
100 % fiscaal aftrekbaar. Maar gezien de 
belangrijke fiscale opbrengsten verbonden 
aan de bedrijfswagen, zal vanaf 1/1/2027 
- in functie van het jaar van aanschaffing 
van het voertuig - de fiscale aftrekbaarheid 
geleidelijk afnemen. Ook de minimum 
solidariteitsbijdrage op elektrische wagens 
zal vanaf 1/7/2023 jaar na jaar stijgen.

Voor de gebruiker van de bedrijfswagen 
zal het voordeel alle aard feitelijk stijgen bij 
fossiele brandstofwagens.

En tot slot wordt de trend van complexiteit 
van de fiscale wetgeving verdergezet. De 
(evoluerende) formules inzake de fiscale 
aftrekbaarheid van wagens, de eraan 
verbonden berekening van voordelen alle 
aard en de regels rond laadpalen zijn zonder 
gedetailleerde handleiding nauwelijks nog te 
begrijpen.

Groen beleid lokt veel innovatie uit. Het 
is nu meer dan ooit het moment om een 
goed inzicht te hebben in de mogelijkheden 
die innovatie-aftrek, vrijstelling 
bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en 
O&O-belastingkrediet kunnen bieden.

FA I R N E S S 
Een geheel van bijsturingen ligt op tafel, 
onder meer de inperking op gunstregimes 
voor topsporters en expats, de beperking 

G R O E N E R E  F I S C A L I T E I T
Het leidt geen twijfel dat de klimaatambities 
de komende jaren zullen leiden tot een 
brede waaier aan fiscale maatregelen: 
taksen op producten volgens ecologisch 
karakter, CO2-taksen, allerlei heffingen op 
energie volgens groen karakter. Mogelijk 
worden voor fiscale aftrekken binnen de 
woonfiscaliteit energieprestatienormen 
bepalend en waarom zou men de 
kadastrale inkomens finaal niet herijken op 
energiecriteria?

De wagenfiscaliteit, het eerste domein waar 
wetgeving aangepast wordt, hinkt altijd 
op twee benen: enerzijds de aard (in casu 
vergroening) van het wagenpark sturen, 
anderzijds de zekerheid van inkomsten 
voor de staatskas vrijwaren.

Voor fossiele brandstofwagens aangeschaft 
tussen 1/7/2023 en 31/12/2025 zal de 
fiscale aftrekbaarheid gradueel zakken 
tot nul. De kosten m.b.t. dergelijke 
voertuigen die u aanschaft vanaf 1/1/2026 
zullen niet langer aftrekbaar zijn. De 
solidariteitsbijdrage (RSZ) die de werkgever 
verschuldigd is, stijgt snel vanaf 1/7/2023. 
Ook de brandstofkosten zullen de fiscale 
aftrek van de bedrijfswagen blijven volgen 
en dus de facto minder aftrekbaar zijn.
Elektrische voertuigen aangeschaft tot 
en met eind 2026 daarentegen, blijven 

De klimaatdoelstellingen impacteren sterk de wagenfiscaliteit. De fiscale en 
financiële set-up van de mobiliteit voor medewerkers is aan een reset toe. 
Groene ambities leiden tot innovatie, die gestimuleerd wordt door heel wat 
R&D- en innovatiesteun. Het publiek debat over een meer fair belastingstelsel 
is op de politieke agenda ingeleid. Met inzicht in de fiscaliteit van morgen, zal 
u mogelijk uw privé- en bedrijfsvermogen willen reorganiseren. En tot slot, de 
fiscale administraties lijken over steeds meer informatie te beschikken.
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van de doelgroepvermindering voor de 
aanwerving van de eerste werknemer, 
... Het is niet uitgesloten dat ook het 
voorstel tot aanpassing van de fiscale 
aftrekbaarheid van tweede woningen terug 
wordt opgevist. Het eerder afgesloten 
regeerakkoord heeft het over de sterkste 
schouders die meer moeten bijdragen. 
Voordelige regimes als auteursrechten, 
cafetariaplannen en forfaitair geraamde 
voordelen alle aard doorstaan in bepaalde 
visies de fairness-toets niet. De vraag wordt 
expliciet gesteld waarom de werkelijke 
roerende en onroerende inkomsten én 
meerwaarden niet aan bijvoorbeeld een 
vlaktaks onderhevig zijn. Ook in de tweede 
pijler pensioenvorming zou de opbouw 
van pensioenkapitalen kunnen gelimiteerd 
worden tot een maximumreferentie-
inkomen. De meest verregaande piste is 
het eenmalig pensioenkapitaal geleidelijk 
aan te vervangen door de uitkering van 
belaste rentes. Ook de winsten op aandelen 
via management incentive plannen staan 
voor bepaalde aspecten nu reeds in het 
taxatievizier.

