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Als ondernemer bent u voortdurend bezig met uw 
bedrijf. Negatieve gebeurtenissen in uw privéleven 
kunnen echter een zware impact hebben. Mogelijk 
bent u zich hiervan op vandaag niet bewust.

Stel u heeft een ongeval. U wordt immobiel, valt in een coma, of erger nog, u 
overlijdt. Geen prettig gedachtegoed, maar helaas soms harde realiteit waarbij uw 
familie plots wordt geconfronteerd met allerhande te regelen zaken en waarbij uw 
bedrijf eensklaps wordt geconfronteerd met uw familie.

Om hierop te anticiperen raden wij elke ondernemer volgende eenvoudige en 
portemonnee-vriendelijke zaken aan.

1  Zorgvolmacht  
Anticiperen op onbekwaamheid
Met een zorgvolmacht kan u anticiperen 
op uw eventuele (wils-)onbekwaamheid 
ten gevolge van ziekte, ongeval, dementie, 
enz.
 • U bepaalt preventief wie u aanstelt 
als vertrouwenspersonen die later 
uw vermogen verder mogen beheren 
en de belangen m.b.t. uw persoon 
mogen behartigen, zoals bijvoorbeeld 
zorgverlening en huisvesting.

 • U bepaalt zelf hoe en in welke mate 
de aangestelde vertrouwenspersonen 
zullen mogen optreden – alleen of 
samen. U kan dit specifiëren naargelang 
de vermogensbestanddelen, zoals 
aandelen en vastgoed.

 • Indien u geen zorgvolmacht heeft 
en u wordt wilsonbekwaam, zal de 

vrederechter bepalen wie hij het meest 
geschikt acht om uw vermogen te 
beheren en wat deze persoon allemaal 
mag doen.

 • U kan toestemming geven om in 
bepaalde gevallen nog schenkingen te 
doen aan welbepaalde begunstigden 
om zo in extremis de successiedruk nog 
te kunnen verminderen.

2  Personal & Business Continuity 
Plan 
Anticiperen op stuurloze familie en 
onderneming
Dit vormt een op maat gemaakte 
handleiding die u gedurende uw leven 
bijhoudt en updatet. Na uw overlijden 
dient deze als leidraad voor uw familie 
en bedrijf. Zo kan u uw familie wegwijs 
maken in de zaken die zij na uw 
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overlijden moeten regelen, de te contacteren 
vertrouwenspersonen, de omvang van uw 
vermogen en hoe dit georganiseerd is, wat 
er moet gebeuren op bedrijfsniveau, waar 
allerhande documenten raadpleegbaar zijn, 
paswoorden, inloggegevens, etc.

3  Testament
Anticiperen op erfbelasting en ongewenste 
vererving
Het voordeel van een testament is dat het 
pas uitwerking krijgt bij uw overlijden en dat u 
het op elk moment kan wijzigen. Het is tevens 
een ideaal instrument om af te wijken van de 
wettelijke verervingsregels:
 • Spreiding van het te vererven vermogen over 
verschillende hoofden om de erfbelasting te 
drukken.

 • Toewijzing van bepaalde goederen aan 
bepaalde personen (bv. gezinswoning 
belastingvrij aan uw partner, uw bedrijf aan 
de kinderen die er in actief zijn, …).

 • Specifieke bevoordeling, onterving of 
omkadering van een bepaalde erfgenaam.

 • Zeggenschap door ex-partner vermijden.
 • Vermijden dat jonge kinderen meteen en vrij 
over een groot vermogen beschikken.

4  Onbeslagbaarheid gezinswoning
Anticiperen op schuldeisers
Als bestuurder van een vennootschap loopt uw 
privévermogen risico. Een claim op basis van 
bestuursaansprakelijkheid kan er bijvoorbeeld 
toe leiden dat schuldeisers beslag leggen op uw 
gezinswoning. Dit valt gemakkelijk te vermijden 
door het afleggen van een verklaring van 
onbeslagbaarheid van de gezinswoning bij de 
notaris.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze 4 documenten 
onmisbaar zijn voor de continuïteit van uw 
familie en uw bedrijf in noodgevallen. 
Ellen Bonte, ebonte@deloitte.com 



Naar aanleiding van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het regime van 
de notionele intrestaftrek zo gewijzigd dat de investeringsaftrek normaliter interessanter 
is. Dit moet echter geval per geval beoordeeld worden. 

