
is echter steeds dat elk bedrijf – al dan niet 
op termijn – voldoet aan een bepaalde 
vereiste op elk domein van de ESG-criteria: 
Environmental, Social en Governance. 

DUURZAAM ÉN DUURZAAM
Bij Sustainable Finance vormt duurzaamheid 
een breed begrip. Zo omhelst deze het 
spectrum van licht groen (evolueren naar 
duurzaamheid) tot donker groen (specifieke 
duurzame investeringen).

Tevens kan dit type financiering “Green” (bv. 
voor hernieuwbare energie), “Social” (bv. 
bouw van scholen) of beide (bv. bouw van 
energiezuinige sociale woningen) zijn.

Waar de financiering gelinkt is aan een 
specifiek project (bv. gebouw) of activa 
(bv. zonnepanelen) spreken we van een 
Sustainability Loan. Van belang hierbij 
is dat het project of actief als dusdanig 
apart kan geïdentificeerd worden, vermits 
hieraan rapporteringsverplichtingen kunnen 
gekoppeld worden.

Minder specifieke financiering die betrekking 
heeft op de algemene business van de 
onderneming en waarvan bv. de rentevoet 

SUSTAINABLE FINANCE
Het Parijs-akkoord, de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, de 
Green Deal van Europa, … en de hieraan 
gekoppelde wetgeving (o.a. CSRD - Corporate 
Sustainability Reporting Directive) nopen 
bedrijven tot verhoogde aandacht voor 
de duurzaamheid van hun bedrijfsmodel, 
activiteiten en waardeketen. 

Deze evolutie wordt versterkt door een 
shift in het gehele financieringslandschap. 
Onder wetgevende en maatschappelijke 
impuls, groeit immers de vraag naar 
informatie en rapportering hierover 
vanuit banken, vermogensbeheerders, 
family offices, mezzanine-instellingen, 
verzekeringsmaatschappijen, subsidie-
organen, etc. Deze ontwikkeling gaat gepaard 
met wijzigingen inzake de toegang tot 
financiering, alsook de prijszetting ervan.

Onder de noemer Sustainable 
Finance wordt een brede waaier aan 
financieringsvormen opgezet die kunnen 
variëren naargelang de aard van de 
gefinancierde activa of activiteiten en het 
belang van het duurzaamheidsaspect in de 
financieringsvraag. De minimumverwachting 

Onder impuls van zowel de maatschappij als de wetgever, besteedt het brede financieringslandschap 
versneld verhoogde aandacht aan de duurzaamheid van de door haar gefinancierde projecten. Dit brengt 
voor ondernemingen bijkomende informatie- en/of rapporteringsverplichtingen met zich mee en bepaalt 
mogelijks mede de toegang tot financiering, alsook de prijszetting ervan. Het is zaak als bedrijfsleider hier 
rekening mee te houden bij het definiëren van uw strategie en het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.

Duurzaamheid als sleutel tot financiering 
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gekoppeld is aan het behalen van een 
aantal duurzaamheidsdoelstellingen, valt 
onder de noemer Sustainability-Linked 
Loan. Ook bij dit type financiering speelt 
het correct kunnen rapporteren omtrent 
deze duurzaamheidsdoelstellingen een 
belangrijke rol.

TOEKOMST?
Waar Sustainable Finance reeds sterk 
aanwezig is in de corporate markt, houdt 
ook de financieringsmarkt voor kmo’s 
steeds meer rekening met duurzaamheid als 
parameter voor toegang tot en prijszetting 
van deze financiering.

