
team zal leiden tot de juiste bijsturing van de 
projecten.

NOOD AAN DAGELIJKSE OPVOLGING ÉN 
MAANDELIJKSE PROJECTRESULTATEN
Enerzijds is er de noodzaak om bepaalde 
cijfers dagelijks op te volgen. Denk onder meer 
aan het aantal arbeiders die momenteel op 
een project werken en of de goederen op tijd 
op locatie geleverd worden zodat er effectief 
verder kan gewerkt worden. Anderzijds is 
het belangrijk om ook over de (financiële) 
projectresultaten te beschikken, bij voorkeur 
op een maandelijkse basis. Het project moet 
eigenlijk virtueel stil gelegd worden, zodat 
er een foto kan gemaakt worden van de 
huidige financiële status van het project. Maar 
om deze foto te maken, staat de financieel 
verantwoordelijke voor tal van uitdagingen. 
Zo kunnen de projecten over meerdere 
maanden lopen, worden niet alle kosten 
integraal doorgerekend naar de projecten en 
is de bepaling van de werken in uitvoering ook 
geen simpele oefening. Door het optimaliseren 
van de data registratie (d.i. Wie geeft welke 
informatie op welk moment via welk systeem 
in?) alsook de financiële afsluitprocessen 
kunnen deze uitdagingen structureel 
aangepakt worden. Zo kan de automatisering 
van een aantal manuele stappen risico’s op 
fouten beperken en tijdswinst genereren. 
De opmaak van een afsluitkalender en een 
checklist zorgen er voor dat alle betrokkenen 
doorheen het proces op elkaar zijn afgestemd.

DOEN WE DIT PROJECT MORGEN 
OPNIEUW?
Naast de project specifieke conclusies wil 
het management vooral inzicht krijgen in de 
algemene ‘lessons learned’.

 • Hoe varieert de rendabiliteit van projecten 
volgens soort project? 

Het uitvoeren van projecten hoort bij het DNA 
van een aannemersbedrijf. Maar tegelijkertijd 
houden projecten de nodige onzekerheid 
in. Het specifieke karakter van elk project en 
stijgende kosten maken het moeilijk om op 
voorhand te bepalen welke koers zal worden 
gevaren. Neem daarbij het feit dat klanten 
niet alleen veeleisender worden maar ook 
kostenbewuster zijn, maakt dat projecten 
uitvoeren geen evidentie is. Integendeel, het 
vereist ondersteuning door de juiste mensen, 
processen én informatie.

PROJECTLEIDERS & HET FINANCE TEAM 
MOETEN HET PROJECT BENADEREN 
VANUIT ÉÉN VERHAAL 
Een project in uitvoering wordt vanuit twee 
invalshoeken opgevolgd:

 • Operationeel: De focus van de projectleider 
ligt op de operationele uitvoering. 
Hoe zit het met de planning van de 
onderaannemers? Zijn de bestellingen tijdig 
gemaakt? Halen we de oplevertermijn?

 • Financieel: Het Finance team volgt eerder 
de kasstromen op en kijkt de correcte en 
tijdige uitfacturatie van de prestaties na. 
Daarnaast evalueert dit team ook de cost-
to-complete en projectmarge.

Beide invalshoeken moeten echter 
één verhaal brengen en een positieve 
wisselwerking teweegbrengen. Het bundelen 
van het boekhoudkundig resultaat en het 
operationeel projectresultaat is hierbij een 
absolute must. De kunst bestaat erin om 
steeds de variantie te kunnen verklaren 
en onder controle te houden. Wanneer de 
aansluiting tussen beide een feit is, zal de 
financiële projectrapportering als enige 
waarheid gelden zodat het gesprek tussen de 
bedrijfsleider, de projectleider en het Finance 
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 • Zijn de projectmarges voldoende om de 
vaste kosten te dekken?

 • Wat is de productiviteit van mijn mensen en 
de onderaannemers? 

