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INTRO
Beste relatie,
Met ons vakmagazine ‘Bakermat’
informeren wij u over actuele onderwerpen in onze vakgebieden. Aan de
hand van interviews met onze klanten
lichten wij u graag onze uitgebreide
dienstverlening toe.
Wenst u meer informatie over één van
de onderwerpen? Contacteer dan uw
dossierbeheerder.
Bent u nog geen klant? Kom eens met
ons praten. Misschien kunnen we u
meer inzicht geven in uw bedrijf.
Accounting, auditing, consulting en
corporate finance :
het is meer dan zomaar cijfers.
Tot snel,

Interview met
Anne Roels en Vincent De Cooman van WITTENSTEIN Benelux
over hun samenwerking met Baker Tilly Belgium

het team van Baker Tilly Belgium.

4

Bakermat
Een uitgave van Baker Tilly Belgium.
V.u. : Wim Waeterloos

Zomerakkoord:
maatregelen
inzake
personenbelasting

Hervorming
vennootschapsbelasting
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Nieuw en modern
vennootschaps- &
verenigingsrecht

Waarom
vraagt uw
boekhouder
een kopie
van uw
identiteitskaart?
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Kareelstraat 120-124, 9300 Aalst
Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel
Regenboog 2, 9090 Melle
Rue de la Clef 39, 4633 Soumagne (Luik)
Lindestraat 13A, 9240 Zele
www.bakertillybelgium.be
Concept, vormgeving, interviews &
productiecoördinatie : www.demarketeer.be
Artikels : redactieteam Baker Tilly Belgium
Mailhandling : Ryhove vzw
Foto’s : Foto-atelier Jo De Rammelaere &
Shutterstock
Disclaimer : Aan de samenstelling van dit magazine
wordt door de redactie veel zorg besteed. Niettemin
kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor
mogelijke onjuistheden. De opgenomen teksten hebben
een informatief karakter en zijn niet bedoeld als
beroepsmatig advies. Contacteer uw dossierbeheerder
voor advies op maat. Overname van artikels is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding.
De naam Baker Tilly en haar bijbehorend logo worden onder
licentie van Baker Tilly International Limited gebruikt.
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Zomerakkoord ‘17

Maatregelen inzake
personenbelasting
In dit artikel worden de maatregelen van het recente zomerakkoord van de regering besproken inzake personenbelasting en
spaarfiscaliteit, onder voorbehoud van definitieve teksten.

Spaarfiscaliteit
• Aangezien er nog nooit zoveel geld op spaarboekjes stond als vandaag, voorziet de regering in een aantal maatregelen om dat geld te activeren en de spaarder aan te zetten om te beleggen in risicokapitaal. Zo
heeft de regering beslist om de vrijstelling op interesten op spaarboekjes
te halveren tot 940 EUR per persoon (het huidige grensbedrag bedraagt
1.880 EUR). Op interesten op spaarboekjes die de limiet van 940 EUR
overschrijden, dient er 15 % roerende voorheffing betaald te worden.
Gelet op de huidige interestvoeten, zal dit voor de gemiddelde spaarder
evenwel geen nadelige impact hebben. Daarnaast komt er een tweede
vrijstellingsdrempel voor inkomsten uit aandelen van 627 EUR.
• Wat het pensioensparen betreft, zal de belastingplichtige voortaan de
keuze hebben tussen een belastingbesparing van 30% op het huidige
limietbedrag van 940 EUR aan pensioensparen of een belastingbesparing van 25% op een hoger bedrag van 1.200 EUR aan pensioensparen.
• De regering voert een “abonnemententaks” in waardoor natuurlijke
personen voortaan een jaarlijkse heffing van 0,15% verschuldigd zijn op
hun Belgische en buitenlandse effectenrekeningen van zodra het bedrag
op deze rekeningen meer dan 500.000 EUR per persoon bedraagt. De
regering viseert rekeningen waarop aandelen, obligaties en fondsen
voorkomen. Pensioenspaarrekeningen en levensverzekeringen worden
uitgesloten van deze maatregel.