Een praktisch voorbeeld hiervan is het 
Welvaartsfonds (PMV) dat zich zowel richt 
op bedrijven in nood  als op snelgroeiende 
ondernemingen. De slaagkans van de 
financieringsvraag bij dit fonds  hangt 
steeds af van het duurzaam handelen – of 
het hier naartoe evolueren - van het bedrijf 
dat financiering zoekt. Concreet wordt dit 
handelen afgetoetst aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.
Bruno Degrande, bdegrande@deloitte.com
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Veralgemening van de relance-uren
In 2022 kunnen werknemers uit de 
privésector 120 bijkomende vrijwillige 
overuren presteren onder de noemer 
‘relance-uren’. Opgeteld bij het al bestaande 
basiscontingent van 100 vrijwillige overuren, 
bedraagt het plafond in 2022 dus 220 uur. 
Concreet betekent dit een verlenging van de 
bestaande crisismaatregel voor de essentiële 
sectoren en een nieuwe maatregel voor de 
andere sectoren.

Voor deze bijkomende relance-overuren 
gelden de volgende voorwaarden:

 • De overloontoeslag van 50 % of 100 % is 
niet verschuldigd;

 • Netto = bruto = kost, vermits de overuren 
niet onderworpen zijn aan sociale bijdragen 
en belastingen;

 • Voor deze overuren moet geen inhaalrust 
toegekend worden;

 • Deze uren worden niet meegerekend voor 
het bepalen van het maximum aantal 
overuren in een referteperiode noch 
voor de berekening van de gemiddelde 
wekelijkse arbeidstijd binnen de 
onderneming tijdens de referteperiode;

 • De werknemer moet uitdrukkelijk, 
schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord 
gaan met het presteren van de overuren. 
Deze overeenkomst geldt voor een 
hernieuwbare periode van 6 maanden.

Verhoging van het aantal fiscaal 
voordelige overuren
In het geval van overuren die wel recht 
geven op overloon, kunnen werkgever 
en werknemer genieten van een fiscale 
gunstregeling. Deze regeling bestond al voor 
de eerste 130 overuren. Dit aantal werd nu 
verhoogd naar 180 uur per kalenderjaar. Het 
fiscaal voordeel verloopt via een vrijstelling 
van doorstorting van bedrijfsvoorheffing 
en levert zowel voor de werkgever als de 
werknemer een fiscale korting op.

De verhoging met 50 bijkomende overuren 
is met terugwerkende kracht van toepassing 
op de overuren gepresteerd vanaf 1 juli 
2021 en loopt tot en met eind juni 2023. 
Voor 2022 kunnen de 50 extra uren dus het 
gehele jaar worden gebruikt. In 2021 kon er 
slechts 1 semester gebruik worden gemaakt 
van dit regime. Dit wil zeggen dat de extra 
50 uren enkel binnen deze tijdsperiode 
konden worden ingezet. Ook voor het eerste 
semester van 2023 zal dit het geval zijn.

De retroactieve toepassing voor het tweede 
semester 2021 zal tot gevolg hebben 
dat de ingehouden en doorgestorte 
bedrijfsvoorheffing van de betrokken 
maanden moet worden geregulariseerd. 
Een correctie op de loonbrieven zal dus 
noodzakelijk zijn.

Bijkomende verhogingen en 
versoepelingen voor de bouwsector
In de bouwsector (werkgevers behorend tot 
paritair comité 124) kunnen tijdens de zomer 
of tijdens een periode van intense activiteit 
reeds 130 (180 mits voorwaarden) fiscaal 
voordelige overuren worden gepresteerd 
via het zogenaamde KB 213. De arbeiders 
hebben de keuze om deze bijkomende uren 
ofwel te laten uitbetalen aan 120 % zonder 
opname van inhaalrust, ofwel om deze uren 
te recupereren waarbij de bijkomende uren 
aan 100 % worden uitbetaald op het moment 
van de inhaalrust. 