T R A N S PA R A N T
Hier kunnen we kort zijn: in een digitale 
wereld is alles traceerbaar, als u of uw 
gezin zelf al niet transparantie creëren via 
bijvoorbeeld Facebook. Fiscale adviseurs 
of hun cliënten moeten bepaalde 
grensoverschrijdende planning vooraf 
melden. De banken kreunen onder de 
rapporteringsregels over hun klanten. Het 
UBO-register laat geen enkele anonimiteit 
meer toe en last but not least draait de 
informatie-uitwisseling met het buitenland 
op volle toeren. 
Henk Hemelaere, hhemelaere@deloitte.com  



Aandeelhouderschap 
Bij het verwerven van een participatie 
in een vennootschap lijkt het vaak te 
vroeg om reeds te denken aan een latere 
verkoop. In de praktijk blijkt het echter 
geen overbodige luxe om hier tijdig bij 
stil te staan. Wat immers als u op een 
bepaald moment uw aandelen liquide 
wenst te maken omwille van ziekte, 
pensioen of (andere) financiële redenen 
of wanneer de samenwerking met uw 
medeaandeelhouders niet verloopt zoals 
verwacht? 

Vaak wordt er van uit gegaan dat er 
voor dergelijke situaties vangnetten 
zijn. In veel vennootschappen zijn er 
inderdaad statutaire of onderhandse 
overdrachtsregelingen voor de aandelen 
bedongen. Denk maar aan een voorkoop- 
of goedkeuringsrecht. Deze regelingen 
veronderstellen evenwel dat u zelf als 
aandeelhouder een geïnteresseerde koper 
moet zoeken voor uw aandelen. De vraag 
stelt zich of u snel een geïnteresseerde 
derde partij kan vinden op het moment 
dat u wenst uit te stappen. Met andere 
woorden, is uw aandelenpakket wel te 
allen tijde verkoopbaar op de markt? 
Wenst u zichzelf te beschermen tegen 
deze - meestal moeilijke en tijdrovende 
- zoektocht, dan doet u er goed aan om 
vanaf het begin een goede exit-regeling 
te stipuleren, zoals bijvoorbeeld een 
verkoopoptie die een uitstap mits 
bepaalde voorwaarden tegenover uw 
medeaandeelhouders verzekert.

In dit kader spelen ook de rechten en 
verplichtingen die aan uw aandelenpakket 
verbonden zijn een belangrijke rol. Het 
spreekt voor zich dat aandelen waaraan 
slechts beperkte rechten gekoppeld 
zijn, moeilijk(er) verkoopbaar zijn op de 
markt. Door in te spelen op de door 
het WVV geboden flexibiliteit kunnen 
aandeelhouders samen rechten en plichten 
op maat koppelen aan hun aandelen. Op 
deze wijze kan u niet alleen een aanzienlijk 
sterkere positie als aandeelhouder 
onderhandelen, maar ook anticiperen op 
mogelijke issues waarmee u in de toekomst 
geconfronteerd zou kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan situaties waarin u meer 
zeggenschap wenst op aandeelhouders- of 
bestuursniveau of wanneer u niet tevreden 
bent met uw deelname in de winst. In 
deze gevallen kan een uitbreiding van 
de aan uw aandeel verbonden rechten - 
door bijvoorbeeld een vetorecht of een 
recht op preferente winstuitkering - een 
interessante optie zijn. 

Bestuur 
Ook voor bestuurders zijn er een aantal 
belangrijke reflectiepunten. Zo is het als 
bestuurder van belang om stil te staan bij 
het einde van de duurzame samenwerking 
met de vennootschap. Voorziet u niets, dan 
geniet u door de ad nutum-afzetbaarheid, 
die standaard van toepassing is, geen 
enkele ontslagbescherming. Afwijkende 
statutaire bepalingen en goede individuele 
bestuurdersovereenkomsten zijn hier een 
must. 