Die inzichten komen naar boven 
door over de projecten heen naar de 
diverse projectparameters te kijken. 
Degelijk financieel beheer binnen een 
projectomgeving wordt ondersteund 
door een goede projectrapportering in 
een gebruiksvriendelijke, dynamische en 
future proof tool: een 360° project cockpit. 
Deze omvat een specifiek dashboard met 
analysemogelijkheden per project, per 
projectfase en budgetcomponent. Vanuit 
een overkoepelend exceptierapport worden 
knipperlichten vroegtijdig vastgesteld 
waardoor de nodige acties tijdig ondernomen 
kunnen worden. De verschillende 
invalshoeken moeten één integraal verhaal 
brengen en zorgen dat de neuzen binnen de 
organisatie in dezelfde richting staan.
Megan Claeys, mclaeys@deloitte.com 
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Begrip ‘nieuwe werkgever’
Om van de doelgroepvermindering te kunnen 
genieten, moet u worden beschouwd als 
‘nieuwe’ werkgever. U bent een ‘nieuwe’ 
werkgever indien u:

 • Ofwel nooit onderworpen bent geweest 
aan de sociale zekerheid voor de 
tewerkstelling van werknemers. Hierbij 
wordt een uitzondering gemaakt voor 
volgende uitgesloten categorieën: leerlingen, 
dienstboden, deeltijds leerplichtigen 
en gelegenheidsarbeiders in de land- 
en tuinbouw. Voortaan zullen ook de 
gelegenheidswerknemers in de horeca en 
flexi-job werknemers niet meer meetellen en 
volledig buiten beschouwing worden gelaten.

 • Ofwel in de 12 maanden (voorheen 
4 kwartalen) voorafgaand aan de 
indiensttreding niet meer onderworpen 
bent geweest aan de sociale zekerheid voor 
de tewerkstelling van werknemers. Ook 
hier wordt een uitzondering gemaakt voor 
dezelfde uitgesloten categorieën. 

Begrip ‘technische bedrijfseenheid’
De nieuwe werknemer mag bovendien geen 
werknemer vervangen die in eenzelfde 
technische bedrijfseenheid tewerkgesteld 
was. Het moet dus gaan om een 
meertewerkstelling.

Het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ 
wordt vanaf nu wettelijk gedefinieerd als een 
eenheid bestaande uit meerdere juridische 
entiteiten die verbonden zijn op basis van 
twee criteria:

 • Een aantoonbare sociale band: De 
juridische entiteiten hebben minstens één 
gemeenschappelijke persoon, ongeacht zijn 
functie binnen die entiteiten. Let wel: de na 
faillissement overgenomen werknemers 
worden niet mee in aanmerking genomen 

om de sociale band te bepalen.

 • Een socio-economische verwevenheid 
te beoordelen op basis van volgende 
elementen (die niet allemaal tegelijk 
aanwezig moeten zijn): gelijkaardige of 
aanvullende activiteiten, plaats, cliënteel, 
materiaal en personeelsbeheer.

Er is sprake van een simultane technische 
bedrijfseenheid wanneer twee of meer 
juridische entiteiten op het moment van de 
indiensttreding van de nieuwe werknemer 
gelijktijdig naast elkaar actief zijn en een 
socio-economische verwevenheid vertonen, 
waardoor ze grotendeels als één geheel 
functioneren. Het gaat bijvoorbeeld om 
ondernemingen van dezelfde eigenaar die 
elk een deelaspect van een economische 
activiteit op zich nemen. Of er al dan niet 
sprake is van een meertewerkstellingmoet 
worden bekeken op het niveau van alle 
ondernemingen samen. 