• De beurstaks op obligaties die momenteel 0,9% bedraagt, wordt verhoogd naar 0,12% vanaf 1 januari 2018. Daarnaast wordt de beurstaks
op aandelen opgetrokken van 0,27% naar 0,35%, eveneens van toepassing vanaf 1 januari 2018.

Zelfstandigen
Het beroepskostenforfait wordt hervormd waardoor het beroepskostenforfait voor zelfstandigen geharmoniseerd wordt met dat van loontrekkers.
Daarnaast voorziet de regering in een wijziging wat de aftrekbaarheid van
autokosten voor eenmanszaken betreft. In de toekomst moet rekening
gehouden worden met de CO2-uitstoot van de wagen. Verder zou de
belasting op stopzettingsmeerwaarden in de personenbelasting verminderen.

Flexi-jobs
Het bestaande systeem van flexi-jobs in de horeca zal worden uitgebreid
tot ‘alle handelsactiviteiten’ en opengesteld worden voor gepensioneerden. Met ‘alle handelsactiviteiten’ verwijst de regering naar de detailhandel en zelfstandige kleinhandel, warenhuizen,... zoals bijvoorbeeld een
bakker, slager of krantenwinkel. Werknemers die reeds een volwaardige
baan hebben, zullen in deze handelszaken belastingvrij kunnen bijklussen.

Winstdeelname voor werknemers
Er zal een nieuw flexibel stelstel voor winstdeelname worden ingevoerd
waardoor bedrijven in de toekomst op een fiscaal en parafiscaal vriendelijke wijze een winstpremie kunnen uitkeren aan hun werknemers. Deze
komt bovenop de loonnorm.
Voor verdere toelichting kan u steeds terecht bij uw dossierbeheerder of bij Yves Coppens van onze tax consultancy afdeling
(y.coppens@bakertillybelgium.be). n

Yves Coppens
Individual Tax Partner
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Anne Roels en Vincent De Cooman van WITTENSTEIN
over samenwerking met Baker Tilly Belgium

“Samenwerken als
een tandem leidt tot
efficiëntie”
Het in het Oostvlaamse Kalken gevestigde WITTENSTEIN fungeert in de Benelux als verkoopkantoor van industriële aandrijfsystemen voor het Duitse moederbedrijf. Omwille van deze
specifieke context zochten Vincent De Cooman en Anne Roels
van WITTENSTEIN een Belgische audit-partner die zelf ook deel
uitmaakt van een internationaal netwerk. Na 4 jaar loopt de samenwerking met Baker Tilly gesmeerd. “Efficiënt als een tandem,” lacht Anne Roels.
Vincent De Cooman, Managing Director van WITTENSTEIN Benelux:
“Ons Duits moederbedrijf in Igersheim stelt hoge eisen inzake audit. Omwille van internationale consolidatiedoeleinden worden strikte deadlines
gehanteerd. Een snelle afsluiting én controle van de boekhouding is dus
nodig. We hadden een specialist nodig die kennis heeft van de complexe
en snel wijzigende wetgeving, en zelf deel uitmaakt van een internationaal netwerk. Dat is dus Baker Tilly Belgium geworden. De internationale
uitstraling van de Baker Tilly groep, dat zien de Duitsers graag.”
Commissarismandaat
Steven Meyvaert is de betrokken vennoot van Baker Tilly Belgium. “We
controleren als bedrijfsrevisor de boekhouding en de cijfers van WITTENSTEIN bvba. Als auditor heeft Baker Tilly een puur controlerende
rol. Vanwege dit commissarismandaat stellen we dus geen bestuursdaden, verzorgen geen accountancy of doen geen fiscale optimalisaties.”

