
juiste reflexen aangeleerd krijgen (bv. 
het controleren van het oorspronkelijke 
e-mailadres van waaruit facturen werden 
verzonden). 

03. Laat e-mails en facturen digitaal 
ondertekenen, zodat de ontvangende 
partij weet dat er niet mee is geknoeid. 

RANSOMWARE
Een tweede veelvoorkomend cyberincident 
is een ransomware-aanval. Cybercriminelen 
proberen hierbij schadelijke software -die de 
toegang tot computersystemen blokkeert- 
binnen te loodsen in uw bedrijf. Vervolgens 
vragen ze buitensporige bedragen om de 
toegang terug te deblokkeren. De software 
kan verspreid worden binnen de volledige 
organisatie door een nietsvermoedende 
gebruiker die op een bijlage van een phising 
e-mail klikt. 

Welke acties kunt u ondernemen om een 
ransomware-aanval te voorkomen?

01. Maak uw medewerkers bewust van wat 
phishing is. Dit verlaagt aanzienlijk het 
risico dat er op vervalste linken wordt 
geklikt of dat een verdachte bijlage wordt 
geopend. 

02. Houd de beveiliging van software en 
andere systemen up-to-date. Maak 
hiervoor goede afspraken met uw IT-
dienst/partner en ga er niet zomaar van uit 
dat deze dit automatisch doet.

03. Beheer laptops en andere apparaten van 
medewerkers -inclusief de configuratie van 
de veiligheidsinstellingen- centraal (bv. via 

We stellen de laatste jaren echter vast dat 
cybercriminelen het meer en meer hebben 
gemunt op kleinere bedrijven en voornamelijk 
op deze in overgangsfases, zoals tijdens 
de digitale transformatie naar de cloud of 
tijdens de overstap naar remote working. 
Ondanks de toenemende risico’s, wijzigt er 
weinig in de mindset van de kmo’s. Cyber 
security wordt nog steeds niet aanzien als een 
prioriteit en daardoor blijven de aangewende 
resources beperkt.

We lichten hieronder twee frequente vormen 
van cyberincidenten toe. Beide zijn verbonden 
aan laagdrempelige stappen die voor uw 
bedrijf de basis kunnen vormen van een 
sterker en pragmatisch cybersecurity-beleid.

DIGITALE FACTUURFRAUDE 
Nu bedrijven vaker digitaliseren, zijn hackers 
voortdurend op zoek naar nieuwe (digitale) 
manieren om uw financiële middelen en 
confidentiële gegevens te stelen.

Een van de methodes in opmars is digitale 
factuurfraude. Hierbij worden door de 
hackers via vervalste e-mailadressen digitale 
facturen uitgezonden naar uw klanten met 
een gewijzigd bankrekeningnummer. 

Hoe kunt u digitale factuurfraude in uw bedrijf 
voorkomen?

01. Goede communicatie met klanten en 
leveranciers helpt om in eerste instantie 
het juiste bankrekeningnummer te 
achterhalen en om toekomstige facturen 
te valideren. 

02. Maak uw medewerkers bewust via 
sensibiliseringstrainingen, zodat ze de 

Geef hackers geen kans!

Microsoft SmartScreen, een oplossing 
die onbekende uitvoerbare bestanden 
automatisch blokkeert).

CYBER SECURITY, HOE BEGINT  
U ERAAN?
De hiervoor beschreven digitale factuurfraude 
en ransomware-aanvallen zijn helaas slechts 
twee van de vele cyberincidenten waar uw 
bedrijf mee kan worden geconfronteerd. Het 
is dus essentieel om -naast het nemen van 
de hiervoor beschreven concrete stappen- 
zowel een algemeen cyber security plan op te 
stellen als rekening te houden met potentiële 
cyber risico’s en de daaraan gekoppelde 
oplossingen tijdens het uitstippelen van de 
globale strategie van uw onderneming. 

Om uw cyber security infrastructuur te 
verbeteren, moet u rekening houden met 
verschillende aspecten:

 • Strategie: Hoe verwoestend zou een 
potentiële cyberaanval zijn en hoe gaat u 
daarmee om?

 • Beveiliging: Implementeer 
beveiligingscontroles die potentiële 
aanvallen voorkomen.

