
Flexibele verloningsvormen zoals cafetariaplannen blijven in populariteit toenemen. De voorbije 
jaren is er zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal ondernemingen die dergelijke flexibele 
verloningsplannen opgezet hebben. Meer dan de helft van de werknemers op vandaag geeft aan 
open te staan om hun verloningspakket flexibel in te vullen, mochten ze er de kans toe krijgen. 
Cafetariaplannen zijn dan ook een belangrijk element in the ‘war for talent’, waar ook kmo’s meer 
en meer gebruik van maken. 
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Een cafetariaplan geeft werknemers de 
mogelijkheid om hun verloningspakket 
op individueel niveau fiscaal en sociaal 
zekerheidsrechtelijk te optimaliseren. 
Werknemers krijgen, binnen een bepaald 
kader, de ruimte om hun loonpakket 
op maat samen te stellen en te kiezen 
voor voordelen die aansluiten bij hun 
persoonlijke noden en wensen. 

In een cafetariaplan kunnen werknemers 
bestaande loonelementen omzetten 
in een budget. Loonelementen die 
onderworpen zijn aan de normale sociale 
zekerheidsbijdragen en belastingen zijn 
doorgaans het meest aantrekkelijk om in 
te ruilen. Of een bepaald loonbestanddeel 
kan omgezet worden in een budget, is 
afhankelijk van de wettelijke en sectorale 
spelregels. Zo moeten de minimale 
baremalonen steeds gerespecteerd 
worden. Bovendien moet er voor de 
eindejaarspremies worden nagegaan of de 
sectorale cao’s hiervoor een alternatieve 
uitbetalingswijze voorzien. Daarnaast 
moeten de werknemers er zich van bewust 
zijn dat het inruilen van loonelementen, 

onderworpen aan de normale sociale 
zekerheidsbijdragen, voor opties die op vlak 
van sociale zekerheid worden vrijgesteld, 
een impact kan hebben op de opbouw van 
hun sociale rechten, denk onder meer aan 
pensioenopbouw en vervangingsinkomsten 
bij arbeidsongeschiktheid. 

Het gecreëerde budget wordt vervolgens 
door de werknemer aangewend om keuzes 
te financieren. Deze keuzes kunnen zich 
situeren op verschillende terreinen zoals 
multimedia (smartphone, tablet, laptop, 
…), work-life voordelen (extralegale 
vakantiedagen, sportieve incentives, 
…) en aanvullende verzekeringen 
(terugbetaling van individueel 
pensioensparen, tandverzekering, …). 
Mobiliteit vormt door de mogelijkheid 
om te opteren voor bijvoorbeeld een 
bedrijfswagen of een bedrijfsfiets, al 
jaren een gesmaakt keuzethema. Ook 
cafetariaplannen zijn niet immuun gebleken 
voor het ‘corona-effect’. Keuzes die de 
inrichting van het thuiskantoor faciliteren 
zoals ergonomisch bureaumateriaal, een 
tweede computerscherm, een printer, … 

zijn het voorbije jaar enorm in populariteit 
gestegen. 

Cafetariaplannen worden doorgaans 
kostenneutraal opgezet maar kunnen ook 
kostenbesparend of zelfs kostenverhogend 
zijn. Belangrijk is dat de werkgever zich op 
voorhand goed bewust is van alle kosten 
gelinkt aan zowel de budgetcreatoren als de 
verschillende keuzemogelijkheden, zodat 
de individualiseringsmogelijkheden geen 
onaangenaam financieel plaatje met zich 
meebrengen. 

Het gaat hierbij zowel om bijdragen op vlak 
van sociale zekerheid als de onderwerping 
aan bedrijfsvoorheffing, de aftrekbaarheid 
in de vennootschapsbelasting en 
eventuele btw-aspecten verbonden aan 
de voordelen (bijv. bedrijfsfietsen of 
multimedia). Daarnaast is het belangrijk 
om de randkosten die sommige 
keuzemogelijkheden met zich meebrengen 
omwille van hun operationele complexiteit 
niet uit het oog te verliezen. 