“Op elkaar ingespeeld”
Anne Roels is verantwoordelijk voor de boekhouding en financiën van
WITTENSTEIN bvba. Voor de audit werkt ze nauw samen met Els Mertens van Baker Tilly Belgium, die als bedrijfsrevisor de dossierbeheerder van WITTENSTEIN is en alle communicatie met Anne verzorgt. “Els
heeft jarenlange ervaring, en dat merken we in onze efficiënte samenwerking. We zijn ondertussen op elkaar ingespeeld. Er is een draaiboek
beschikbaar, waardoor alle nodige stappen goed ingepland kunnen worden,” legt Anne uit.
Els Mertens: “De boekhoudkundige afsluiting wordt intern door Anne samen met een medewerker voorbereid. Ik zorg voor de controle van de
internationale rapportering, rekening houdend met de strikte procedures vanuit Duitsland. De internationale dimensie maakt dit dossier extra
boeiend. Ik heb ook het nodige advies gegeven in het kader van het
gewijzigd Belgisch boekhoudrecht naar aanleiding van de implementatie
van de Europese boekhoudrichtlijn.”
“In specifieke domeinen zoals transfer pricing kunnen we bovendien
beroep doen op de expertise van onze specialisten binnen Baker Tilly
Belgium. En voor vragen die meer internationaal gerelateerd zijn, kunnen we indien nodig terugkoppelen naar onze Duitse collega’s binnen
het Baker Tilly International netwerk,” besluit Els Mertens. n
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WITTENSTEIN:
ontwikkeling,
productie en verkoop
van servo-aandrijfsystemen voor
precisietoepassingen
WITTENSTEIN bvba maakt deel uit van de Duitse
WITTENSTEIN SE groep (339 miljoen euro omzet met
2350 medewerkers wereldwijd).
WITTENSTEIN ontwikkelt, produceert en verkoopt
klantspecifieke producten, systemen en oplossingen
voor uiterst dynamische bewegingen, zeer precieze
positionering en intelligente netwerkverbindingen in de
elektromechanische aandrijftechnologie.
Het gaat met name om planetaire spelingsarme
reductiekasten, volledige elektromechanische aandrijfsystemen en AC-servosystemen en -motoren, systeemcomponenten zoals tandheugels en tandwielen, lift- en
hijstechniek, ontwerptools voor de complete aandrijflijn
en toebehoren, en volledige systeemoplossingen in
sectoren die veel precisie vereisen.
Inzetgebieden zijn robotica, werktuigmachines, medische technologie en de lucht- en ruimtevaart.
De Benelux-vestiging, opgericht in 2003, bevindt zich
in het Oostvlaamse Kalken, en is verantwoordelijk voor
de verkoop-, technische en calculatieservice in de
Benelux.
De salesorganisatie werkt zowel voor België, Luxemburg als Nederland. De managing director is Vincent
De Cooman. Het team bestaat uit een 15-tal medewerkers die “uw business willen doen draaien”.
www.wittenstein.biz
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Zomerakkoord ‘17

Hervorming
vennootschapsbelasting
De lang verwachte hervorming van de vennootschapsbelasting is er uiteindelijk dan toch gekomen met het zogenaamde zomerakkoord van de regering Michel. Krachtlijnen zijn een algemene tariefverlaging voor alle vennootschappen, een aantal stimuli ter bevordering van de investeringen, maar ook een belangrijke reeks aan compenserende maatregelen om de tariefverlaging budgettair neutraal te houden. We
gaan op beknopte wijze in op de diverse maatregelen inzake vennootschapsbelasting, onder voorbehoud van de definitieve teksten. De maatregelen
inzake personenbelasting en spaarfiscaliteit worden op pagina 3 besproken.

