
Wat met de credit rekening-courant?
Wanneer een vennootschap een intrest 
op credit rekening-courant (R/C) toekent 
die hoger is dan de marktrente, dan kan 
de Administratie het gedeelte van de 
intrest boven deze marktrente als dividend 
herkwalificeren. In de praktijk ontstaan er 
soms discussies over de vraag hoeveel de 
marktrente nu exact bedraagt. Om deze 
discussies te vermijden zal vanaf 2020 de in 
aanmerking te nemen rentevoet op credit 
R/C berekend worden op basis van de ‘MFI 
rentevoet voor kredieten tot 1 mio EUR met 
variabel tarief en met een duurtijd tot één 
jaar aan niet financiële ondernemingen’, 
verhoogd met 2,5 %. Deze intrestvoet zal 
alvast een pak lager liggen dan de huidige 
aanvaarde rentevoeten. 

Bovendien heeft de ECB beslist om het 
huidig rentepeil van 0 % tot ten minste 
september 2019 te behouden. Bijkomend 
beroep doen op extra bancair krediet 
blijft dus interessant. Het herzien van de 
financiering van uw onderneming, waarbij 
credit R/C afgebouwd wordt ten voordele 
van bancair krediet, biedt bijgevolg 
opportuniteiten.

Brexit readiness
Dat een harde Brexit een zeer grote 
invloed kan uitoefenen op de handel 
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2019 brengt heel wat wijzigingen met zich mee die 
mogelijk een impact hebben op uw onderneming. 
Wij zetten een aantal ervan voor u op een rijtje. 

met het Verenigd Koninkrijk (VK) is 
een understatement. In het bijzonder 
worden de bedrijven die momenteel 
enkel operationeel zijn binnen de 
EU, waaronder het VK, het meest 
getroffen. Handel met het VK zal immers 
niet langer als intracommunautair 
goederenverkeer beschouwd 
worden, maar als import/export. 
Dat heeft uiteraard zijn repercussies 
op vergunningen, registraties, 
douaneformaliteiten, incoterms, de 
parametrisatie van uw ERP-pakket, etc. 
We raden u dan ook ten stelligste aan 
nu reeds de impact van de Brexit op uw 
onderneming in kaart te brengen en de 
nodige acties te ondernemen.

Blijf ook in 2019 alert voor GDPR 
Sinds mei 2018 moet elk bedrijf, van 
klein tot groot, GDPR-compliant zijn. De 
GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit, 
zijnde de vroegere Privacy Commissie) 
heeft ondertussen niet stilgezeten met 
het voorbereiden van inspecties. Deze 
zullen sector per sector gebeuren. 
Per ronde van controles zullen zowel 
grotere vennootschappen als kmo’s 
gecontroleerd worden. Zorg er dus 
voor dat het GDPR-dossier klaarligt in 
geval van een inspectie. Heel belangrijk 
in dit dossier is het dataregister. Maak 
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ook systematisch werk van het uitsturen, 
onderhandelen en ondertekenen van 
dataverwerkingsovereenkomsten. Zorg er ten 
slotte voor dat er een procedure beschikbaar 
is waarin heel duidelijk vermeld staat wat 
te doen in geval van een datalek en wie 
wanneer verwittigd moet worden. Wijs de 
verantwoordelijkheden hieromtrent toe binnen 
uw onderneming.

Ingebruikname UBO-register  
nadert snel
In het kader van de Europese 
antiwitwaswetgeving bent u als Belgische 
vennootschap verplicht informatie over 
uw uiteindelijke begunstigden, ‘ultimate 
beneficiary owners’ of afgekort ‘UBO’s’ in 
te voeren in het elektronisch UBO-register. 
Deze verplichting geldt trouwens ook voor 
verenigingen en stichtingen. U heeft hiervoor 
nog tot 31 maart 2019 de tijd. Wij adviseren u 
nu reeds te starten met het verzamelen van 
alle nodige info, uw bestaande structuur in 
kaart te brengen en te (her)evalueren. 

Maatschap wordt boekhoudplichtige 
onderneming
Elke maatschap wordt voortaan bestempeld 
als onderneming en moet dus ook 
ingeschreven worden in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen (KBO). Net zoals 
vennootschappen zal de maatschap een 
ondernemingsnummer ontvangen en moet 
ze een boekhouding ‘passend bij de aard 
en de omvang van haar bedrijf’ voeren. 
Maatschappen opgericht vóór 1 november 
2018, hebben nog tot en met 30 april 2019 de 
tijd om zich in regel te stellen. 