Er is sprake van een historische technische 
bedrijfseenheid wanneer twee of meer 
juridische entiteiten op het moment van de 
indiensttreding van de nieuwe werknemer 
een voorafgaandelijke socio-economische 
verwevenheid hebben. De historische 
verwevenheid wordt beperkt in de tijd tot een 
periode van 12 maanden te rekenen vanaf 
de datum van de indiensttreding. Het gaat 
bijvoorbeeld om een bouwonderneming die 
in de loop der jaren ook nieuwe activiteiten 
ontwikkelt, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen 
van software voor nieuwe bouwtechnologieën 
en voor elke activiteit telkens een 
nieuwe onderneming opricht. Wanneer 
vervolgens besloten wordt om de nieuwe 
ondernemingen onder te brengen in een 
nieuw op te richten holdingvennootschap, 
zal deze nieuwe holdingvennootschap 
beschouwd worden als een historische 

technische bedrijfseenheid. Of er al dan 
niet sprake is van een meertewerkstelling 
zal ook hier moeten worden bekeken op 
het niveau van de historische technische 
bedrijfseenheid.

Of u als werkgever deel uitmaakt van een 
simultane dan wel een historische technische 
bedrijfseenheid heeft ook gevolgen voor het 
bepalen van de rangorde.

Plafond verminderingsbedrag eerste 
aanwerving
Voor de aanwerving van uw eerste 
werknemer kon u als nieuwe werkgever 
tot voor kort genieten van een volledige 
vrijstelling van sociale werkgeversbijdragen. 
Sinds 1 januari 2022 wordt het 
verminderingsbedrag beperkt tot een 
kwartaalforfait van 4.000 EUR die nog steeds 
onbeperkt in de tijd kan worden toegepast.

Er is geen overgangsperiode voorzien. 
Ook lopende verminderingen (voor eerste 
aanwervingen voorafgaand aan 2022) zijn sinds 
1 januari 2022 overgegaan naar dit forfait.

Voor de aanwerving van uw tweede tot 
uw zesde werknemer wijzigt er niets. De 
kwartaalforfaits, waarvan u als werkgever 
gedurende 13 kwartalen kan genieten, die 
afhangen van de rang van de werknemer en 
ook afnemen in de tijd, worden niet aangepast.

Conclusie
De toepassing van de doelgroepvermindering 
wordt met de verfijning van de begrippen 
‘nieuwe werkgever’ en ‘technische 
bedrijfseenheid’ en het verminderingsplafond 
heel wat evidenter. Bovendien zouden deze 
aanpassingen ervoor moeten zorgen dat 
misbruiken in de toekomst worden vermeden.
Charlotte Foblets, cfoblets@deloitte.com

Doelgroepvermindering ‘Eerste aanwervingen’
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ALS NIEUWE WERKGEVER KAN U GENIETEN VAN EEN VERMINDERDE LOONKOST VOOR DE AANWERVING VAN UW EERSTE ZES 
WERKNEMERS. DEZE REGELING KREEG HEEL WAT KRITIEK TE VERWERKEN. HET SYSTEEM LEIDDE TOT MISBRUIKEN EN HET BEGRIP 
‘TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID’ CREËERDE VEEL ONDUIDELIJKHEID. DAAROM WERDEN ER OP 1 JANUARI 2022 EEN AANTAL 
WIJZIGINGEN AAN DE REGELING AANGEBRACHT. WE SOMMEN DE BELANGRIJKSTE AANPASSINGEN HIERONDER KORT VOOR U OP.
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In onze maart editie kwam de verruimde ficheverplichting voor kosten 
eigen aan de werkgever voor terugbetalingen die worden gedaan vanaf 
1 januari 2022 reeds aan bod. Deze wijziging moet bijdragen tot de 
controle op eventueel dubbel gebruik van forfaitaire terugbetalingen 
en terugbetalingen op basis van bewijsstukken.  

Gerichte controleacties fiscus? 
Gezien de fiscus op deze manier toegang krijgt tot gedetailleerde 
informatie m.b.t. het onkostenbeleid van elke onderneming, valt het 
niet uit te sluiten dat ze deze info zal gebruiken om controleacties te 
voeren die specifiek gericht zijn op kosten eigen aan de werkgever. 