Tariefverlaging
De tariefverlaging van de vennootschapsbelasting zal gradueel verlopen:
Boekjaar
Standaard tarief
Verlaagd opklimmend tarief
(winst tot 322.500 EUR)

2017

2018 en 2019

2020

33%

29%

25%

20% op de eerste schijf van
100.000 EUR winst (rest 29%)

20% op de eerste schijf van
100.000 EUR winst (rest 25%)

2%

0%

0 – 25.000 EUR: 24,25%
25.001 – 90.000 EUR: 31,00%
90.001 – 322.500 EUR: 34,50%

KMO-tarief
Crisisbijdrage

3%

Vanaf 2018 (aanslagjaar 2019) zal het “KMO-tarief” in principe kunnen genoten worden door elke vennootschap (ongeacht haar belastbare winst) die
als ‘kleine’ vennootschap kwalificeert in de zin van artikel 15, §§ 1 - 6 W.Venn. (*), voldoet aan de huidige voorwaarden voor het verlaagd opklimmend
tarief (behalve de beperking van dividenduitkeringen tot 13% van het gestort kapitaal) én die per jaar minstens 45.000 EUR bezoldiging uitkeert aan
minstens 1 bedrijfsleider/natuurlijk persoon.
(*) Vennootschappen die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 ; Jaaromzet: 9.000.000 EUR ; Balanstotaal: 4.500.000 EUR
Wanneer meer dan één van bovenstaande criteria (niet meer) voldaan worden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren
voordoet.

Begeleidende maatregelen vanaf boekjaar 2018
Stimulerende maatregelen
• Investeringsaftrek
Om de bedrijfsinvesteringen aan te zwengelen wordt de éénmalige investeringsaftrek voor kleine vennootschappen (en éénmanszaken en vrije
beroepers), die thans 8% bedraagt, tijdelijk opgetrokken naar 20%. Het
zou gaan om investeringen verricht in boekjaren 2018 en 2019.
• Verruiming vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing
Vanaf 2018 wordt de lastenverlaging voor onderzoekers via een (gedeeltelijke) vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing uitgebreid tot
bachelors.

• Verruiming tax shelter
De bestaande tax shelter (30% of 45% belastingvermindering) voor investeringen in startende ondernemingen zou uitgebreid worden tot groeibedrijven. Deze maatregel maakt deel uit van een ruimer pakket aan
maatregelen om de financiering van groeibedrijven te stimuleren.
Compenserende maatregelen
• Notionele interestaftrek
Deze aftrek blijft bestaan, doch in een afgeslankte versie. Voortaan zal
de aftrek enkel berekend worden op de effectieve aangroei van het eigen
vermogen (‘incrementeel’ kapitaal) over de laatste vijf jaar.
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• Minimum winstbelasting
Vennootschappen met meer dan 1 miljoen EUR belastbare winst zouden
geconfronteerd worden met een minimale belastbare basis. Bepaalde
fiscale aftrekken (een korf bestaande uit o.m. vorige verliezen, overgedragen DBI-aftrek, overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten en
(overgedragen) notionele interestaftrek) zullen maar aftrekbaar zijn tot
het eerste 1 miljoen EUR aan belastbare winst plus 70% van het saldo
van het fiscaal resultaat, waardoor het saldo van 30% belastbaar zal
blijven aan 29% (plus crisisbelasting) of, vanaf 2020, 25%, hetgeen leidt
tot een minimumbelasting van 7,5% vanaf 2020 e.v.. In het verlengde
hiervan zou de fairness tax voor dividenduitkeringen door ‘grote’ vennootschappen afgevoerd worden.
• Minimumparticipatiedrempel voor meerwaarden op aandelen
Vanaf boekjaar 2018 zou de minimumparticipatiedrempel (10% in het
kapitaal of een aanschaffingswaarde van de participatie van 2.500.000
EUR), die thans geldt voor de DBI-aftrek op ontvangen dividenden, ook
toepasselijk worden op de vrijstelling voor meerwaarden. Tegelijkertijd
wordt de belasting van 0,4% op meerwaarden gerealiseerd door ‘grote’
vennootschappen afgevoerd. Aan het belastingtarief van 25% op meerwaarden gerealiseerd binnen het eerste jaar zou blijkbaar niet geraakt
worden.
• Pro rata toerekening kapitaalvermindering
Tot op heden geldt er een vrije aanrekening van kapitaalverminderingen,
waardoor het perfect mogelijk is om de vermindering enkel toe te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal zodat de terugbetaling volledig belastingvrij kan geschieden. In de toekomst zou dit niet langer gelden en zou
het fiscaal regime van kapitaalverminderingen bepaald worden in functie
van de verhouding tussen het fiscaal gestort kapitaal en het totaal eigen
vermogen van de vennootschap. Ten belope van die verhouding zou de
kapitaalvermindering onbelast blijven. Het resterend deel van de kapitaalvermindering (in de verhouding reserves/totaal eigen vermogen) zou
fiscaal toegerekend worden op de (belaste) reserves en aanleiding geven
tot roerende voorheffing (standaardtarief: 30%). Dit betekent dat in de
toekomst een vennootschap met (belaste) reserves in het eigen vermogen niet meer kan overgaan tot een kapitaalvermindering die geheel vrij
is van belasting. Opgemerkt dient echter dat het niet de bedoeling is om
kapitaalverminderingen die voortkomen van ingevolge artikel 537 WIB
ingebrachte belaste reserves (zgn. ‘interne liquidatie’ van 2013-14) aan
de nieuwe pro rata regel te onderwerpen.
>>