 • Waakzaamheid: Probeer incidenten 
vroegtijdig te detecteren (bv. via Microsoft 
Sentinel) en de mogelijke impact te 
verminderen. 

 • Veerkracht: Hoe reageren op een potentiële 
aanval en bv. communiceren naar de pers?

Anaïs De Boulle, adeboulle@deloitte.com

“Cyberincidenten vallen niet vaak voor”. “We zijn maar een klein bedrijf, wij zijn geen doelwit voor hackers”. “We willen wel 
wat investeren in cyber security, maar niet te veel”. “We moeten ons gewoon wat bewust zijn van de risico’s”. “Ik vertrouw 
niets van IT-systemen”. In een gesprek omtrent cyber security, nemen kmo’s vaak een of meerdere van deze uitspraken in 
de mond. 
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moet echter steeds kunnen aantonen dat 
deze 100 %-aftrek gerechtvaardigd is. Zo 
kan de btw op gsm-kosten slechts volledig 
worden gerecupereerd als de gsm’s enkel 
beroepsmatig worden gebruikt.

Voor autokosten is de btw-aftrek wettelijk 
begrensd op 50 %. Indien er echter gemengd 
gebruik is (privé- en beroepsgebruik), 
wat meestal het geval is, dient de aftrek 
te gebeuren aan de hand van één van de 
drie voorgeschreven methodes om het 
beroepsgebruik te bepalen: rittenadministratie, 
semi-forfaitaire methode of algemeen forfait 
van 35 %. 

BTW-VERLEGGING

De btw-wetgeving voorziet in een aantal 
gevallen in een verplichte verlegging, 
waarbij de btw verschuldigd is door de 
medecontractant. We denken hier bv. aan de 
verlegginsregeling voor werken in onroerende 
staat of bij afname van algemene diensten van 
dienstverrichters gevestigd buiten België. 

De niet correcte toepassing van de verlegging 
kan leiden tot betaling van boetes (die 
in bepaalde gevallen weliswaar onder 
voorwaarden en na verzoek terug kunnen 
kwijtgescholden worden).

VRIJSTELLINGEN BIJ INTERNATIONALE 
HANDELINGEN 

Indien u de vrijstelling voor intra-
communautaire levering voor uitvoer of 
andere btw-vrijstellingen in een internationale 
context toepast, moet u steeds kunnen 
bewijzen dat er voldaan is aan de voorwaarden 
voor de toepassing ervan. 

In het geval van vrijgestelde intra-
communautaire leveringen zal u onder andere 

BEDRIJFSPROCES

Opdat de btw op inkomende facturen kan 
gerecupereerd worden is vereist dat alle 
verplichte vermeldingen op de factuur staan 
(o.a. btw-nummer van de klant). Daarnaast 
moet er bij een controle kunnen aangetoond 
worden dat de gefactureerde verrichting ook 
effectief heeft plaatsgevonden. 

Naast de factuur moeten dus ook 
onderliggende documenten kunnen verstrekt 
worden die de echtheid van de transacties 
aantonen. Voor dienstprestaties kan dit 
door het voorleggen van ondertekende 
dienstverleningsovereenkomsten en een 
detail van de aangerekende prestaties. 

CORRECTE FACTURATIE 

Bovendien moeten de verrichte leveringen 
of diensten gefactureerd zijn aan de correcte 
vennootschap. Indien dit toch niet het geval 
zou zijn (bv. bij verbonden ondernemingen) 
moet er een doorfacturatie gebeuren 
aan de vennootschap welke de effectieve 
genieter van de diensten of afnemer van de 
goederen is, en moet aan de leverancier/
dienstverrichter gevraagd worden om 
in de toekomst te factureren aan de 
correcte vennootschap.

BTW-AFTREK BEPERKINGEN 

Het btw-wetboek voorziet in een aantal 
btw-aftrekbeperkingen voor gemengd 
gebruikte goederen (zoals gsm’s of 
laptops), restaurantkosten, hotelkosten, 
relatiegeschenken, autokosten ….