Een goede voorbereiding is dan ook 
cruciaal om een geslaagd cafetariaplan 
op te zetten. Langs werkgeverszijde is het 
belangrijk om het totale (kosten)plaatje van 
bij de start goed in kaart te brengen. Een 
gefundeerde simulatie is hierbij primordiaal. 
Voor de werknemers is een voorafgaande, 
duidelijke communicatie essentieel zodat 
zij een weloverwogen keuze kunnen maken 
waarbij de voor- en nadelen van hun keuzes 
nauwgezet tegen elkaar afgewogen kunnen 
worden. Een policy die alle spelregels 
helder en juridisch correct vertaalt voor de 
werknemers is daarom onontbeerlijk.
Emilie Ickroth, eickroth@deloitte.com

INDIVIDUALISEREN OM TE OPTIMALISEREN



Opgelet! Ontving u een voorstel van 
vereenvoudigde aangifte waarvan de 
gegevens onvolledig of onjuist zijn, dan 
moeten de nodige wijzigingen uiterlijk op 
15 juli gemeld worden via Tax-on-web, zelfs 
al gebeurt dit door een mandataris. We 
raden u aan om dit voorstel kritisch na te 
kijken. Zo zal de mogelijkheid om via uw 
aangifte roerende voorheffing (RV) te 
recupereren op een eerste schijf van 800 
EUR aan binnen- en buitenlandse dividenden 
per belastingplichtige niet automatisch 
opgenomen zijn. Dit is trouwens ook van 
belang bij de opmaak van een klassieke 
aangifte. Rekening houdend met een 
maximumtarief van 30 % RV, kunt u zo 
dus tot 240 EUR roerende voorheffing per 
belastingplichtige recupereren. 

Vanaf aanslagjaar (AJ) 2021 is de 
leeftijdsgrens om te kunnen genieten van 
een belastingvermindering van 45 % voor 
bepaalde oppaskosten opgetrokken. 
Waar dit voorheen enkel mogelijk was voor 
kinderen jonger dan 12 jaar, kan dit nu voor 
kinderen jonger dan 14 jaar. Kinderen met een 
zware handicap moeten vanaf AJ 2021 jonger 
zijn dan 21 jaar. Voorheen was dit 18 jaar. 
Bovendien is het maximaal aftrekbaar bedrag 
per oppasdag en per kind verhoogd van 
11,20 EUR tot 13 EUR. Voor AJ 2022 wordt dit 
bedrag trouwens nog verder opgetrokken tot 
13,70 EUR. Bovendien kunnen voortaan ook 
uitgaven voor de professionele thuisopvang 
van zieke kinderen ingebracht worden. 

ENKELE NUTTIGE WEETJES VOOR UW 
AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

U heeft nog tot 15 juli de tijd om uw aangifte in de personenbelasting (PB)  
voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) elektronisch in te dienen.  

Doet u echter beroep op een mandataris, dan is de deadline 21 oktober.
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De belastingvermindering voor giften van 
minstens 40 EUR aan erkende instellingen 
in 2020 werd tijdelijk opgetrokken van 
45 % naar 60 %. Het maximumbedrag aan 
giften in functie van uw netto-inkomen is 
eveneens gestegen van 10 % naar 20 %. 
Uitzonderlijk komen ook giften in natura, die 
kaderen in de strijd tegen het coronavirus 
en die gebeurden in een bepaalde periode, 
in aanmerking voor dit belastingvoordeel. 
Het gaat onder andere om mondmaskers, 
ontsmettingsmiddelen, testsets, computers 
voor afstandsonderwijs, …

De belastingvermindering voor de 
aankoop van dienstencheques is 
daarentegen gedaald van 30 naar 20 %. Het 
maximale bedrag dat per belastingplichtige 
per kalenderjaar in aanmerking komt voor 
deze vermindering is 1.520 EUR. U kan deze 
belastingvermindering optimaliseren door 
de aankoop van de cheques te verdelen. 
Heeft u in de eerste helft van dit jaar alle 
cheques op uw naam aangekocht, dan koopt 
u deze vanaf nu beter op naam van uw 
partner. 