• Schrapping aftrek vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde kosten (zoals vooruitbetaalde huur) zullen voortaan niet
meer integraal aftrekbaar zijn in het jaar van de vooruitbetaling. Enkel het
pro rata gedeelte van het jaar zelf (overeenkomstig het ‘matchingprincipe’) zal aanleiding geven tot een fiscale aftrek.
• Voorzieningen voor kosten
Voorzieningen voor toekomstige kosten zullen enkel nog vrijstelbaar zijn
in de mate dat ze voortvloeien uit een op balansdatum bestaande verplichting.
• Belastingtarief herbeleggingsmeerwaarden
Meerwaarden die uitgesteld belast worden bij gebrek aan volledige en
tijdige wederbelegging van de opbrengst zullen voortaan belastbaar worden aan het tarief van het jaar waarin de meerwaarde werd verwezenlijkt
en niet langer aan het tarief van het jaar waarin de belasting ontstaat.
Dit moet vermijden dat meerwaarden die nog in 2017 worden gerealiseerd en pas in 2018 of later belastbaar worden kunnen genieten van de
nieuwe verlaagde tarieven.
• Maatregelen tegen ‘vervennootschappelijking’
Om te beletten dat éénmanszaken massaal overstappen naar een vennootschap wordt in een bijzondere aanslag van 10% voorzien voor vennootschappen (ongeacht hun grootte) die minder dan 45.000 EUR bezoldiging uitkeren aan minstens één bedrijfsleider-natuurlijke persoon. Het
gaat om een stijging van 9.000 EUR per jaar ten opzichte van de huidige
situatie. Er geldt wel een uitzondering voor vennootschappen met een
lagere winst en startende vennootschappen (minder dan vier jaar geleden opgericht). Voor KMO vennootschappen is deze minimumbezoldiging
ook een voorwaarde om van het 20% tarief op de 100.000 EUR belastbare winst te kunnen genieten.
• Overige maatregelen (kort)
- Afschaffing van het stelsel van investeringsreserve
- Inperking fiscale voordelen voor inschakelingsbedrijven om dubbele
vrijstelling te voorkomen
- Hervorming fiscale moratorium- en nalatigheidinteresten, door koppeling ervan aan de OLO-rentevoet
- Voorafbetalingen worden aangemoedigd door verhoging van de basisrentevoet
- Aanmoediging tot tijdige en correcte fiscale aangiften, door effectieve
taxatie van de supplementen en verhoging van de forfaitaire minimumwinsten.