Raadpleeg uw vertrouwenspersoon bij 
Deloitte om u door deze en vele andere 
nieuwigheden heen te gidsen.
Henk Hemelaere, hhemelaere@deloitte.com



Aanslagjaar 2020 is bovendien het laatste jaar 
waarin er nog degressief kan afgeschreven 
worden. Bij deze afschrijvingsmethode gaat 
men uit van een degressieve waardedaling 
van het actiefbestanddeel, waardoor in de 
eerste jaren een grotere afschrijvingskost in 
rekening wordt gebracht. Een interessante 
techniek dus om winsten te verschuiven naar 
latere boekjaren. 

Investeringen gerealiseerd in aanslagjaar 
2020 worden nog niet getroffen door deze 
wijzigingen. Door een investering nog in 
kalenderjaar 2019 (aanslagjaar 2020) uit 
te voeren en hierbij te opteren voor het 
stelsel van degressieve afschrijvingen, kan 
u een hoger afschrijvingsbedrag in rekening 
brengen dan wat vanaf aanslagjaar 2021 nog 
mogelijk zal zijn. Bovendien leveren deze 
afschrijvingen een hoger belastingvoordeel 
op, rekening houdend met het tarief van 
29,58 % (normaal tarief van aanslagjaar 2020) 
versus 25 % (tarief voor aanslagjaar 2021). 
Een dubbel voordeel dus. 

Investeringsaftrek
Investeringen gerealiseerd in kalenderjaar 
2019 kunnen kmo’s bovendien nog een 
bijkomend voordeel opleveren. Kmo’s kunnen 
immers genieten van een eenmalige gewone 
investeringsaftrek van 20 % op investeringen 
uitgevoerd tot en met 31 december 2019 
(ongeacht het aanslagjaar). Op die manier 
krijgen kmo’s als het ware een subsidie van 
20 % op het investeringsbedrag. 
Voorwaarde is wel dat het investeringen 
betreft in materiële of immateriële vaste 
activa die tijdens het jaar in nieuwe 
staat zijn verkregen of tot stand zijn 
gebracht en gebruikt worden voor 
beroepswerkzaamheden.  

Investeringen in personenwagens of in 
activa die over minder dan 3 jaar worden 
afgeschreven zijn uitgesloten. 

We merken op dat deze investeringsaftrek 
bij gebrek aan winst slechts overgedragen 
kan worden naar één volgend belastbaar 
tijdperk. Wanneer u niet voldoende 
belastbaar resultaat voorziet in het huidig 
of volgend boekjaar is het aangewezen 
om indien mogelijk te opteren voor een 
andere specifieke investeringsaftrek die wel 
onbeperkt overdraagbaar is. 

Groepsbijdrageregeling
Met ingang van aanslagjaar 2020 wordt 
een volledig nieuwe regeling ingevoerd die 
aanleiding geeft tot een beperkte vorm 
van fiscale consolidatie. Deze maatregel 
maakt het onder een aantal voorwaarden 
mogelijk om verliezen geleden door een 
groepsvennootschap te compenseren met 
winst van een andere groepsvennootschap; 
dit in ruil voor de betaling van een 
vergoeding die gelijk is aan het genoten 
belastingvoordeel.

De wetgever heeft echter strikte voorwaarden 
opgelegd over de graad van verbondenheid 
van de verschillende vennootschappen 
waartussen winsten ‘verschoven’ 
kunnen worden. Wanneer u binnen een 
vennootschapsgroep geconfronteerd wordt 
met een winstgevende en een verlieslatende 
vennootschap, dient er best zo snel mogelijk 
onderzocht te worden of het nieuwe stelsel 
van de groepsbijdrageregeling een oplossing 
kan bieden om de tax cash-out van de groep 
te verminderen. 
Nele VanCaeneghem,  
nvancaeneghem@deloitte.com

Een nieuw kalenderjaar betekent 
voor veel bedrijven ook een 
nieuw aanslagjaar. Ook in 
aanslagjaar 2020 blijven de 
gevolgen van het Zomerakkoord 
nazinderen. Wij brengen een 
aantal aandachtspunten in 
herinnering. 