De vergoedingen die door de gewesten, 
gemeenschappen, provincies of 
gemeenten worden toegekend als 
coronasteunmaatregel, zijn vrijgesteld van 
inkomstenbelastingen*.  
Voor het kalenderjaar 2020 gaat het om 
vergoedingen die betaald of toegekend zijn 
tussen 15 maart en 31 december.  

U zal hiervoor normaliter een fiche 281.99 
ontvangen. Deze inkomsten moet u niet 
opnemen in uw aangifte PB, maar worden 
wel vermeld op de berekeningsnota die u 
ontvangt bij uw aanslagbiljet. 

* Voor het Vlaams Gewest gaat het o.a. om 
de coronahinderpremie, -compensatiepremie, 
-ondersteuningspremie. Voor het Brussels Gewest 
denken we bijv. aan de premie voor verplichte sluiting, 
compensatiepremie, … Voor het Waals Gewest 
gaat het bijv. om de ‘prime compensatoire’, ‘prime 
forfaitaire unique’, … 

De federale coronatussenkomsten 
die u ontving, moeten daarentegen wel 
aangegeven en belast worden. Denk aan 
de tijdelijke werkloosheidsuitkering en het 
overbruggingsrecht. Het taxatieregime 
van deze vervangingsinkomsten varieert 
naargelang uw beroepsactiviteit. Indien u 
dergelijke inkomsten verkreeg in de loop van 
2020, ontving u hiervoor een fiscale fiche, 
die u moet overnemen in uw aangifte PB. 
Zelfstandigen krijgen deze fiche van hun 
sociaal verzekeringsfonds op basis van hun 
statuut (bedrijfsleiders of verkrijgers van 
winsten of baten) in het inkomstenjaar 2019. 

Een aantal zaken waaraan recent veel 
aandacht besteed werd in de pers, zullen 
pas een impact hebben vanaf aanslagjaar 
2022. Het gaat concreet om de toekenning 
van een kadastraal inkomen aan uw 
buitenlandse onroerende goederen, de 
nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekening 
en de belastingvermindering voor de 
kwijtschelding van huur. Voor deze laatste 
maatregel geldt o.a. als voorwaarde dat de 
kwijtschelding moet vastgelegd worden in 
een schriftelijke overeenkomst die door 
de verhuurder uiterlijk op 15 juli bezorgd 
moet worden aan de daartoe bevoegde 
administratie.

B I R G I T  R A S S A E R T
B R A S S A E R T@ D E L O I T T E .C O M



Is uw archief  
aan een 
opruimbeurt toe?
De zomerperiode is de ideale 
gelegenheid om uw archief 
onder handen te nemen. Maar 
welke documenten moet u als 
onderneming bewaren, hoelang, 
en onder welk format? Hierna 
vindt u alvast enkele basisregels.

Top 24 alternatieve  
verloningsvormen
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TOP 24 ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN 2021