Begeleidende maatregelen vanaf boekjaar 2020
Gezien de beperkte informatie die hierover op heden beschikbaar is,
beperken wij ons tot een beknopte opsomming van de voornaamste aangekondigde maatregelen.
- Beperking van de aftrekbaarheid van de interesten op vreemd vermogen ingevolge de Europese ATAD richtlijn;
- Verduidelijking ‘markrente’ voor interestvergoedingen op rekening-courant saldi;
- Disconto op schulden in verband met niet-afschrijfbare activa niet langer
aftrekbaar;
- Mogelijkheid tot omzetting van pre-2017 vrijgestelde reserves in belaste reserves aan gunstig belastingtarief;
- Meer economische invulling van het concept ‘vaste inrichting’ overeenkomstig OESO inzichten;
- Invoering van een nieuwe wetgeving om bepaalde inkomsten van gecontroleerde buitenlandse vennootschappen te belasten zonder noodzaak
van winstuitkering naar België;
- Aanvullende maatregelen inzake ‘exit’ taksen en ter bestrijding van planning met hybride structuren;
- Inperking aftrek van verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen;
- Geleidelijke invoering van een systeem van fiscale consolidatie;
- Schrapping van de mogelijkheid tot degressieve afschrijving voor nieuwe investeringen;

- Pro-rata afschrijving in het jaar van de investering voor alle vennootschappen, ook voor KMO vennootschappen;
- Schrapping van aftrek van aanslag op geheime commissielonen;
- Verdere inperking van aftrek van autokosten (inzonderheid wat betreft
hybride wagens) en plafonnering tot 100% van de kosten;
- Schrapping aftrek van alle fiscale boeten;
- Schrapping bepaalde vrijstellingen (bijv. meerwaarden op bedrijfsvoertuigen, meerwaarden onroerend goed van vennootschappen voor huisvestingskrediet, enz.).
Op de voornaamste maatregelen zal verder worden ingegaan in volgende
publicaties.
Voor verdere toelichting kan u steeds terecht bij uw dossierbeheerder of bij Marc De
Munter van onze tax consultancy afdeling
(m.demunter@bakertillybelgium.be). n

Marc De Munter
Tax Partner
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Een voorproefje van de belangrijkste nieuwigheden voor KMO’s

Licht op groen voor een nieuw
en modern vennootschaps- en
verenigingsrecht
Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van
een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen door
de Ministerraad goedgekeurd. Hiermee komt een proces dat in
2010 gestart is, eindelijk in een eindfase. De verwachtingen zijn
dat het wetgevend parcours achter de rug is tegen het einde van
dit jaar. U hoeft zich niet ongerust te maken dat u meteen naar de
notaris moet. Volgens Minister Geens wordt voorzien in een zeer
lange overgangsperiode.
De nieuwe wetgeving beoogt een doorgedreven vereenvoudiging,
flexibilisering en modernisering van het bestaande recht. Er was
een noodzaak in België om opnieuw te zorgen voor competitiviteit op vennootschapsrechtelijk vlak.
Dit overzicht werd samengesteld op basis van de op dit ogenblik
beschikbare informatie. Het voorontwerp moet nog door de advisering van de Raad van State en het parlement. Wijzigingen zijn
dus zeker mogelijk. Toch alvast een voorproefje van de belangrijkste verwachte nieuwigheden voor KMO’s.

1. De BV zal voortaan fungeren als de “basis”-vennootschapsvorm voor KMO’s.
De BVBA-regelgeving zal grondig hervormd worden naar Nederlands model en zeer flexibel worden.
Voor de oprichting van een BV zal niet langer een minimumkapitaal vereist zijn (maar wel met “begeleidende maatregelen” bv. ter bescherming
van schuldeisers). Uitkeringen zullen onderworpen worden aan een balanstest én een liquiditeitstest. Het stemrecht kan flexibeler worden ingevuld en meervoudig stemrecht wordt mogelijk.
De scherpe kantjes van het ‘besloten’ karakter van de BVBA worden afgevijld: afwijken van de bestaande beperkingen die gelden voor de overdracht van aandelen wordt mogelijk; uitstappen uit een BV als vennoot
met uitbetaling door de vennootschap zelf, kan georganiseerd worden.
Converteerbare obligaties en warrants uitgeven zou mogelijk worden.
Het bestuur kan flexibel georganiseerd worden.
>>
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2. Het aantal Belgische vennootschapsvormen wordt beperkt tot
vier: Maatschap, BV, CV, en NV.

