
Iedere onderneming heeft er baat bij om zich in het handelsverkeer zoveel mogelijk 
te onderscheiden. Niet alleen de handelsbenaming kan een belangrijke troef 
vormen, maar ook een uniek logo of een sterke merknaam kunnen op significante 
wijze bijdragen aan het succes van uw onderneming. Om te vermijden dat anderen 
hiervan gebruik zouden maken zonder uw toestemming, is een merkregistratie 
onontbeerlijk.
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WA NNEER K A N U UW MER K L ATEN 
R EGIS TR ER EN?
Uw merk komt in aanmerking voor 
registratie indien een aantal voorwaarden 
vervuld zijn. 
Het merk moet:
 • bestaan uit een teken (een woord, een 
logo, een vorm, enz.), 

 • toelaten om uw goederen te 
onderscheiden van die van een andere 
onderneming (een beschrijvende 
benaming kan niet merkenrechtelijk  
beschermd worden), 

 • toelaatbaar zijn (het mag bijvoorbeeld 
geen beschermde oorsprongsbenaming 
bevatten) en tot slot

 • beschikbaar zijn: het merk of een 
gelijkaardig teken mag nog niet 
geregistreerd zijn voor identieke of 
soortgelijke goederen of diensten. 

Afhankelijk van waar uw onderneming actief 
is, kan u opteren voor een bescherming 
binnen de Benelux, binnen Europa in haar 
geheel of in een aantal Europese landen, of 
ook daarbuiten via een internationaal merk. 

WELK E VOOR DELEN Z I JN V ER BONDEN 
A A N MER K R EGIS TR ATIE ?
Eens uw merk geregistreerd is, 
beschikt uw onderneming gedurende 
een (hernieuwbare) periode van 
tien jaar over een exclusief recht 
om dat merk te gebruiken voor de 
goederen en/of diensten waarvoor 
het werd geregistreerd én binnen 
het beschermde territorium. Wordt 
uw merk toch door derden gebruikt 
zonder uw toestemming (bijvoorbeeld in 
geval van namaak), kan u meteen actie 
ondernemen en het gebruik ervan laten 
verbieden. 

Daarnaast mag ook de economische 
waarde van een geregistreerd merk 
niet worden onderschat. Het biedt 
u de mogelijkheid om uw merk te 
commercialiseren door bijvoorbeeld 
betalende gebruiksrechten (licenties) toe 
te kennen aan derden. Ook in het kader 
van bijvoorbeeld een overname heeft 
een geregistreerd merk een significante 
meerwaarde voor uw onderneming.

BESPA A R T I JDELI JK  TOT 50 % OP DE 
BA SISKOS TEN VA N UW MER K A A N V R A AG
Op initiatief van de Europese Commissie 
werd de actie ‘IE-voucher’ opgestart met 
het oog op het financieel ondersteunen 
van kmo’s die hun intellectuele rechten 
willen beschermen. Ondernemingen 
die kwalificeren als een kmo –dit hangt 
onder meer af van het aantal werknemers 
(<250), de jaaromzet (<50 miljoen) en het 
balanstotaal (<43 miljoen)– kunnen dit 
jaar gedurende 5 periodes een voucher 
aanvragen bij het Benelux merkenbureau 
(BOIP), waarmee ze tot 50 % van de basis 
registratiekosten kunnen recupereren (tot 
een maximum van 1.500 EUR). In iedere 
periode is een budget van 4 miljoen EUR 
beschikbaar dat verdeeld wordt volgens het 
principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 
Snel zijn is dus de boodschap. De voucher 
kan nog worden aangevraagd in de maanden 
juli en september.  

Indien de voucher wordt toegekend, moet 
de merk- of modelaanvraag binnen de 30 
dagen na toekenning worden uitgevoerd, 
waarna de voucher binnen dezelfde 
termijn kan verzilverd worden. De voucher 
kan aangewend worden voor zowel een 
Europees als een Benelux-merk of -model. 
Iedere aanvrager kan slechts één IE-voucher 
aanvragen in 2021, maar kan dit aanwenden 
voor meerdere merken of modellen. Deze 
actie biedt de perfecte gelegenheid om een 
maximale bescherming te bekomen voor uw 
merk(en). 