Verdere tariefverlaging vennootschapsbelasting

De verdere tariefverlaging van de vennootschapsbelasting zorgt voor een extra 
voordeel. In aanslagjaar 2020 (verbonden aan een tijdperk dat ten vroegste aanvangt per 
01/01/2019) kunnen investeringen een belastingbesparing opleveren tegen een tarief van 
29,58 %. Vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een tijdperk dat ten vroegste aanvangt 
per 01/01/2020) daalt deze belastingbesparing tot 25 %.
 
Het is evident dat het extra voordeel dat de tariefverlaging met zich meebrengt, 
verwaarloosbaar is als uw vennootschap aan het verlaagd tarief onderworpen is. Dit tarief 
daalt immers slechts van 20,40 % naar 20 % en is enkel van toepassing op de eerste schijf 
van 100.000 EUR. 

Gewijzigde fiscale afschrijvingsregels 

Op activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 01/01/2020 verdwijnt de mogelijkheid 
tot degressief afschrijven. Bovendien moeten voortaan ook “kleine vennootschappen” 
de eerste afschrijvingsannuïteit op deze activa pro rata beperken in functie van de 
aanschaffingsdatum van de investering. 

Voorbeeld

Een kleine vennootschap die haar boekhouding voert per kalenderjaar en die niet 
onderworpen is aan het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting heeft een 
investering gepland van 20.000 EUR. Deze investering wordt degressief afgeschreven over 
5 jaar. 

Indien zij deze investering doet in 2019, levert haar dit de volgende belastingbesparing op:

Indien zij deze investering doet per 01/05/2020, levert haar dit de volgende 
belastingbesparing op: 

Door de geplande investering alsnog in 2019 uit te voeren, levert dit de vennootschap een 
extra belastingbesparing op van 1.150 EUR. Bovendien realiseert de onderneming deze 
besparing over een kortere termijn: vier in plaats van zes jaar. Bijgevolg kan het nuttig zijn 
uw geplande investeringen niet langer uit te stellen. 
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com
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2019 2020 2021 2022 Totaal

Afschrijvingen 8.000 4.800 4.000 3.200
Investeringsaftrek (20 %) 4.000
Totale aftrekken 12.000 4.800 4.000 3.200
Tarief 29,58 % 25 % 25 % 25 %
Belastingbesparing 3.550 1.200 1.000 800 6.550

De hervorming van de 
vennootschapsbelasting heeft een 
aantal maatregelen ingevoerd die 
ertoe leiden dat vennootschappen 
er belang bij hebben hun geplande 
investeringen niet uit te stellen. 

Verhoogde investeringsaftrek 
Voor ‘kleine vennootschappen’ werd de 
investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 
8 % naar 20 % voor vaste activa die zijn 
verkregen of tot stand gebracht tussen 
01/01/2018 en 31/12/2019. Kwalificerende 
investeringen die vóór het einde van 2019 
gebeuren, kunnen dus nog genieten van 
deze verhoogde investeringsaftrek. 

Onder meer volgende investeringen zijn 
uitgesloten van de investeringsaftrek: 
personenwagens en auto’s voor dubbel 
gebruik, activa die niet afschrijfbaar 
zijn of die afgeschreven worden over 
minder dan drie belastbare tijdperken 
en activa waarvan het recht van gebruik 
overgedragen is aan een derde. 

Om te bepalen of een vennootschap 
voor fiscale doeleinden als ‘klein’ 
kwalificeert, moeten eventuele verbonden 
vennootschappen als een geconsolideerd 
geheel bekeken worden. 