4. Integratie van het verenigingsrecht in één Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De overige vennootschapsvormen zullen (geleidelijk) aan verdwijnen.
Deze worden gezien als varianten van de 4 overblijvende vennootschapsvormen, die door de flexibilisering hun rol kunnen spelen als vervanger
van de bestaande vormen.

De regelgeving van toepassing op verenigingen met rechtspersoonlijkheid – VZW, stichting,…. – wordt verwerkt in het Wetboek van vennootschappen. De VZW wordt de “basis” rechtsvorm voor de verenigingen
met rechtspersoonlijkheid en ook de feitelijke verenigingen zonder
rechtspersoonlijkheid krijgen een wettelijke basis.

De maatschap zal de “personenvennootschap” worden, die rechtspersoonlijkheid zal kunnen krijgen, ter vervanging van de huidige maatschap,
VOF, Comm.V, de tijdelijke en de stille vennootschap.
Bij de CV wordt het coöperatief gedachtegoed wettelijk verankerd. De
vennoten hebben een leveranciers- of klantenrelatie met de vennootschap en een deel van de winst wordt uitgekeerd via ristorno’s. Voor
het overige zal de CV verder aansluiten bij de BV. Dit gaat terug naar de
oorsprong van de CV. Wij verwachten wel dat de doelstelling waarom
KMO’s op dit ogenblik deze vorm hebben gekozen, gerealiseerd zal kunnen worden met één van de andere vennootschapsvormen.
De NV wordt de “basis”-vennootschapsvorm voor grote ondernemingen
en de enig mogelijke vorm voor beursgenoteerde vennootschappen.
Ook NV wordt flexibeler. De (niet-genoteerde) NV zal kunnen bestaan
met slechts één aandeelhouder en één bestuurder. Deze bestuurder zal
bovendien – indien gewenst – kunnen genieten van een ontslagbescherming waardoor een einde zal komen aan het principe van de “afzetbaarheid ad nutum”. Het begrip ‘dagelijks bestuur’ zou ruimer worden (komt
er dan toch eindelijk een einde aan de onzekerheid over hoe ver dit dagelijks bestuur gaat?) maar het orgaan van het ‘dagelijks bestuur’ wordt
afgeschaft. Het stemrecht kan flexibeler worden ingevuld en dubbel/
meervoudig stemrecht wordt mogelijk.
Het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV), de Europese
vennootschap (SE) en de Europese coöperatieve vennootschap (SCE)
zullen blijven bestaan, omdat dit vormen zijn die onder Europese regelgeving zijn ontstaan en niet zomaar op Belgisch niveau teruggedraaid kunnen worden of vervangen worden door één van de andere overblijvende
Belgische vormen.

Deze nieuwigheden geven al een eerste indicatie van de bepalingen die
het nieuwe Wetboek van vennootschappen én verenigingen zal bevatten.
We hebben nog een aantal wijzigingen onbesproken gelaten (bv. partiële
splitsing zal afzonderlijk wettelijk geregeld worden en inkoop van eigen
aandelen zou vereenvoudigd worden). Dit zou ons te ver hebben geleid in
technisch-juridische beschouwingen.
Bestaande ondernemingen/VZW’s,… wachten best af tot de nieuwe wetgeving gepubliceerd is en kunnen dan nadenken of ze al iets willen veranderen. Het “moeten” veranderen verwachten we zeker niet op korte,
zelfs niet op middellange termijn.
Bij de opstart van nieuwe entiteiten kan het nuttig zijn om het voormelde
reeds in het achterhoofd te houden. Een nieuwe CVBA oprichten die niet
zal (kunnen) voldoen aan de “coöperatieve geest” is misschien niet de
beste keuze meer, maar het zal nog altijd kunnen zolang de nieuwe wetgeving niet in voege is en ze zal waarschijnlijk nog een hele tijd kunnen
functioneren onder het huidige regime.
Baker Tilly Belgium volgt de evolutie nauwgezet op. We houden onze klanten op de hoogte via onze e-nieuwsbrieven en zullen ook via dit magazine
Bakermat rapporteren over de vooruitgang in het wetgevend proces.
Wordt vervolgd… n