Wij onderzoeken graag met u op welke 
manier u uw merk het beste beschermt en 
staan u graag bij in de merkregistratie.
Natascha De Roeck, nderoeck@deloitte.com



Enke le  interessante c i j fe r s
Uit een recent onderzoek vanuit de 
Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat blijkt dat er in de periode 
tussen mei 2019 en april 2020, 32.707 
nieuwe vennootschappen werden 
opgericht, waarbij voor 31.432 
oprichtingen (96,1 %) werd gekozen 
voor de besloten vennootschap. In een 
vergelijkbare periode voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van het WVV (tussen 
mei 2018 en april 2019) werden er 
‘slechts’ 24.383 nieuwe vennootschappen 
opgericht waarvan 22.638 BVBA’s - goed 
92,8 % van de oprichtingen.

De Belgische ondernemer lijkt bij de 
keuze van zijn gewenste rechtsvorm 
inderdaad een sterke voorkeur aan de 
dag te leggen voor de (flexibele) besloten 
vennootschap. Het totaal aantal (nieuw) 
opgerichte vennootschappen kent sinds 
de inwerkingtreding van het WVV op 
1 mei 2019 trouwens een sterke groei 
van 34,1 %.

Is de bv de geprefereerde 
rechtsvorm?
Bij de hervorming van het 
vennootschapsrecht was het 
de intentie van de wetgever om 
de besloten vennootschap (bv) 
als referentievennootschap 
naar voren te schuiven. De 
recente tweede verjaardag van 
de inwerkingtreding van het 
Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen (WVV) leek ons 
een geschikt moment om even te 
toetsen of dit opzet zich ook in de 
praktijk vertaalt.
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De leef t i jd  van de opr ichter s
Uit de Notarisbarometer – Ondernemingen 
2020 blijkt verder dat de gemiddelde 
leeftijd van de oprichter(s) van een besloten 
vennootschap lager ligt dan deze bij de 
naamloze vennootschap. De drempel om 
een vennootschap op te richten blijkt dus 
wel degelijk verlaagd te zijn, zeker ook voor 
de jonge startende ondernemer. Wellicht 
valt dit grotendeels te verklaren door het 
feit dat er geen formele minimuminbreng 
meer is vereist binnen de bv, terwijl deze 
rechtsvorm toch het voordeel biedt 
van de beperkte aansprakelijkheid. Het 
lijkt ons te vroeg (mede omwille van de 

bijzondere coronatijden) om te oordelen 
of het versterkte financieel plan werkelijk 
garandeert dat er toch voldoende 
aanvangsvermogen werd bijeengebracht 
om de activiteiten succesvol op te starten.

Wat met  de vr i je  overdracht 
van aande len?
Recentelijk werd ook onderzocht welke 
overdrachtsregelingen van aandelen de 
voorkeur genieten in de praktijk. Hieruit 
blijkt dat 83,9 % van de onderzochte 
vennootschappen de wettelijke regeling 
inzake overdracht van aandelen heeft 
ingeschreven in haar statuten; 5,57 % van 
de onderzochte vennootschappen voorziet 
zelfs een strengere regeling. Voorlopig 
behoudt de bv in de praktijk dus een 
overwegend besloten karakter. 

Bl ind k iezen voor  een 
bes loten vennootschap?
Het is duidelijk dat de besloten 
vennootschap mede door haar flexibel 
karakter inzake inbreng, overdracht 
van aandelen, in- en uittreding uit de 
vennootschap heel wat mogelijkheden 
biedt aan de Belgische ondernemer. 

Moet er dan nooit meer nagedacht worden 
over welke rechtsvorm te kiezen? Toch wel. 
Er zijn immers ook een aantal eigenheden 
van de bv die er toe nopen om niet blind 
te kiezen voor deze rechtsvorm, met 
name de dubbele uitkeringstest bij (winst-)
uitkeringen én de strengere criteria voor de 
toepassing van de alarmbelprocedure. 