De modaliteiten om deze KB 213-uren te laten 
presteren werden recent versoepeld. In de 
eerste plaats mag de dagelijkse arbeidsduur 
nu met 1,5 uur overschreden worden, in 
plaats van 1 uur. Daarnaast werd de periode 
om inhaalrust toe te kennen uitgebreid tot 
12 maanden (in plaats van 6 maanden). Deze 
versoepelingen gelden sinds 20 januari 2022.
Gertjan De Cock, gdecock@deloitte.com

Meer fiscaal voordelige 
overuren én relance-uren 
voor alle sectoren in 2022 
IN HE T INTER PROFES SIONEEL AK KOOR D ( IPA) 2 021-2 02 2 BESLIS TEN DE SOCIALE PARTNER S OM DE 
BES TA ANDE MA ATR EGELEN OMTR ENT OVERUR EN TE VER LENGEN EN UIT TE BR EIDEN. DANK ZIJ  DIT 
AK KOOR D K UNNEN WER KGE VER S IN 2 02 2 BEROEP DOEN OP EEN A ANZIENLIJK PAKK E T E X TR A (PAR A)
FISC A ALVR IENDELIJK E OVERUR EN. OOK IN DE BOU WSEC TOR WER DEN VER DER E VER SOEPELINGEN INZ AKE 
OVERUR EN DOORGE VOER D.
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Sinds 1 februari 2022 is het contractueel vastleggen van betalingstermijnen tussen 
ondernemingen strenger gereguleerd. Het toepassingsgebied van de bestaande 
maximale betalingstermijn van 60 dagen wordt uitgebreid en aan striktere voorwaarden 
onderworpen. 

Eerst en vooral zijn de regels rond maximale betalingstermijnen sinds 1 februari 2022 van 
toepassing op alle overeenkomsten naar Belgisch recht, gesloten tussen ondernemingen. 
Voorheen genoot enkel de schuldeiser-kmo van deze bescherming.

Tot 1 februari 2022 kon de facto ook een langere betalingstermijn dan 60 dagen opgelegd 
worden door de ontvangstdatum van de factuur contractueel uit te stellen of door de 
betalingstermijn slechts te laten aanvangen ná een bepaalde verificatieperiode. Sinds 
1 februari 2022 kan dit niet meer en bedraagt de maximale betalingstermijn 60 dagen, 
startend de dag na ontvangstdatum van de factuur.  

Elk beding dat een langere betalingstermijn dan 60 dagen oplegt, is nietig en leidt tot 
het toepassen van de wettelijke betalingstermijn. Deze wettelijke betalingstermijn, van 
toepassing wanneer geen afwijkende contractuele betalingstermijn wordt afgesproken, 
bleef ongewijzigd en bedraagt 30 dagen vanaf de dag na ontvangstdatum van de factuur.

Als schuldeiser betekent dit concreet dat u kan eisen dat u binnen maximaal 60 dagen 
wordt betaald. Moet u betalen, dan kan uw schuldeiser hetzelfde eisen, ook in een 
lopende overeenkomst. 
Louis Vanden Borre, lvandenborre@deloitte.com
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Btw-wijzigingen in 2022
GR A AG ZE T TEN WE VOOR U EEN A ANTAL BEL ANGR IJK E BT W-WIJZIGEN VOOR 2 02 2 OP EEN R IJTJE :

Renoveren aan 6 % btw: melding op de 
factuur vervangt het btw-attest
Sinds 01/01/2022 is het attest inzake 6 % 
btw bij werken in onroerende staat aan een 
woning ouder dan 10 jaar vervangen door een 
vermelding die verplicht op de factuur moet 
worden opgenomen. Er is voorzien in een 
overgangsregeling waarbij het ‘oude’ attest 
nog gebruikt mag worden tot 30/6/2022. 
Nadien is het gebruik van het attest niet 
meer geldig om de dienstverrichter van zijn 
aansprakelijkheid te ontslaan.

Aanpassing btw-vrijstelling voor 
vervoersdiensten bij uitvoer
Vanaf 1/4/2022 zal de btw-vrijstelling voor 
vervoersdiensten die rechtstreeks verband 
houden met de uitvoer van goederen (cf. 
artikel 41, §1, 3e btw-wetboek) enkel nog 
gelden indien de vervoersdienst rechtstreeks 
voor de uitvoerder of ontvanger van de 
goederen wordt verricht.

