
Waarom zoveel Fransen naar België vluchten

Veel Franse belastingsplichtigen verkassen naar België. Zouden de 
volgende lasten daarmee iets te maken hebben?

•  sociale bijdragen van 11 % op quasi alle inkomsten (uit grondeigen-
dom, roerende goederen, beroepsactiviteiten,…), bovendien veelal 
niet aftrekbaar;

•  belasting van 16 % op de roerende meerwaarden;
•  belasting aan progressief tarief op geïnde dividenden;
•  systematische heffi ng op alle onroerende meerwaarden;
•  vermogen belastingvrij naar de volgende generatie te transfereren is 

quasi onmogelijk;
•  en last but not least, de Franse, niet-geplafonneerde vermogens-

belasting op (mondiaal) fortuin, variërend van 0,55 % tot 1,80 %.

IFRS doet resultaten stijgen

Europese ondernemingen die effecten verhandelen op een Europese 
beurs moeten vanaf het boekjaar 2005 IFRS toepassen bij het opstel-
len van hun geconsolideerde jaarrekening. Intussen zijn de effecten 
van de eerste rapportering onder IFRS gekend en blijkt dat het effect 
van de IFRS-waardering op return on equity (IFRS – National GAAP) 
gemiddeld + 2.44 % bedraagt. Die stijging is te verklaren door de 
forse impact op de nettowinst, ten gevolge van de sterke daling 
van de kosten zoals afschrijving op goodwill en de activering van 
R&D uitgaven.

Goed om weten…
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Hoe bankfi nanciering het rendement van eigen vermogen kan verhogenStel dat uw eigen vermogen 100 EUR bedraagt en u vandaag een brutorendement 
realiseert van 10 % (10 EUR). U heeft een investeringsproject voor ogen dat 300 EUR 
aan middelen nodig heeft en waarvan het 
verwachte brutorendement 8 % is. Als u zelf 
die 300 EUR inbrengt in uw vennootschap zal 
het rendement op uw eigen vermogen dalen 
van 10 % naar 8,5 %. Als u deze investering 
fi nanciert met vreemde middelen die u 5 % 
kosten, dan stijgt het rendement van uw eigen 
vermogen minstens tot 19 %.

ARKimedes zoekt ondernemers met 

investeringsplannen

De Vlaamse overheid en Participatiemaat-

schappij Vlaanderen lanceerden in 2005 het 

ARKimedes durfkapitaalprogramma (ter waarde 

van 450.000.000 EUR) voor starters en kmo’s in 

Vlaanderen. Vandaag zijn 11 ARKIV’s opgericht, 

goed voor 98.504.000 EUR aan gealloceerde 

middelen van het ARKimedes Fonds waarvan 

22.230.560 EUR effectief volstort.

Het zijn de ARKIV’s die op hun beurt hun fond-

sen investeren in starters en kmo’s in Vlaander-

en. Eind 2006 waren 20 investeringen in doel-

ondernemingen gerealiseerd voor een bedrag 

van 13.021.255 EUR. 

De ware impact van de notionele intrestaftrek

Stel, uw vennootschap heeft een eigen vermogen van 100.000 EUR 
en u verwacht een nettorendement van 15 %. Dan moest uw 
vennootschap tot 31 december 2005 een brutowinst halen van 
22.724 EUR. Met de notionele intrestaftrek is dat in 2007 nog slechts 
22.289 EUR  of 2 % minder brutowinst.

Sociale bijdragen van uw duurste kaderleden geplafonneerd De patronale bijdragen voor werknemers 
met een hoog loon bedragen minder dan de 
klassiek vooropgestelde 35 %. Werkgevers 
krijgen immers een korting van 6 % op de 
loonschijf boven 12.000 EUR per kwartaal. 
Zo bedraagt het bijdragepercentage voor een 
topmedewerker met een brutomaandloon 
van 6.000 EUR dankzij deze korting “slechts” 
28,54 %. 

Begrippen als cash fl ow, EBIT, EBITDA, ROI, ROE ,…1 behoren niet meer uitsluitend 

tot het jargon van de fi nanciële expert. Elke bedrijfsleider wordt er vroeg of laat mee 

geconfronteerd. Maar heeft de ondernemer hiermee voldoende informatie om zijn bedrijf 

te sturen? We vroegen het aan vier specialisten bij Deloitte Fiduciaire: Martin Beynaerts, 

Bruno Degrande, Marino Verhellen en Yves Sioncke, die prompt de kasplanner van 

Deloitte Fiduciaire als valabel alternatief voorstellen.

Meer vertrouwen in uw onderneming

De kasplanner, visie en 
strategie in concrete cijfers

Ondernemers beschikken vaak al over 
een intern managementrapport. Is dat 
dan niet voldoende?
Bruno Degrande: Iedere onderneming 
heeft behoefte aan opvolging. Meestal 
gebeurt dat inderdaad onder de vorm van 
managementrapporten. Maar wij stellen 
vast dat in die rapporteringen vaak twee 
items ontbreken: toekomstvisie en impact 
op de liquiditeitspositie. De gedachte dat 
met een positieve cash fl ow de groei pro-
bleemloos kan gefi nancierd worden is 
nochtans in veel gevallen utopie. Daarom is 
kasplanning een verstandige beslissing: bij 
het opstellen van zo’n kasplanning vertaalt 
de ondernemer zijn visie en strategie in 
concrete cijfers, waardoor de haalbaarheid 
van zijn plannen in kaart wordt gebracht. 
Maar het is opmerkelijk hoe weinig mensen 
van die visie en strategie op de hoogte zijn. 
En bij de grote meerderheid van de

familiale ondernemingen ontbreekt boven-
dien nog een politiek op het vlak van cash 
management.

Martin Beynaerts: Om het met een voor-
beeld te illustreren. Uit het budget van een 
onderneming blijkt een sterke schommeling 
van het resultaat van maand tot maand, 
zoals blijkt uit grafi ek 1 (p.14). Toch boekt 
de vennootschap volgens die grafi ek op 
jaarbasis een positieve cash fl ow van meer 
dan 76.000 EUR en een resultaat van 
31.762 EUR. De beschikbare straight loan 
van 25.000 EUR wordt evenwel overschre-
den vanaf mei tot eind juni en vanaf au-
gustus tot medio oktober. Met onze eigen 
specifi eke software, de kasplanner van 
Deloitte Fiduciaire, zouden wij het tijdstip, 
de omvang en de reden van behoefte aan 
cash kunnen voorspellen en hiervoor vooraf 
de nodige oplossingen initiëren.

Bruno Degrande, accountant

1 EBIT: earnings before intrest en tax; EBITDA: earnings before intrest, tax, depreciation and amortization; ROI: return on investment; ROE: return on equity.
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