Indien aan een aantal specifieke voorwaarden 
is voldaan mag de btw op restaurantkosten, 
hotelkosten, relatiegeschenken … toch 
volledig in aftrek worden genomen. U 

Huidige tendensen bij btw-controles

moeten kunnen aantonen dat de goederen 
effectief vervoerd geweest zijn vanuit België 
naar een andere EU-lidstaat. Dit kan op basis 
van een aantal weerlegbare vermoedens 
(volgens Europees standpunt en Belgisch 
standpunt).

In het geval van uitvoer moet u als leverancier 
kunnen aantonen dat de goederen effectief 
de EU hebben verlaten en dat het vervoer 
verricht is door of voor rekening van de 
verkoper of de niet in België gevestigde 
koper. Als belangrijkste bewijs geldt hier het 
(afgestempeld) uitvoerdocument.

Indien u niet in het bezit bent van 
transportdocumenten, uitvoeraangifte … (bv. 
bij EXW leveringen) is het sterk aan te raden 
om de garantie te ontvangen van uw klant, 
logistieke partij … dat in geval van een controle 
deze documenten zeker zullen voorhanden 
zijn. Om hieromtrent enige zekerheid te 
verkrijgen kan u deze best op regelmatige 
basis steekproefsgewijs opvragen.

Victor Joos, vijoos@deloitte.com 

Btw-controles worden door het gebruik van datamining-technieken door de fiscus alsmaar efficiënter, gerichter en 
grondiger uitgevoerd. Daarnaast merken we in de praktijk ook een stijging van het aantal controles. Gezien elke overtreding 
beboet kan worden, is een voorafgaandelijke interne check van uw btw-boekhouding een must. Hieronder bezorgen we u 
een overzicht van topics die tijdens recente btw-controles onder de loep werden genomen door de btw-administratie. 
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Eind vorig jaar hebben België en Frankrijk een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend dat ten vroegste 
vanaf begin 2023 (en wellicht eerder begin 2024) in werking zal treden.

Onder het nieuwe verdrag zullen bouw- en constructiewerkzaamheden minder snel aanleiding geven tot 
het bestaan van een belastbare vaste inrichting in Frankrijk: de minimumtermijn wordt verlengd van 6 tot 
9 maanden.

Op dividenden mag door de bronstaat een bronheffing van maximaal 12,8 % worden ingehouden. Tussen 
vennootschappen geldt een volledige vrijstelling, dit is eveneens in het algemeen het geval voor interesten 
en royalty’s.

Het nieuwe verdrag bevestigt nu heel expliciet de reeds door de Franse fiscus toegepaste stelling dat 
meerwaarden, gerealiseerd bij de overdracht van vennootschappen waarvan meer dan 50 % van de 
waarde van de activa onmiddellijk of middellijk bestaat uit in Frankrijk gelegen onroerende goederen, in 
Frankrijk mogen worden belast. 

Het artikel dat de heffingsbevoegdheid van werknemersbezoldigingen regelt heeft een aantal inhoudelijke 
wijzigingen ondergaan. Specifiek voor Belgische of Franse vrachtwagenchauffeurs die werkzaam zijn in 
beide landen kan de impact groot zijn.

Voor Belgische particulieren die Franse dividenden ontvangen, stelt het nieuwe verdrag een einde aan 
de mogelijkheid om de Franse bronheffing in mindering te brengen van de verschuldigde Belgische 
personenbelasting. Ten slotte voorziet het nieuwe verdrag geen oplossing voor de dubbele taxatie van 
inkomsten uit zogenaamde ‘translucide’ SCI’s die Belgische particulieren ondergaan.  

Dewagtere Karel, kdewagtere@deloitte.com

Nieuw dubbelbelastingverdrag 
met Frankrijk 

Eind januari werd een wet houdende diverse fiscale bepalingen gepubliceerd. Deze voorziet o.a. in 
de vermindering van de administratieve lasten met betrekking tot de fiscale fiches 281.50 die moeten 
opgesteld worden ter verantwoording van toegekende erelonen, commissies, makelaarslonen … 
Deze versoepeling is reeds van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 toegekende vergoedingen.

De verplichting om een fiche 281.50 op te stellen, wordt afgeschaft wanneer de kosten verbonden 
zijn aan de leveringen van goederen of diensten

 • verricht door een belastingplichtige gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte én

 • waarvoor  ‘een factuur’ of ‘een document in de plaats ervan’ werd opgesteld.