1. Geschenken voor Nieuwjaar 161,33 %

2. Laptop + randapparatuur  
(printer, scanner, luidsprekers, software)

140,23 %

3. Tablet 139,10 %

4. Abonnement mobiele data of internet@home 136,95 %

5. Innovatiepremie 133,33 %

6. Kostenvergoeding 133,33 %

7. Geschenken voor huwelijk werknemer 133,33 %

8. Bedrijfsfiets 133,33 %

9. Smartphone met telefoonabonnement en 
mobiele internetverbinding

130,48 %

10. Speedpedelec met aankoopoptie 15 % 116,03 %

11. Geschenken voor verjaardag werknemer  
(2 bioscoopticketten)

107,68 %

12. Maaltijdcheques 104,86 %

13. Hospitalisatieverzekering 100,00 %

14. Geschenken voor jubileum onderneming 100,00 %

15. Elektrische wagen 96,60 %

16. Groepsverzekering 96,45 %

17. Ecocheques 94,34 %

18. Loonbonus CAO 90 87,15 %

19. Wagen 87,13 %

20. Winstpremie 80,84 %

21. Tussenkomst woon-werkverkeer 71,15 %

22. Kinderbijslag (1 kind ten laste) 62,00 %

23. Warranten 58,46 %

24. Terugbetaling individueel pensioensparen 56,95 %

Elk jaar publiceren wij een ranking 
van de voor werkgevers én 
werknemers meest interessante 
alternatieve verloningsvormen. 
Het percentage symboliseert de 
ratio tussen het netto voordeel 
voor de werknemer ten opzichte 
van de ‘netto’ kost voor de 
werkgever (dit is na aftrek in de 
vennootschapsbelasting).

De tabel is geen ranking naar 
populariteit maar weerspiegelt de 
volgorde van de meest voordelige 
verloningsvormen. In vergelijking met 
een gewone bruto loonsverhoging 
van 100 EUR netto voor de 
werkgever (na de verrekening van 
het belastingvoordeel), waarbij de 
werknemer netto slechts 43,12 
EUR overhoudt, resulteren de 

verloningsvormen uit de Top 24 
tot een hoger netto voordeel voor 
de werknemer én blijft dezelfde 
kostprijs voor de werkgever 
behouden. Opnieuw staat het 
Nieuwjaarsgeschenk dit jaar op 
nummer 1, wat voor de werknemer 
een netto voordeel oplevert van 
maar liefst 161,33 EUR (uitgaande van 
eenzelfde kost van 100 EUR voor de 
werkgever). 

Informeer u indien u een alternatieve 
verloning overweegt. Bepaalde 
verloningsmogelijkheden zijn 
immers onderworpen aan (strikte) 
voorwaarden of moeten collectief 
toegekend worden.
Evelien Smeyers,  
esmeyers@deloitte.com
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De boekhouding
Het spreekt voor zich dat 
boekhoudingen die digitaal 
worden gevoerd ook digitaal 
bewaard kunnen worden en 
er geen afdruk op papier meer 
nodig is. Hou er wel rekening 
mee dat de leesbaarheid van 
de elektronische bestanden 
gedurende de volledige 
bewaringsperiode moet 
gegarandeerd worden. U 
moet m.a.w. over de software 
blijven beschikken om de 
bestanden te kunnen lezen, 
ook wanneer u verandert van 
boekhoudprogramma. 

Termijn
De boekhoudwetgeving 
voorziet in een minimum 
bewaartermijn van zeven jaar 
na afsluiting van het boekjaar. 
Het staat u uiteraard vrij 
om documenten langer te 
bewaren. Dit kan bijv. nuttig 
zijn bij lopende rechtszaken. 
Interne documenten, die 

niet als bewijs tegenover 
derden dienen, moeten 
minstens drie jaar bewaard 
worden. Op fiscaal vlak 
wordt eenzelfde basistermijn 
van 7 jaar gehanteerd. Het 
btw-wetboek voorziet wel in 
specifieke uitzonderingen 
voor de boeken en facturen 
voor ‘bedrijfsmiddelen’ (lees: 
nieuw gebouwde onroerende 
goederen). Deze moet u 
gedurende 15 of 25 jaar 
bewaren. In het Wetboek 
van Vennootschappen en 
Verenigingen daarentegen 
is enkel opgenomen dat 
‘boeken en bescheiden’ 
(waaronder bijv. notulen en 
aandelenregister) tot vijf jaar 
na de publicatie van de sluiting 
van de vereffening moeten 
bewaard worden. 