Conclusie: de cijfers spreken grotendeels 
voor zich en bevestigen dat de bv haar 
ambitie van geprefereerde rechtsvorm 
zeker waarmaakt.

NICOL A S ROEL S
N R O E L S @ D E L O I T T E .C O M

Bron: https://www.notaris.be 
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Waardeverminderingen 
op vorderingen
Boekhoudrecht versus fiscale 
spelregels

In onze vorige editie belichtten we het in het 
boekhoudrecht opgenomen voorzichtigheidsprincipe. 
Dat bepaalt dat u bij de opmaak van de jaarrekening 
rekening moet houden met alle voorzienbare risico’s, 
mogelijke verliezen en ‘ontwaardingen’, ontstaan 
tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking 
heeft of tijdens voorgaande boekjaren. Dit impliceert 
dat voor vorderingen waarvan de inning onzeker is 
boekhoudkundig een waardevermindering moet 
worden geboekt. Indien uw vennootschap zeer veel 
kleinere tegoeden heeft, kan een raming op basis 
van historische gegevens mogelijk een pragmatische 
oplossing bieden.

Let wel: op fiscaal vlak zijn de spelregels sinds jaar en 
dag strenger. Om fiscaal vrijgesteld te kunnen worden 
moet een waardevermindering betrekking hebben op 
een geïndividualiseerde handelsvordering waarvoor het 
verlies tijdens het afgelopen boekjaar ‘waarschijnlijk’ is 
geworden. Is dit niet het geval, dan wordt het verlies pas 
fiscaal aftrekbaar op het moment dat het niet langer 
waarschijnlijk maar wel ‘zeker en vaststaand’ is.

Toch zijn er ook lichtpunten: zo stelde de fiscus in een 
Circulaire van maart vorig jaar dat er enige soepelheid 
zal toegepast worden bij de beoordeling van de 
inningsmoeilijkheden ten aanzien van de klanten 
waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de 
gevolgen van het coronavirus.

Begin dit jaar bevestigde de Dienst Voorafgaandelijke 
Beslissingen het standpunt dat zij in eerdere rulings 
innam, door opnieuw haar goedkeuring te geven aan het 
fiscaal vrijstellen van waardeverminderingen die door 
de aanvrager op basis van statistische gegevens globaal 
geraamd worden, rekening houdend met het feit dat de 
openstaande vorderingen worden ingedeeld in groepen 
volgens het aantal dagen dat de facturen vervallen zijn. 

Opgelet: aangezien het Hof van Cassatie in 2010 het 
strenge standpunt van de fiscus bevestigde, betekenen 
deze positieve beslissingen van de Rulingdienst niet dat 
u zich hier zonder meer kan op beroepen. Bevindt u zich 
in een gelijkaardige situatie, dan vraagt u best ook een 
voorafgaandelijk akkoord aan de fiscus.
Pascal Verschueren, pverschueren@deloitte.com

UBO-register
Verlenging deadline voor het 
opladen van bewijsstukken en 
jaarlijkse bevestiging
Het KB van 23 september 2020 voorzag dat 
informatieplichtigen die vóór 11 oktober 
2020 reeds hun uiteindelijke begunstigden 
geregistreerd hadden in het UBO-register, tot 
uiterlijk 30 april 2021 de tijd kregen om de nodige 
documenten, waaruit blijkt dat de informatie 
‘adequaat, nauwkeurig en actueel’ is, in het UBO-
register toe te voegen. Deze deadline werd 
inmiddels uitgesteld tot 31 augustus 2021. Dit 
geldt eveneens voor de uiterste datum voor de 
eerste jaarlijkse UBO-bevestiging.
Julie Soens, jsoens@deloitte.com 

Innovatieaftrek verlaagt belastingdruk op 
inkomsten uit innovatie 

De innovatieaftrek is de opvolger van de octrooiaftrek, waarvan 
de geldende overgangsregeling op 30 juni 2021 definitief een einde 
neemt. 