Medische diensten
Sinds 1/1/2022 zijn de voorwaarden 
waaronder de medische verzorging en 
ziekenhuisverpleging in België zijn vrijgesteld, 
grondig hervormd. Enkel diensten die de 
diagnose, verzorging en, in de mate van 
het mogelijke, de genezing van ziekten of 
gezondheidsproblemen tot doel hebben 
kunnen nog vrij van btw gebeuren. Op 20 
december heeft de btw-administratie een 
circulaire gepubliceerd die deze nieuwe regeling 
verder bespreekt en verduidelijkt.

Nieuwe bepalingen voor “verschaffen 
van gemeubelde logies”
Sedert 1/1/2022 kan de vrijstellingsregeling voor 
kleine ondernemingen voor het verschaffen 
van gemeubelde logies niet meer toegepast 
worden. Vanaf 1/7/2022 zullen de regels voor 
de kwalificatie als hoteldienst wijzigen waardoor 
het aanbieden van gemeubelde logies sneller 
onderworpen zal zijn aan btw.
Lore Germonpré, lgermonpre@deloitte.com

Nieuwe wetgeving moet paal en perk 
stellen aan exorbitante betalingstermijnen
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Naast het wettelijk pensioen (ook eerste pensioenpijler genoemd) 
moedigt de overheid via fiscale stimuli de opbouw van een aanvullend 
pensioen aan. Dit kan binnen een professionele context in de 
tweede pensioenpijler onder meer via groepsverzekeringen of 
individuele pensioentoezeggingen (IPT). Bovendien kan u ook privé 
een aanvullend pensioen in de derde pensioenpijler opbouwen via 
pensioensparen of het ‘langetermijnsparen’ (levensverzekeringen). 

In de regel voorzien pensioenverzekeringen in een eenmalige 
uitbetaling op pensioenleeftijd van het via de periodieke premies 
opgebouwde kapitaal (na inhouding van personenbelasting en 
specifieke sociale zekerheidsbijdragen). 

Maar wat indien u vroegtijdig overlijdt? De tot op dat moment 
opgebouwde reserve, eventueel verhoogd met een aanvullend 
kapitaal overlijden, zal dan worden uitbetaald aan de begunstigde 
bij overlijden die daarop successierechten is verschuldigd. 
Hierop zijn wel uitzonderingen voorzien. Zo zullen er geen 
successierechten verschuldigd zijn wanneer de langstlevende 
echtgenoot van een werknemer de begunstigde bij overlijden 
van een groepsverzekering is. Er bestaat geen overeenkomstige 
uitzondering voor groepsverzekeringen of contracten van individuele 
pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders, noch voor 
contracten binnen de derde pensioenpijler.

Voorts stelt zich voor echtgenoten gehuwd onder een 
gemeenschapsstelsel de vraag of het pensioenkapitaal dat voor de 
langstlevende binnen de tweede pensioenpijler wordt opgebouwd, 
zal worden belast met successierechten wanneer de echtgenoot 
overlijdt. Burgerrechtelijk wordt dit kapitaal immers beschouwd als 
spaarvermogen van de huwgemeenschap (al bestaat hierover wel 
betwisting), zodat in principe successierechten zijn verschuldigd.

De Vlaamse Belastingdienst aanvaardt evenwel dat dit voor de 
langstlevende opgebouwde pensioenkapitaal bij het overlijden van 
de echtgenoot (ongeacht of deze werknemer of bedrijfsleider is) niet 
moet worden aangegeven als deel van de huwgemeenschap, zodat 
het dus ook niet wordt belast. De betrokken verzekeringen moeten 
wel ter info opgenomen worden in de aangifte nalatenschap.

Deze niet gepubliceerde administratieve tolerantie werd ons reeds 
in een aantal concrete dossiers bevestigd. Of er een gelijkaardige 
tolerantie geldt in het Brusselse en Waalse Gewest, is ons niet bekend.
Thomas Storme, tstorme@deloitte.com

Wat gebeurt er met mijn 
pensioenverzekeringen wanneer ik 
vroegtijdig overlijd?
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