Verantwoordingsstukken
Wanneer u de aankoop-
facturen die u papier ontvangt 
via scanning digitaliseert, hoeft 

u nadien de originelen niet 
langer te bewaren. Omgekeerd 
moet u kopijen van uitgaande 
facturen die u digitaal 
beschikbaar heeft in uw 
boekhoudsoftware uiteraard 
niet meer afdrukken; op papier 
opgemaakte verkoopfacturen 
mag u eveneens digitaliseren 
via scanning. Denk er aan 
dat ook alle specifieke 
documenten eigen aan 
uw activiteit, zoals kassa-
tickets, offertes, bestel- en 
leveringsbonnen, analytische 
boekhouding … onder de 
bewaringsplicht vallen.

Tot slot adviseren wij u om 
op papier ondertekende 
overeenkomsten, notulen, … 
in originele vorm te bewaren. 
Indien deze echter met een 
digitale handtekening zijn 
ondertekend, kan u ze ook in 
elektronisch formaat opslaan.
Tom Vandendungen,  
tvandendungen@deloitte.com
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Wanneer u schenkt aan uw kind of uw 
kind van u erft, wordt uw schoonkind 
dan eveneens eigenaar? Mag hij of zij 
mee genieten van de inkomsten van 
deze goederen? Vragen waarbij u best 
even stilstaat vooraleer u overgaat tot 
een schenking of de opmaak van uw 
testament.

Indien u overlijdt en geen testament heeft opgesteld, komt uw 
nalatenschap (gedeeltelijk) toe aan uw kinderen. Goederen uit 
erfenissen behoren in principe tot hun eigen vermogen, en 
dus niet tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen of een 
onverdeeldheid. Hetzelfde principe geldt wanneer u een (roerend 
of onroerend) goed aan uw kinderen schenkt en hierbij geen 
bijzondere voorwaarden voorziet. 

Dit betekent echter niet dat deze goederen of inkomsten steeds 
tot het eigen vermogen zullen (blijven) behoren. Wanneer uw 
kind gehuwd is onder het wettelijk stelsel vallen inkomsten van 
goederen die door schenking of erfenis zijn verkregen altijd in de 
huwgemeenschap. Het is ook mogelijk dat uw kind de goederen 
zelf gemeenschappelijk maakt, bewust (door ze in te brengen 
in de huwgemeenschap) of misschien zelfs onbewust (door ze 
te vermengen met andere gelden op een gemeenschappelijke 
rekening), waardoor bij een echtscheiding de helft ervan zal 
toekomen aan uw ex-schoonkind.

Gelukkig zijn er technieken om uw kinderen hiervoor te behoeden 
en uw familiepatrimonium te beschermen. 

U kan hiervoor een privé-clausule (ook wel uitsluitingsclausule 
genaamd) voorzien in uw schenkingsakte of testament. Deze 
clausule bepaalt dat het geschonken of gelegateerde goed en/of 
de eventuele inkomsten ervan steeds tot het privévermogen van 
uw kind zullen blijven behoren en dit ongeacht het huwelijksstelsel. 

Een goede administratie is evenwel cruciaal voor de praktische 
uitwerking ervan, zodat op elk moment duidelijk blijft op welk 
vermogen de clausule van toepassing is; in het bijzonder wanneer 
het goed later vervangen wordt (door bijvoorbeeld de opbrengst 
van de verkoop van een onroerend goed te herbeleggen 
in financiële producten). Zo kan vermeden worden dat het 
vermoeden van gemeenschappelijkheid tussen echtgenoten 
toepassing vindt. 

Een privé-clausule kan bovendien volledig worden gemodaliseerd 
naar uw wensen, door de toepassing ervan te beperken in de tijd 
of bepaalde uitzonderingen te voorzien.
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WAAROM EEN PRIVÉ-CLAUSULE OPNEMEN 
IN UW SCHENKING OF TESTAMENT?

J I L L  MOMMEN
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