De toepassing van de investeringsaftrek 
sluit die van de notionele intrestaftrek uit. 

Stel uw geplande investeringen niet uit!

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal

Afschrijvingen 2.667 4.000 4.000 4.000 4.000 1.333
Investeringsaftrek (8 %) 1.600
Totale aftrekken 4.267 4.000 4.000 4.000 4.000 1.333
Tarief 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25%
Belastingbesparing 1.067 1.000 1.000 1.000 1.000 333 5.400
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Bent u klaar voor het nieuwe 
vennootschapsrecht?
Vanaf 1 januari 2020 zal het nieuw Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen (WVV) ook een grote impact hebben op bestaande 
ondernemingen. Op dat moment treden immers de dwingende bepalingen 
van het wetboek in werking.

Dwingende bepalingen – wat wordt hiermee bedoeld?
Dwingende bepalingen zijn in essentie de bepalingen waar u niet van kan afwijken 
in de statuten. Deze bepalingen worden op 1 januari 2020 automatisch op uw 
vennootschap van toepassing. Dit kan betekenen dat u nu reeds actie moet 
ondernemen om ervoor te zorgen dat uw vennootschap ook in 2020 nog handelt 
conform de wettelijke bepalingen. 

Over welke bepalingen spreken we?
Het gaat hier onder meer over de afschaffing van het kapitaal in de BV (de 
huidige BVBA), de netto-actief- en liquiditeitstest bij uitkeringen in een BV, de 
invoering van wettelijke beperkingen voor bestuursaansprakelijkheid, het verbod 
op cascadebenoemingen en dubbele mandaten in het bestuursorgaan, de 
verruimde definitie voor dagelijks bestuur en nieuwe benamingen voor een aantal 
vennootschapsvormen. Naast deze opsomming treden er op 1 januari 2020 nog tal 
van andere dwingende bepalingen in werking.
Hilde Bossier, hbossier@deloitte.com

Incoterms® 2020 
gelanceerd
Op 10 september publiceerde de International 
Chamber of Commerce de langverwachte 
nieuwe versie van de Incoterms®.

Ondanks de geruchten dat de meest frequent 
gebruikte Incoterms® (EXW en DDP) zouden 
verdwijnen, blijven ze toch alle 11 bestaan. 
Aan de huidige Incoterms® werd wel gesleuteld, 
gaande van een naamswijziging van Delivered at 
Terminal (DAT) naar Delivered at Place Unloaded 
(DPU), over een verhoogde verzekeringsplicht 
onder CIP, tot een aantal ingrepen om de 
Incoterms® 2020 aan te passen aan het 
hedendaagse trading landschap.

De aangepaste Incoterms® vormen vanaf 
1 januari 2020 de nieuwe standaard in nationale 
en internationale handelstransacties. Vermijd 
misverstanden en zorg ervoor dat u ook de taal 
van de Incoterms® 2020 spreekt. 
Elke Debeer, eldebeer@deloitte.com

De nieuwe belangenconflictregeling:
Wereld van verschil of niets nieuws onder de zon?

Met de invoering van het nieuwe 
Wetboek Vennootschappen en 
Verenigingen wordt vanaf 1 januari 2020 
de procedure voor belangenconflicten 
geüniformiseerd en hervormd. 

Voortaan geldt er slechts één regeling voor 
de NV, BV, CV, VZW en de stichting.

Een bestuurder die een vermogensrechtelijk 
belang heeft dat tegenstrijdig is met dat van 
de vennootschap, dient dit voorafgaandelijk 
te melden aan zijn medebestuurders. 
Vervolgens neemt het bestuursorgaan 
een besluit waarbij de betrokken 
bestuurder zich moet onthouden. Het 
bestuursorgaan moet de verrichting nog 
steeds verantwoorden en moet stilstaan bij 
de vermogensrechtelijke gevolgen voor de 
vennootschap.