Innovatieaftrek versus octrooiaftrek: de innovatieaftrek biedt veel meer 
toepassingsmogelijkheden dan de octrooiaftrek. Er is enerzijds de uitbreiding 
van het toepassingsgebied met o.a. auteursrechtelijk beschermde software 
en kwekersrechten. Anderzijds komen ook diverse types van inkomsten 
in aanmerking, zoals licentievergoedingen, inkomsten begrepen in de 
verkoopprijs van goederen en diensten, inkomsten uit de optimalisatie van 
productieprocessen en schadevergoedingen. In de praktijk biedt vooral 
de auteursrechtelijk beschermde software vele mogelijkheden: software 
ontwikkeld door IT-bedrijven, software geïntegreerd in goederen of diensten, 
software ontwikkeld voor de ondersteuning of optimalisatie van interne 
bedrijfsprocessen, … Belgische bedrijven die eerder geen gebruik konden 
maken van de octrooiaftrek, kunnen nu hun zelf ontwikkelde en innovatieve 
software inzetten voor de innovatieaftrek. Hierdoor kan de effectieve 
belastingdruk in het beste geval dalen tot 3,75 % vanaf aanslagjaar 2021. 
De innovatieaftrek laat zowel grote bedrijven, kmo’s als scale-ups toe om te 
blijven investeren in innovatie en concurrentieel te blijven op de markt. 

Correcte set-up is essentieel: de toepassing van de innovatieaftrek vereist 
een grondige voorafgaandelijke analyse en berekening. Een adequate 
structurering van de R&D activiteiten, een correcte waardering van de 
innovatie-inkomsten en een efficiënte track and trace van de R&D kosten zijn 
hierbij essentieel. 
Alex Deboever, aldeboever@deloitte.com
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Vlaanderen kent een belastingvermindering voor kleine 
verkrijgingen. Dit is een erfdeel van minder dan 50.000 EUR. 
De concrete berekening van deze vermindering leidt er toe 
dat een erfgenaam die niet meer dan 12.500 EUR erft, geen 
successierechten verschuldigd is. De vermindering is dan immers 
even groot (of zelfs groter) dan de successierechten die zouden 
verschuldigd zijn zonder vermindering. In de praktijk zullen 
rechtstreekse erfgenamen veelal meer dan 50.000 EUR erven, 
zodat deze vermindering op hen niet van toepassing is. 

De vermindering wordt echter wel relevant tussen grootouders 
en kleinkinderen. Als grootouder kunt u immers aan elk van uw 
kleinkinderen een bedrag van 12.500 EUR belastingvrij nalaten 
(bijvoorbeeld via testament of een levensverzekering). Uw 
kleinkinderen erven in dit geval dus gratis. 

In Wallonië en Brussel bestaat geen specifiek regime voor kleine 
verkrijgingen. Wel heeft elke wettelijke erfgenaam er recht op 
een vrijgesteld bedrag. In Brussel zijn geen successierechten 
verschuldigd op de eerste schijf van 15.000 EUR die u erft. In 
Wallonië is dit op de eerste schijf van 12.500 EUR. Dit bedrag wordt 
trouwens verhoogd tot 25.000 EUR indien het totale erfdeel van de 
betrokken erfgenaam minder bedraagt dan 125.000 EUR. 

Opgelet, de vrijstelling geldt in Wallonië en Brussel enkel voor 
wettelijke erfgenamen en dus niet tussen grootouders en 
kleinkinderen. Deze laatsten erven immers niet bij wet van hun 
grootouders maar moeten door elke grootouder zelf als verkrijger 
worden aangeduid in een testament of via een levensverzekering.

Emilie Van Cauteren, evancauteren@deloitte.com
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Aangez ien de success ie rechten reg iona le  mater ie  z i jn ,  moet  deze v raag per 
gewes t  a f zonder l i jk  beantwoord worden.  A lhoewel  het  antwoord voor  e lk 

gewes t  a f f i rmat ie f  i s ,  ver sch i l len de voor waarden s terk . 