In het kader van de hervorming 
van de vennootschapsbelasting 
zijn vooral aanslagjaren 2019 en 
2021 bepalend. Enerzijds wijzigt het 
tarief in de vennootschapsbelasting. 
Daarnaast vinden ook een aantal 
andere diverse fiscale wijzigingen 
hun uitwerking. Aanslagjaar 2020 
daarentegen moeten we eerder als een 
tussenjaar beschouwen. In afwachting 
van de wijzigingen die met ingang van 
aanslagjaar 2021 in voege treden, 
gaat u best na of aanslagjaar 2020 
opportuniteiten biedt om hierop te 
anticiperen.

Afschrijvingen
Met ingang van aanslagjaar 2021 
worden er twee concrete wijzigingen 
over afschrijvingen van kracht. Om te 
beginnen worden vanaf aanslagjaar 2021 
ook kmo-vennootschappen verplicht 
pro-rata temporis af te schrijven in 
het jaar van aanschaffing. Kmo’s zullen 
de afschrijving in het jaar van het 
aanschaffen dus moeten beperken 
in functie van het aantal dagen van 
het boekjaar dat verlopen is sinds het 
aanschaffen van het actiefbestanddeel. 
Een volledige annuïteit afschrijven in het 
jaar van de investering zal dus ook voor 
kmo’s niet langer mogelijk zijn. Voor een 
investering gerealiseerd op het einde van 
het boekjaar zal dus slechts een beperkt 
bedrag aan afschrijvingen kunnen 
geboekt worden in het betreffende 
boekjaar. Voortaan zullen ook de 
bijkomende kosten aan hetzelfde ritme 
afgeschreven moeten worden als het 
actiefbestanddeel waarop deze kosten 
betrekking hebben. 
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Een nieuw jaar
Nieuwe fiscale regels?
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Optreden in rechte 
na afsluiting van vereffening

Wist u dat de sluiting van de vereffening het verlies van 
rechtspersoonlijkheid voor de vennootschap met zich meebrengt? 

Dit heeft tot gevolg dat de actieve procesbekwaamheid van de vennootschap 
een einde neemt en bijgevolg de vereffenaars of de aandeelhouders-vennoten 
geen bevoegdheid meer hebben om procedures verder te zetten waarin de 
vennootschap voordien optrad als eiser, noch om nieuwe vorderingen in te leiden. 

De vennootschap behoudt daarentegen wel een passieve procesbekwaamheid 
die aan de vereffenaars de bevoegdheid verleent om als verweerder op te treden. 
Enerzijds in procedures die lopende zijn op het ogenblik van de sluiting van de 
vereffening en anderzijds tegen nieuwe vorderingen die tegen de vennootschap 
worden ingesteld na de sluiting van haar vereffening en vóór het verstrijken van 
een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing tot 
afsluiting van de vereffening. Wees dus waakzaam indien u uw vennootschap 
wenst te vereffenen en er lopende procedures zijn waarin de vennootschap 
betrokken is als eisende partij.
Melissa Verhoeven, mverhoeven@deloitte.com

De nieuwe BV
Een nuttig controlevehikel? 
Het verwachte nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
(WVV) gaat voor de BV (zijnde de huidige BVBA) uit van het principe van 
verregaande flexibiliteit. Zo voorziet het in de mogelijkheid om verschillende 
soorten van aandelen te creëren, waarbij aan elke soort onderscheiden 
rechten worden toegekend. 

Een van die onderscheiden rechten kan het stemrecht zijn: aan elk aandeel van 
soort A kan men bijvoorbeeld 10 stemmen toekennen terwijl dit voor elk aandeel 
van soort B beperkt blijft tot 1 stem. 

Ook de creatie van een zogenaamd ‘golden share’ behoort zo tot de 
mogelijkheden. Een golden share is een aandeel waaraan meer stemmen worden 
toegekend dan de totaliteit van de stemmen van de andere aandelen. Zo is de 
houder van dat golden share steeds verzekerd van de meerderheid en kan hij 
beslissingen doordrukken.

Hierdoor kunnen we voortaan in een BV zeggenschap gemakkelijk onderscheiden 
van eigendom. Men hoeft met andere woorden niet over de meerderheid van de 
aandelen te beschikken om zeggenschap te kunnen uitoefenen. Technieken die 
men tot nu toe hanteerde om die doelstelling te bereiken — zoals voorbehoud van 
vruchtgebruik, de maatschap of een Stichting-Administratiekantoor — zullen vanaf 
het van kracht zijn van het nieuwe WVV, minder noodzakelijk zijn.