Indien alle bestuurders een 
belangenconflict hebben of indien er 

slechts één bestuurder is, moet de 
verrichting worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering die dan de knoop 
moet doorhakken. 
Als de aandeelhouders de verrichting 
goedkeuren, kan het bestuursorgaan 
de beslissing uitvoeren, zelfs indien 
de bestuurder eveneens de enige 
aandeelhouder van de vennootschap is.

Het is nog meer dan vroeger aangewezen 
om de procedure voor belangenconflicten 
strikt na te leven, vermits elke 
belanghebbende voortaan bij miskenning 
ervan de nietigheid van de verrichting kan 
vorderen.
Cécile Wolfs, cwolfs@deloitte.com
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Gunsttarief schenk- of erfbelasting 
voor familiale vennootschappen
Stemrecht is belangrijker dan eigendom

Het Vlaams Gewest kent een gunsttarief 
voor familiale vennootschappen. 
Indien aan een aantal voorwaarden 
voldaan is, geldt er een vrijstelling van 
schenkbelasting of een vlak tarief in 
de erfbelasting: 3 % in rechte lijn naar 
(klein-)kinderen of tussen partners en 
7 % naar alle anderen. 

Tot voor kort moest in principe minstens 
50 % van de aandelen in het bezit zijn 
van de schenker/erflater en zijn familie. 
Daarnaast mocht het kapitaal niet dalen 
binnen de 3 jaar na de schenking. Door het 
nieuwe vennootschapsrecht, waarbij het 
kapitaalbegrip in de BV verdwijnt en ook de 
stemrechten vrij aan de aandelen kunnen 
worden gekoppeld, was het Vlaams Gewest 
echter genoodzaakt om in te grijpen. Twee 
wijzigingen vragen toch wel bijzondere 
aandacht:
 
Voortaan moeten de aandelen die in volle 
eigendom toebehoren aan de schenker/
erflater en zijn familie minstens 50 % van 
de stemrechten (vroeger: 50 % van de 
aandelen) vertegenwoordigen. Bezitten de 
schenker/erflater (en zijn familie) slechts 

30 % van de stemrechten, dan kunnen de 
aandelen toch nog in aanmerking komen 
voor het gunsttarief op voorwaarde dat 
zij samen met een andere aandeelhouder 
(inclusief zijn familie) 70 % van de 
stemrechten bezitten of 90 % met twee 
andere aandeelhouders (inclusief hun 
familie).  

Indien de vennootschapsvorm, zoals de 
nieuwe besloten vennootschap (BV), niet 
voorziet in een kapitaalbegrip dan mag 
het eigen vermogen van de vennootschap 
niet dalen gedurende een periode van 
drie jaar na de schenking of het overlijden 
door uitkeringen of terugbetalingen 
(dividenduitkeringen, kapitaalvermindering, 
…) tot onder het bedrag van de tot op de 
datum van schenking of overlijden verrichte 
inbrengen (vroeger: geen terugbetalingen 
van kapitaal).  
 
In de praktijk zal dit wellicht in de 
meeste dossiers geen gevolgen met zich 
meebrengen. Bij twijfel adviseren wij u om 
uw dossier even onder de loep te nemen. 
Thomas Verlinden, tverlinden@deloitte.com

Wilt u deze 
nieuwsbrief 
nog blijven 
ontvangen? 
Stuur ons uw 
goedkeuring voor 
20 december
Voor de update van onze database en 
om te blijven voldoen aan de regels 
van de GDPR-wetgeving, vragen wij uw 
uitdrukkelijke goedkeuring om onze 
nieuwsbrief ‘Accountancy & Advisory  
Actualiteiten’ te blijven ontvangen. 

Daarom verzoeken we u om vóór 
20 december 2019 door te geven dat 
u deze maandelijkse nieuwsbrief nog 
wilt blijven ontvangen op papier en/of 
eventueel ook digitaal.

Zonder uw bevestiging moeten wij u 
noodgedwongen uit onze database 
verwijderen.

https://www.regonline.com/
actualiteiten

of scan de QR-code
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