Omdat dergelijke vergoedingen – onder voorwaarden – geen 
loon vormen en bovendien niet onderworpen zijn aan sociale 
zekerheidsbijdragen, sluiten deze acties naadloos aan bij de ambitie 
van de huidige regering om een geleidelijke verschuiving te organiseren 
van alternatieve (laag belaste of belastingvrije) verloningsvormen naar 
een (belaste) verloning in euro’s. 

Vooral de toekenning van forfaitaire bedragen (zonder ruling), is 
vaak het voorwerp van discussie bij een fiscale of sociale controle. 
Indien deze vergoedingen betwist worden omdat ze onredelijk of 
onvoldoende verantwoord zijn, kan dit leiden tot een (gedeeltelijke) 
herkwalificatie in loon, met alle gevolgen van dien. Gezien dergelijke 
herkwalificatie een impact heeft op de maandelijkse netto ontvangsten 
van een werknemer of bedrijfsleider, kunnen de gevolgen aanzienlijk 
zijn. Hoog tijd dus om de door uw onderneming toegekende 
onkostenvergoedingen onder de loep te nemen en u zo goed als 
mogelijk voor te bereiden op een potentiële fiscale controle.

Wat zijn de spelregels? 
Behoudens dubbel gebruik of de terugbetaling van niet-beroepsmatige 
kosten, zal de discussie in de praktijk meestal gaan over forfaitaire 
vergoedingen. Vaak wordt gekozen voor de toekenning van forfaits 
omwille van de administratieve last verbonden aan de terugbetaling 
van onkostennota’s. 

Om dergelijke vergoedingen te kunnen toekennen, is het echter 
noodzakelijk dat deze verantwoord zijn vanuit de functie die de 
begunstigde bekleedt én de werkomstandigheden waarin hij/zij zich 
bevindt. De toegekende vergoedingen moeten dus functiegebonden 
en niet persoonsgebonden zijn. Dit impliceert tevens dat alle personen 
binnen dezelfde functiecategorie dezelfde vergoedingen moeten 
ontvangen, tenzij er een verantwoord onderscheid kan gemaakt 
worden. 

Als onderneming moet u de door u toegekende kostenvergoedingen 
kunnen motiveren én bewijzen dat de forfaits overeenstemmen met 
de werkelijk gemaakte kosten. Dit zou u bijvoorbeeld steekproefsgewijs 
kunnen doen aan de hand van het bijhouden van bewijsstukken 
voor de verschillende functiecategorieën gedurende een bepaalde 
referentieperiode. 

Voormelde vergoedingen moeten bovendien steeds onderbouwd zijn 
door middel van de nodige geschreven documenten. Hierbij denken 
we concreet aan bijlagen bij de arbeidsovereenkomst, car policy, 
thuiswerk policy, … 

Tenslotte is het ook van belang dat de kosten in geen geval 
dubbel terugbetaald worden. Het gebruik van forfaits wordt enkel 
aanvaard mits diezelfde kosten niet nog eens op een andere manier 
vergoed worden (bv. via kredietkaart op naam van de werkgever, 
onkostennota’s, …). 

Wat kan u op vandaag doen? 
Met het oog op een eventuele fiscale controle raden wij u ten stelligste 
aan om de toegekende onkostenvergoedingen per begunstigde 
(werknemer of bedrijfsleider) in kaart te brengen, na te gaan wat de 
concrete onderbouw is, of ze al dan niet een consistent geheel vormen, 
of ze nog steeds overeenstemmen met de realiteit en of de nodige 
onderliggende documenten voorhanden zijn. 
Indien het om belangrijke bedragen gaat,  kunt u op fiscaal vlak 
overwegen om een ruling aan te vragen bij de Dienst Voorafgaande 
Beslissingen. 
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com 

Hoog tijd om de door uw onderneming 
toegekende onkostenvergoedingen onder 
de loep te nemen!  
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Via een zorgvolmacht kan u een lasthebber aanduiden die in uw 
plaats beslissingen neemt omtrent het beheer en het overdragen 
van uw vermogen in het geval u dat zelf niet meer zou kunnen. Ook 
omtrent uw persoonlijke leefsituatie of medische verzorging kan u 
een aantal voorzieningen treffen. Een aantal voorbeelden:

