die zelf een schenking ontving) als 
Bert (waarvan diens zoon Lucas een 
schenking kreeg) de schenking moeten 
inbrengen. Inbreng is het mechanisme 
dat ervoor zorgt dat de gelijkheid tussen 
de erfgenamen wordt hersteld.

Bij overlijden van Bert brengt 
Lucas de schenking in die hij van zijn 
grootvader heeft ontvangen. Hierdoor 
krijgt Laura 50.000 EUR (geïndexeerd) 
meer uit de nalatenschap van Bert 
waardoor de gelijkheid tussen de 
kinderen van Bert wordt hersteld. 

De generatiesprong • deel 2

Bern Verschraegen, bverschraegen@deloitte.com

De Vlaamse belastingdienst heeft bevestigd dat de schenking met generatiesprong 
geen aanleiding geeft tot dubbele belasting. Indien de schenking wordt 
geregistreerd, wordt enkel de schenking door de grootouder aan het kleinkind in 
aanmerking genomen voor de heffi  ng van de schenkbelasting.
Het voorontwerp van decreet erfbelasting voorziet bovendien in een vrijstelling 
van schenkbelasting wanneer men erft van zijn ouder en de vererfde goederen 
binnen het jaar notarieel doorschenkt aan de eigen kinderen. Dit creëert 
bijkomende mogelijkheden voor de overdracht aan de volgende generatie.
Het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben momenteel nog niet laten 
weten hoe zij de generatiesprong fi scaal zullen behandelen.

JOS

LAURA

BERT

JULES

LUCAS

Schenking 
50.000 
EUR

Schenking 
50.000 

EUR

Stel
Jules heeft 200.000 EUR vermogen 
bij overlijden.
Jos ontving een schenking van 
50.000 EUR. 
Lucas ontving een schenking van 
50.000 EUR.

Bij overlijden van Jules:
Jos brengt de schenking in, 
Bert brengt de schenking in die Lucas 
heeft ontvangen.
→ Totaal nalatenschap: 
200.000 + 100.000 = 300.000 EUR 

Ieder kind heeft recht op 150.000 EUR
Elk kind heeft al 50.000 EUR ontvangen
→ Jos en Bert ontvangen elk nog 
100.000 EUR.
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