
Als ondernemende familie is het niet altijd 
gebruikelijk om samen te zitten en te praten 
over de toekomst van het bedrijf, de familie 
en het vermogen. Hiervoor tijd maken en 
het gesprek durven aangaan, geeft u de 
kans om inzichten te vergaren in de huidige 
situatie en in de visie en opvattingen van de 
andere familieleden. Deze gesprekken en de 
uitkomst hiervan, zijn een hefboom voor het 
optimaliseren van een futureproof evenwicht 
tussen bedrijf en familie.

Hoe verloopt een Business Family Lab?
Tijdens deze workshop worden verschillende 
aspecten afgetoetst. Hoe zit uw familie in 
elkaar? Wat is het beslissingsmodel? Heeft 
u (voldoende) afspraken gemaakt? Bent 
u (voldoende) bezig met het klaarstomen 
van de volgende generatie? Wat als er iets 
onverwachts gebeurt, bent u voorbereid? 
Wat met het zeggenschap en de 
vermogensverdeling in de toekomst?  

Wat met de mogelijke fiscale impact? Al deze 
vragen worden aan de hand van interactieve 
oefeningen en open discussies beantwoord 
tijdens de workshop.

Wat neemt u mee naar huis? 
Dankzij het Business Family Lab verwerft 
u veel inzichten in de fundamenten van 
een harmonieuze familie en een rendabel 
familiebedrijf. 

Uw input tijdens de workshop wordt 
vertaald in een overzichtelijk canvas (zie 
schema), waarbij de huidige stand van zaken 
met betrekking tot uw familie, bedrijf en 
vermogen duidelijk wordt weergegeven.
Hieraan wordt een concreet stappenplan 
gekoppeld, waarmee uw familie en 
bedrijf aan de slag kan gaan om aan een 
succesvolle toekomst te timmeren. 
Guy Jans, gjans@deloitte.com

Als ondernemer besteedt u terecht veel 
aandacht aan de zakelijke en operationele 
kant van uw bedrijf. Desondanks blijft het 
belangrijk om de focus op de familiale 
relaties en het vermogensbehoud niet te 
verliezen. Alleen op die manier garandeert 
u een welvarende toekomst voor uw familie 
en bedrijf.

Wat is een Business Family Lab en 
waarom zou u dit organiseren?
Het is een workshop waarbij verschillende 
generaties uit een ondernemende familie 
rond de tafel zitten. Onder begeleiding 
van onze adviseurs maakt u een analyse 
van uw familiale eigenheden, uw bedrijf 
en de structuur van uw vermogen. Op 
basis van deze workshop komt u te weten 
of de fundamenten van uw familiebedrijf 
verenigbaar zijn en/of u klaar bent voor de 
toekomst.

Hoe futureproof is uw familie?  
Is uw familiebedrijf klaar voor de 
toekomst en wordt het familiale 
vermogen gekoesterd als middel 
voor uw familiale welvaart? Een 
Business Family Lab verschaft 
op een snelle en efficiënte 
manier inzichten in hoe goed 
uw familie, bedrijf en vermogen 
voorbereid zijn op onvoorziene 
omstandigheden en uitdagingen 
van de toekomst.
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voor bedrijven die niet voldaan zouden hebben aan de contractuele verplichten met hun 
bank gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en een actieve 
kredietherstructurering doorlopen.

In sommige gevallen kan de toekenning van kapitaaluitstel geen volledige oplossing bieden 
voor de financiële moeilijkheden, bijvoorbeeld voor de betaling van de maandelijkse vaste 
kosten. In dat geval biedt de federale regeling de mogelijkheid om een beroep te doen op 
het tijdelijk overbruggingskrediet van 12 maanden via een bancaire instelling die wordt 
afgedekt via de federale garantieregeling. Ook hier moet het gaan over ondernemingen 
die levensvatbaar zijn en geen betalingsachterstanden hadden vóór COVID-19. Recent 
werd voor kmo’s de looptijd van dit overbruggingskrediet uitgebreid naar kredieten tot 
36 maanden, om zo bijkomende financiële ademruimte te creëren en het korte termijn 
(her-)financieringsrisico te beperken. In beide gevallen mag het overbruggingskrediet niet 
gebruikt worden voor de herfinanciering van bestaande kredieten.