Ook de vennootschap zelf heeft 
belang bij het (her)overwegen van haar 
bestuursmodel. Per slot van rekening 
kan een sterk en gestructureerd 
bestuursorgaan een groot verschil 
maken voor het imago en de 
geloofwaardigheid van de vennootschap 
ten aanzien van derden. Heeft uw 
vennootschap een duidelijke en efficiënte 
bevoegdheidsverdeling, zowel tussen 
de verschillende organen als binnen één 
orgaan? Of is elke bestuurder eerder 
een manusje-van-alles zonder duidelijk 
afgebakende bevoegdheden? Wie wordt 
verkozen als bestuurder? Zijn dit enkel 
eensgezinde vertrouwenspersonen van de 
ondernemer of heeft u al nagedacht over 
een extern bestuurder die een objectieve 
en vernieuwende kijk in uw vennootschap 
kan binnenbrengen? 

Conclusie 
Wat uw specifieke situatie ook moge zijn: 
We raden u aan bewust en grondig over 
elk van deze vraagstukken te reflecteren 
en, indien nodig, tijdig in een adequate 
oplossing te voorzien. Een strategische 
benadering met juridische inslag, een 
must anno 2021!
Cécile Wolfs, cwolfs@deloitte.com

Aandeelhouderschap en bestuur: 
strategische vragen 
B E N T  U  A A N D E E L H O U D E R  O F  B E S T U U R D E R? DA N  Z I J N  E R  E E N  A A N TA L  S T R AT E G I S C H E  V R AG E N  WA A R O V E R  U  B E S T  E E N S 

G R O N D I G  N A D E N K T.  O O K  A L  K A N  U  V O O R  B E PA A L D E  S I T UAT I E S  T E R U G VA L L E N  O P  D E  S TA N DA A R D R E G E L I N G  V O O R Z I E N 

I N  H E T  N I E U W E  W E T B O E K  VA N  V E N N O O T S C H A P P E N  E N  V E R E N I G I N G E N  (“ W V V ” ) ,  T O C H  I S  H E T  I N  V E E L  G E VA L L E N 
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Het btw-wetboek voorziet dat de diensten verricht in de uitoefening van hun geregelde 
werkzaamheid door (tand)artsen en kinesisten vrijgesteld zijn van btw. Onder druk van 
Europese Rechtspraak worden de voorwaarden waaronder de medische verzorging en 
ziekenhuisverpleging in België zijn vrijgesteld, grondig hervormd. Vanaf 1/1/2022 zijn 
volgende wijzigingen van toepassing:

 • de vrijstelling wordt beperkt tot ingrepen en behandelingen met een therapeutisch 
doel. Enkel diensten die de diagnose, verzorging en, in de mate van het mogelijke, 
de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben zullen nog 
vrij van btw kunnen gebeuren. Niet therapeutische handelingen en/of esthetische 
handelingen worden dus onderworpen aan btw.

 • diensten van niet-gereglementeerde beroepen kunnen (onder bepaalde 
voorwaarden) van deze vrijstelling genieten. 

 • de nauw met ziekenhuisverpleging samenhangende handelingen zijn slechts 
vrijgesteld indien voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat heel wat (para)medici gemengde 
btw-plichtigen zullen worden vanaf 1/1/2022 met alle administratieve lasten hieraan 
verbonden. Vanuit de btw-administratie werden dd. 9/12/2021 al ‘toleranties’ 
gepubliceerd in afwachting van de publicatie van een uitgebreide toelichting.  
Lore Germonpré, lgermonpre@deloitte.com
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Zin of onzin van een ruling voor 
forfaitaire kostenvergoedingen 
toegekend aan werknemers
Kan u “zonder meer” een forfaitaire kostenvergoeding toekennen?
In principe moet een onkostennota worden opgesteld voor elke terugbetaling aan 
werknemers van kosten die eigen zijn aan de werkgever: verplaatsingen met eigen wagen, 
restaurant- en representatiekosten, parkingkosten, ... Om administratieve rompslomp te 
vermijden, bestaat de mogelijkheid om bepaalde kosten forfaitair te vergoeden. Welk type 
kosten en voor welke bedragen de vergoeding forfaitair kan toegekend worden, is vaak 
voer voor discussie bij een fiscale / sociale controle. 