Onder ‘een factuur’ of ‘een document in de plaats ervan’ wordt niet enkel een factuur 
overeenkomstig de btw-reglementering (van toepassing op de belastingplichtige) verstaan, maar 
eveneens: 

 • een creditnota (dit geldt ook voor toegestane kortingen),

 • een vereenvoudigde factuur m.b.t. de regeling voor de voldoening van de btw, in de gevallen 
waarin ze toegelaten is, alsook

 • het bijzonder stuk in de zin van het btw-wetboek, indien het een levering van een goed of een 
dienst betreft binnen een Belgische btw-eenheid.

Bovendien is de huidige drempel beneden dewelke er geen fiche 281.50 moet opgemaakt 
worden (125 EUR), opgetrokken tot maximaal 250 EUR per jaar per leverancier van goederen of 
dienstverrichter. 

Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Fiches 281.50: vermindering van de 
administratieve lasten



Het klopt dat de verschillen op fiscaal vlak (inkomstenbelasting, schenk- 
en erfbelasting) relatief beperkt zijn, mits het vervullen van bepaalde 
voorwaarden en termijnen. Op andere gebieden bestaan er echter 
grotere verschillen die een belangrijke invloed kunnen hebben op de 
partners. Koppels kunnen hun relatie juridisch vormgeven op drie 
verschillende manieren: het huwelijk, de wettelijke samenwoning of de 
feitelijke samenwoning. 

Het huwelijk biedt daarbij de ruimste bescherming. Als gehuwde 
partner geniet u van een volwaardig erfrecht, waarbij –behoudens 
afwijkende afspraken- de langstlevende in principe het vruchtgebruik 
op de helft van het gemeenschappelijk of onverdeeld vermogen en 
de eigen goederen van de eerststervende erft. Deze bescherming is 
daarenboven het meest uitgebreid, aangezien de langstlevende in elk 
geval recht heeft op een minimum erfdeel, zijnde de gezinswoning in 
vruchtgebruik of de helft van de nalatenschap. Enkel indien er kinderen 
zijn uit een vorige relatie kan hiervan afgeweken worden. 

Indien u ervoor kiest om niet in het huwelijksbootje te stappen, 
kan u nog steeds een beperkte bescherming genieten indien een 
verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd wordt. De wettelijk 
samenwonende partner erft namelijk het vruchtgebruik op de 
gezinswoning en de inboedel, maar deze bescherming kan wel 
eenzijdig ontnomen worden.

De meest flexibele samenlevingsvorm is de feitelijke samenwoning, 
aangezien u hiervoor geen formaliteiten hoeft te vervullen. Dit heeft 
dan wel als keerzijde dat feitelijk samenwonende partners niet erven 
van elkaar en er geen bijzondere bescherming is voor de langstlevende 
partner met betrekking tot de gezinswoning. 

Naast het wettelijk vastgelegde minimum kunnen gehuwde partners 
opteren om elkaar meer toe te kennen in het huwelijkscontract of bij 
testament, rekening houdend met de rechten van eventuele kinderen. 
Ook voor ongehuwde partners kan een samenlevingscontract of 
een testament worden opgesteld voor bijkomende bescherming. 
Hierbij geldt als aandachtspunt dat een testament steeds eenzijdig 
wijzigbaar is; dit in tegenstelling tot een huwelijkscontract of 
samenlevingscontract. De zaken waarover u absolute zekerheid 
wenst, legt u dus bij voorkeur vast in een huwelijkscontract of 
samenlevingscontract, al dan niet in combinatie met een testament.  

Hélène Rouvez, hrouvez@deloitte.com
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Is trouwen nog nodig om elkaar te beschermen?
In onze huidige samenleving lijken alsmaar meer koppels ervoor te kiezen om niet meer in het huwelijksbootje te stappen, 
in tegenstelling tot vroeger waarbij resoluut voor het huwelijk werd gekozen. Als argument wordt vaak aangehaald dat 
huwen of samenwonen praktisch op hetzelfde neerkomt, maar is dat wel correct? 
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