Vlaamse steunmaatregelen
Aanvullend op de federale garantieregeling heeft ook de Vlaamse overheid een 
programma uitgewerkt; dit bestaat enerzijds uit het verstrekken van achtergestelde 
leningen en anderzijds uit het versterken van de ’2de waarborgregeling’.

Via Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) is een financieringsoplossing uitgewerkt 
voor ondernemingen die nood hebben aan een versterking van het quasi eigen vermogen. 
Deze oplossing van PMV bestaat uit een achtergestelde lening van minimaal 25.000 
EUR en maximaal 2,8 miljoen EUR met een looptijd van 3 jaar. Dit bedrag kan worden 
opgetrokken tot 4,3 miljoen EUR indien er een bijkomende investeerder of financier 
optreedt. Doel is kmo’s, start-ups en scale-ups te ondersteunen. In het geval van start-ups 
en scale-ups is er bovendien een conversiemogelijkheid voor PMV op de eerste schijf van 
800.000 EUR.
 
Net zoals de federale steunmaatregelen komen enkel levensvatbare ondernemingen die 
geen betalingsachterstanden hadden vóór COVID-19 in aanmerking. Daarnaast moet er 
een effectieve tewerkstelling zijn van minimum 80 % van het totale personeelsbestand dat 
op het einde van 2019 aanwezig was (of op korte termijn kunnen gerealiseerd worden) of 
moet 50 % van het totaal personeelsbestand terugkeren uit het systeem van technische 
werkloosheid. 

Voor ondernemingen die bijzonder zwaar getroffen zijn door COVID-19 (zoals de 
toeristische sector, de evenementensector, … en hun toeleveranciers) zijn de regels 
soepeler mits een realistisch reactivatieplan voorgelegd kan worden. In dit plan moet een 
afbouw van het aantal voltijdse equivalenten in tijdelijke werkloosheid zijn opgenomen 
waardoor een minimale effectieve tewerkstelling van 60 % van het aantal voltijdse 
equivalenten per einde 2019 bereikt kan worden en dit tegen uiterlijk eind 2021.

Ook de capaciteit van de bestaande 2de waarborgregeling van PMV (75 % waarborg met 
een maximum van 1,5 miljoen EUR) werd uitgebreid. Bijkomend werd de toepassing van 
deze waarborg verruimd. Door de corona-crisiswaarborg kan nu ook een door de bank 
toegestaan overbruggingskrediet ter aflossing van niet-bancaire schulden tot 12 maanden 
(bijv. leveranciers) gewaarborgd worden. Verder werd de kostprijs gehalveerd tot 0,25 % 
vermenigvuldigd met het waarborgbedrag en de waarborgperiode (in jaren). 

Waarborgregelingen groter dan 1,5 miljoen verlopen via Gigarant. Ook in deze 
waarborgportefeuille werd de capaciteit uitgebreid en de bijhorende premiekost verlaagd.
Belangrijk is dat aan deze waarborg een tewerkstellingsengagement tot 6 jaar is gekoppeld.

Gezien de mix en evolutie van een reeks financiële steunmaatregelen is een adequate 
financiële planning noodzakelijk. Het identificeren van de specifieke financieringsvragen 
en het gepast structureren van het bijhorende financieringsprofiel (vervaldagen, 
waarborgen, convenanten, financiële buffer,..) verdient specifieke aandacht. Uiteraard is 
een permanente monitoring via kasplannning een must.
Birger Dujardin, bdujardin@deloitte.com

Naar aanleiding van de COVID-19 
situatie heeft de overheid een reeks 
maatregelen genomen op financieel, 
fiscaal en sociaalrechtelijk vlak. In 
de loop van de voorbije maanden 
werden deze regelmatig bijgestuurd en 
aangevuld. Onderstaand vindt u een 
beknopt overzicht van de federale en 
Vlaamse financiële maatregelen. 