Opname in zorginstelling
Het principe luidt dat u steeds zelf moet instemmen voor de opname 
in een zorginstelling. Kan u zelf die instemming niet meer geven, dient 
de Vrederechter een bewindvoerder aan te stellen. In de praktijk 
volstaat evenwel meestal het akkoord van nauwe familieleden (zonder 
dat hiervoor een wettelijke basis is). Het nut van een zorgvolmacht kan 
tweeërlei zijn:

 • U kan een aantal richtlijnen opnemen zodat het voor uw familie of 
eventuele bewindvoerder duidelijk is wat u zelf zou gewild hebben. 
Deze richtlijnen kunnen ook zorgen voor de nodige onderbouw 
naar de zorginstelling toe opdat deze niet zou aandringen op de 
aanstelling van een bewindvoerder.

 • U kan een voorkeur uitdrukken wie u als bewindvoerder wenst 
aangeduid te zien (de Vrederechter is niet verplicht uw voorkeur te 
volgen).

Instemmen met medische behandelingen (Wet 
Patiëntenrechten)
U kan in een zorgvolmacht een vertrouwenspersoon en/of een 
vertegenwoordiger aanduiden. Een vertrouwenspersoon staat 
u bij wanneer u nog wilsbekwaam bent. Een vertegenwoordiger 
beslist in uw plaats wanneer u dat zelf niet meer kan. Heeft u geen 
vertegenwoordiger aangeduid, dan voorziet de wet volgende cascade: 
echtgenoot/partner, kinderen, ouders, broers/zussen. 

De zorgvolmacht ook nuttig voor beslissingen 
omtrent uw huisvesting of medische zorgen?
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Negatieve wilsverklaring
In dergelijke verklaring laat u weten dat wanneer u definitief 
wilsonbekwaam bent, u geen behandeling wenst die levensverlengend 
werkt. Behandeling mag enkel uw comfort dienen (bv. pijnbehandeling, 
wondverzorging). Een negatieve wilsverklaring kan in een zorgvolmacht 
worden opgenomen en is bindend voor de behandelende artsen.

Wilsverklaring voor orgaan-, weefsel- of celdonatie
Het principe luidt dat organen en weefsel na overlijden kunnen 
worden weggenomen, behalve indien de betrokkene zich daartegen 
heeft verzet via een wilsverklaring. Het is ook mogelijk op voorhand 
expliciet toestemming te geven. Dit vermijdt dat artsen terughoudend 
zouden zijn. Dergelijke wilsverklaring kan opgenomen worden in 
een zorgvolmacht, maar zal dan niet officieel kenbaar zijn. Gelet 
op de korte tijd waarop organen en weefsel nuttig kunnen worden 
weggenomen, is het eerder aangewezen om de wilsverklaring buiten 
de zorgvolmacht om te doen, zodat het bestaan van de wilsverklaring 
kenbaar en consulteerbaar is. Dit kan via de gemeente, de huisarts of 
via mijngezondheid.be

Wilsverklaring euthanasie
Een euthanasieverklaring zelf kan niet worden opgenomen in een 
zorgvolmacht. Wel kan in een zorgvolmacht een vertrouwenspersoon 
aangeduid worden. Deze dient dan betrokken te worden in de 
procedure of kan de behandelende arts inlichten omtrent uw 
euthanasieverklaring. 

België kent nog twee andere voorafgaande wilsverklaringen waaromtrent 
evenwel niks nuttig kan worden voorzien in een zorgvolmacht: de 
verklaring inzake wijze van teraardebestelling en de schenking van 
het lichaam aan de wetenschap. Uitgebreide informatie over alle 
voorafgaande wilsverklaringen vindt u op de website www.leif.be.
Thomas Storme, tstorme@deloitte.com
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