Dit maakt de nieuwe BV tot een nuttig controlevehikel dat in bepaalde 
omstandigheden de creatie van een maatschap of Stichting-Administratiekantoor 
overbodig kan maken.
Rachida Kasmi, rkasmi@deloitte.com

Thuiswerkalarm
Wat nu?

Thuiswerken bij winterse 
omstandigheden kan een oplossing 
zijn die veel economisch én menselijk 
leed kan voorkomen. Minister van 
werk Kris Peeters voerde daarom het 
thuiswerkalarm in, een alarm dat wordt 
geactiveerd wanneer het KMI op basis 
van extreme weersomstandigheden 
een code oranje of rood afkondigt. 
Hierbij wordt een oproep gedaan 
aan werkgevers en werknemers om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van 
thuiswerk.

Occasioneel thuiswerken is echter geen 
absoluut recht voor een werknemer, ook niet 
bij een thuiswerkalarm. In principe is altijd 
een voorafgaandelijke aanvraag nodig bij de 
werkgever, die op zijn beurt (schriftelijk) kan 
weigeren. 

De werkgever kan wel beslissen om op 
ondernemingsniveau (via een CAO of via het 
arbeidsreglement) een kader te creëren voor 
de toepassing van occasioneel thuiswerk. 
Zo zou hij bijvoorbeeld kunnen toestaan dat 
bij een afkondiging van het thuiswerkalarm 
de werknemer niet voorafgaandelijk 
toestemming moet vragen om van thuis uit 
te werken. Afwijkend kunnen de functies 
en/of activiteiten binnen de onderneming 
aangeduid worden waarvoor occasioneel 
thuiswerk niet mogelijk is.

In dergelijke thuiswerkpolicy worden tevens 
afspraken vastgelegd over het thuiswerk, 
zoals de terbeschikkingstelling van de nodige 
apparatuur en technische ondersteuning, de 
eventuele bereikbaarheid van de werknemer 
tijdens het werken van thuis uit, enz. 
Valerie Devos, vdevos@deloitte.com



Op 1 september 2018 is het 
nieuwe huwelijksvermogensrecht 
in werking getreden, samen met 
het nieuwe erfrecht. Naast de 
wijzigingen waarover we in de 
vorige nummers al berichtten, 
werd ook het verkoopverbod 
tussen echtgenoten geschrapt. 

Tot vóór 1 september 2018 konden echtgenoten 
niet aan elkaar verkopen. Het verkoopverbod tussen 
echtgenoten werd destijds door de wetgever ingevoerd 
omwille van verschillende redenen. 

Ten eerste wou de wetgever vermijden dat de ene 
echtgenoot zich zou verrijken door misbruik te maken 
van zijn of haar invloed.

Ten tweede mocht de principiële herroepbaarheid 
van schenkingen tussen echtgenoten niet 
eenvoudig omzeild worden. Schenkingen tussen 
echtgenoten, behalve indien deze gedaan zijn in het 
huwelijkscontract, zijn namelijk te allen tijde en zonder 
enige motivatie herroepbaar. Deze schenkingen 
kunnen dus altijd eenzijdig teruggedraaid worden. 

Ten slotte vreesde men ook de bedrieglijke benadeling 
van eventuele schuldeisers, indien een echtgenoot zich 
door deze verkoop opzettelijk zou willen verarmen.

GDPR
Wenst u onze nieuwsbrief niet langer 
meer te ontvangen, stuur dan een 
mail naar lvangucht@deloitte.com of  
een bericht per post naar: Deloitte 
Accountancy, Redactie Actualiteiten,  
Raymonde de Larochelaan 19A, 
9051 Gent
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Huwelijksvermogensrecht

Verkopen aan 
je echtgenoot,  
het kan 

Een verkoop tussen echtgenoten was verbonden aan strenge sancties. 
Elke echtgenoot kon immers steeds de vernietiging ervan vorderen voor de 
rechtbank. Om deze reden moest men in de praktijk een beroep doen op 
alternatieven, zoals een schenking tussen echtgenoten of een inbreng in een 
(beperkte) huwgemeenschap. Maar deze alternatieven hadden uiteraard ook 
hun voor- en nadelen. 

Gezien de grote contractuele vrijheid die echtgenoten vandaag hebben om 
hun vermogens onderling te regelen, kwam er steeds meer en meer kritiek op 
het verbod. 

Bij de hervorming werd gehoor gegeven aan de kritiek en werd het 
verkoopverbod tussen echtgenoten afgeschaft. 

Gwen Kenzeler, gkenzeler@deloitte.com