Federale steunmaatregelen
De federale steunmaatregelen kunnen 
opgedeeld worden in twee categorieën. 
Enerzijds is er de mogelijkheid om uitstel 
van kapitaalaflossingen te bekomen voor 
bestaande bancaire kredieten. Anderzijds 
kunnen nieuwe kredieten geruggesteund 
worden door een federale garantieregeling.

Ondernemingen die geconfronteerd 
worden met betalingsmoeilijkheden 
door COVID-19 kunnen via hun financiële 
instelling een aanvraag indienen tot 
kapitaaluitstel tot 31 december 2020. Er 
moet aangetoond worden dat de omzet 
is gedaald of zal dalen, volledig of deels 
een beroep wordt gedaan op tijdelijke 
werkloosheid of een verplichte sluiting zich 
heeft voorgedaan. 

Ondernemingen die echter al 
betalingsachterstanden hadden voor 
1 februari 2020 bij fiscale of sociale 
instellingen kunnen geen beroep doen 
op deze steunmaatregel. Dit geldt tevens 
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Doorstaat uw onderneming de  
cashflow-stresstest?
Cashflowmanagement staat deze dagen 
hoog op de agenda. Het is voor u als 
ondernemer meer dan ooit belangrijk om 
een degelijke inschatting te maken van de 
netto kaspositie van uw onderneming voor 
de komende weken en maanden. 

Zonder cash kunnen leveranciers, 
personeel, huur, financieringen, … 
immers niet betaald worden en zou 
uw onderneming snel in zeer moeilijk 
vaarwater terecht kunnen komen.

Via een stresstest worden pro-actief 
verschillende scenario’s in kaart gebracht 
waarbij, naast een resultaatsprognose, 
ook het betaalgedrag van klanten en de 
betaaltermijn naar leveranciers worden 
gesimuleerd. Zo krijgt u op week- of 
maandbasis inzicht in de toekomstige netto 
kaspositie van uw onderneming; dit op 
basis van de verschillende scenario’s. Met 
de verworven inzichten kan dan een gericht 
actieplan worden opgesteld. Voorkomen is 
immers nog altijd beter dan genezen.

Nu de meeste toegestane betalingsuitstellen 
voor kredieten, bedrijfsvoorheffing, … 
aflopen, zou uw netto kaspositie snel in 
negatieve zin kunnen evolueren, zodat een 
strikte opvolging van dichtbij meer dan ooit 
noodzakelijk is.
Jeroen Delie, jdelie@deloitte.com 

Corona III
Enkele interessante 
maatregelen in 
aanloop naar het 
einde van het (boek)
jaar

In aanloop naar het einde van 
het (boek)jaar brengen we graag 
een aantal steunmaatregelen in 
herinnering die naar aanleiding van 
de coronacrisis werden ingevoerd, 
maar die aflopen op 31/12/2020. 

Investeringsaftrek van 25 %
De éénmalige investeringsaftrek voor 
‘kleine vennootschappen’ (*) voor 
investeringen gerealiseerd tussen 12 
maart 2020 en 31 december 2020 
wordt verhoogd van 8 % naar 25 %. 
Let wel: bepaalde investeringen (bijv. in 
personenwagens) komen hiervoor niet 
in aanmerking. Ook wordt de overdracht 
van de eventuele onbenutte aftrek voor 
de investeringen van 2019 versoepeld.

(*) 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. 
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.