Risico verlagen dankzij rulingaanvraag
Een voorafgaande beslissing voor de toekenning van een forfaitaire vergoeding kan 
op fiscaal vlak aangevraagd worden bij de Rulingcommissie. Een dergelijk akkoord is 
echter beperkt geldig, in principe voor een termijn van 5 jaar. Indien geen voorafgaande 
beslissing aangevraagd en verkregen wordt, kan de Fiscale Administratie de forfaitaire 
onkostenvergoedingen betwisten omdat zij deze onredelijk of onvoldoende verantwoord 
vindt. Dit kan leiden tot een gehele of gedeeltelijke herkwalificatie in loon. 
 
Op sociaal vlak is een dergelijke ruling niet mogelijk. De RSZ publiceert op haar website 
wel maximumbedragen voor bepaalde types kosten. Indien er een fiscale ruling werd 
afgeleverd, zal de RSZ bij een sociale inspectie zich aligneren naar wat fiscaal werd 
overeengekomen. 
Jolien Costermans, jocostermans@deloitte.com

Wijziging btw-vrijstelling voor 
(para)-medische diensten



Met ingang van 1 januari 2022 zal u als inwoner van het Waalse 
Gewest 5 jaar in leven moeten blijven (in plaats van de huidige 
termijn van 3 jaar) voordat uw niet geregistreerde schenking 
definitief vrijgesteld is van successierechten. In Vlaanderen 
en Brussel verandert er (voorlopig?) niks. De termijn blijft er 
behouden op 3 jaar. 
De Waalse gewestregering heeft daartoe een ontwerp van fiscaal 
decreet klaarliggen. Hiermee beoogt ze de spontane registratie 
van bepaalde vormen van schenkingen, zodat het Waalse Gewest 
hierop schenkingsrechten kan heffen. Deze bedraagt 3,3 % in 
geval van een schenking in rechte lijn of tussen partners.
Voor bepaalde types van schenkingen, zoals bijvoorbeeld een 
bankgift - via overschrijving tussen rekeningen - of een handgift 
- door overhandiging, bijv. van een kunstwerk - is immers geen 
tussenkomst van een notaris vereist. Keerzijde van de medaille 
is dat deze enkel in volle eigendom kunnen uitgevoerd worden. 
Voor deze schenkingen heeft u de keuze om de opgemaakte 
onderhandse bewijsstukken al dan niet te registreren. Enkel 
in geval van spontane registratie zijn er schenkingsrechten 
verschuldigd. Schenkingen via een notariële akte daarentegen 
moeten verplicht door de notaris worden geregistreerd.
Vanaf 2022 zal uw niet geregistreerde schenking in het Waals 
Gewest op fiscaal vlak dus slechts optimaal uitwerking krijgen 
indien u als schenker nadien nog minstens 5 jaar in leven blijft. 
Is dit het geval, dan zal uw geschonken vermogen vrij van enige 
belasting overgedragen zijn. Overlijdt u evenwel binnen de 

5 jaar, dan wordt uw schenking toch nog onderworpen aan 
successierechten. Deze lopen in het Waals Gewest op tot 30 
% in rechte lijn of tussen partners. Registreert u  daarentegen 
spontaan uw schenking, dan zal er schenkingsrecht (in voormelde 
gevallen 3,3 %) verschuldigd zijn. Uw schenking zal echter nadien 
niet meer aan successierechten worden onderworpen; zelfs niet 
indien u overlijdt binnen de 5 jaar na de schenking.
Het ontwerp van decreet voorziet dat de vijfjarige termijn retro-
actief van toepassing zou zijn op niet-geregistreerde schenkingen 
vanaf 01/01/2019. Deze retro-actieve werking maakt momenteel 
voorwerp uit van politiek debat. De nodige amendementen zijn 
intussen ingediend opdat enkel schenkingen vanaf 01/01/2022 
zouden worden geviseerd. 

Thomas Storme, tstorme@deloitte.com 

Wallonië ontmoedigt niet 
geregistreerde schenkingen
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