100 % aftrekbaarheid van receptiekosten 
De aftrekbaarheid van beroepsmatig gedane 
receptiekosten wordt opgetrokken van 
50 naar 100 % voor de uitgaven gedaan 
tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020. 
Noteer hierbij wel dat de aftrekbaarheid van 
restaurantkosten (69 %) en relatiegeschenken 
(50 %) ongewijzigd is gebleven.

De btw op deze kosten is slechts 100 % 
aftrekbaar indien ze gemaakt worden 
voor bepaalde evenementen waarvan 
het publicitair karakter voldoende kan 
aangetoond worden.

Consumptiecheque
Deze cheque, die enerzijds extra 
koopkracht moet genereren voor 
werknemers en anderzijds de sectoren 
horeca, cultuur en sport moet 
ondersteunen, kan toegekend worden aan 
arbeiders, bedienden en bedrijfsleiders 
voor een maximumbedrag van 300 EUR, 
op collectieve basis of aan een objectief 
afgebakende categorie binnen het 
personeel. Voor de begunstigde is de 
cheque vrij van belastingen en sociale 
zekerheid, voor de werkgever is deze 
integraal aftrekbaar.

Door een wetswijziging die inmiddels werd 
doorgevoerd kan de consumptiecheque 
nu ook besteed worden bij lokale 
kleinhandelaars die langer dan een 
maand verplicht gesloten zijn geweest 
en die voldoen aan de criteria van 
microvennootschappen (zoals bijv. kappers, 
bloemenwinkels, …).
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com
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Een familiebedrijf is meer dan een bedrijf, het 
is een visie, een project, een familie. Het is dan 
ook essentieel om de overdracht ervan naar de 
volgende generatie op een adequate manier te 
begeleiden. 

De eerste vraag die zich opdringt is niet zozeer hoe u de 
aandelen, maar wel alle knowhow, alle rollen, de ziel van uw 
bedrijf kan doorgeven. Deze principes vinden we niet terug 
in de schenkingsakte, maar eerder in het proces om tot een 
familiaal charter te komen.

Dat proces wordt vaak ten onrechte herleid tot het louter 
redigeren van een tekst. Echter, het is een constructie, 
waartoe alle betrokken partijen hun steentje dienen bij te 
dragen. Het laat toe om alle interacties met betrekking tot 
het beheer van uw bedrijf, de eigendom van uw bedrijf en uw 
familie te kaderen.

De discussies die zullen bijdragen tot het uiteindelijke charter 
zijn belangrijk omdat deze plaatsvinden samen met de 
toekomstige generatie door middel van workshops waarbij 
de actieve deelname van eenieder de sleutel tot succes 
vormt. 

Wensen niet alle kinderen het familiebedrijf actief verder te 
zetten? Het charter maakt het mogelijk om dit flexibel in te 
vullen, waardoor iedereen zijn plaats en rol in uw bedrijf kan 
vinden.

Gekoppeld aan een aandeelhoudersovereenkomst die de 
relaties tussen de verschillende aandeelhouders regelt, 
vnl. met betrekking tot de raad van bestuur, de algemene 
vergadering en de overdracht van de aandelen, laat de 
redactie van een charter u ook toe om uw huidige structuur 
onder de loep te nemen en na te gaan of deze futureproof 
is. Vaak is de overdracht naar (een deel van) de volgende 
generatie het ideale momentum om deze structuur in 
vraag te stellen en kan op een fiscaal gunstige manier een 
aangepast kader worden gecreëerd.

Uw familiaal charter is opgesteld en uw bedrijf heeft 
een economische activiteit? In de 3 regio’s bestaat een 
gunstregime, zodat u de aandelen van uw bedrijf onder 
bepaalde voorwaarden vrij van schenkbelasting kan 
overdragen. 

Een volledige en optimale overdracht neemt tijd in beslag. 
Overweegt u deze stap binnen enkele jaren te zetten?  
Sta er nu reeds bij stil! 
Ine Devoet, idevoet@deloitte.com