3. Het onderscheid tussen ‘burgerlijke’- en ‘handels’-vennootschap verdwijnt.
Dit onderscheid was enkel nog historisch te verklaren en in vele gevallen
leidde dit principe in een moderne economische omgeving tot verwarring
en onzekerheid.
De afschaffing van dit onderscheid heeft onder meer gevolgen op het
vlak van de insolventiewetgeving die op alle ondernemingen van toepassing zal zijn.
Voor de VZW’s leidt dit tot opheffing van het verbod om economische,
winstgevende, activiteiten uit te oefenen als hoofdactiviteit. Het bijkomstig karakter van de uitoefening van winstgevende activiteiten is niet
langer het onderscheidingscriterium tussen VZW’s en vennootschappen.
Deze wijziging zal veel twistpunten die er nu zijn, over welke activiteit het
belangrijkste is bij een VZW, vermijden. Het nieuwe criterium om het onderscheid te maken zal zijn: al dan niet de mogelijkheid tot winstuitkering.
In VZW’s blijft een formeel verbod m.b.t. uitkering naar de leden gelden.

Liesbeth Gordts
Senior Legal Counsel

Anne Roucourt
Partner
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Waarom wordt een kopie van
mijn identiteitskaart gevraagd
door mijn boekhouder?
Het is de antiwitwaswetgeving die naast banken, verzekeraars
en notarissen ook accountants, boekhouders, consultants en
bedrijfsrevisoren verplicht om de identiteit van hun zakenrelaties vast te stellen. Een kopie van de identiteitskaart wordt in
het kader hiervan opgevraagd.
De Belgische antiwitwaswetgeving is in voege sinds 2006 als implementatie van een Europese richtlijn. De wet tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme wil voorkomen dat een crimineel vermogen
via een witwasoperatie de legale economie infiltreert.

De wetgeving vereist onder andere van accountants, consultants en
bedrijfsrevisoren dat bij het aangaan van een zakelijke relatie een voorafgaand onderzoek wordt verricht naar de risico’s op witwassen.
Om een cliënt te kunnen identificeren dient Baker Tilly Belgium steeds
in het bezit te zijn van:
- Een geldige identiteitskaart (ID) van de lasthebber of opdrachtgever
- Een lijst van de bestuurders / zaakvoerders
- De gecoördineerde statuten
- De vertegenwoordigingsbevoegdheid
- Een verklaring over de uiteindelijke begunstigde(n). Hierin worden de
rechtspersonen en de natuurlijke personen aangeduid die meer dan
25 % van de aandelen of stemrechten van de vennootschap bezitten of dit rechtstreeks of onrechtstreeks controleren. Ook van deze
uiteindelijk begunstigden is een ID vereist.
Indien de cliënt een natuurlijk persoon is, is enkel de identiteitskaart
van de lasthebber uit bovenstaande opsomming van toepassing. De
privacywet moet hierbij worden nageleefd en het is daarom verboden
om meer gegevens te registreren dan noodzakelijk is voor identificatieen controledoeleinden. (*)
Vanuit de beroepsinstituten van de boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren (respectievelijk BIBF, IAB en IBR) wordt strikt toegezien
op het naleven van de regelgeving hieromtrent.
(*) (cfr website privacycommission : www.privacycommission.be)
Christel De Blander - Bedrijfsrevisor

Nieuw adres voor kantoor Melle
De kantoren van Baker Tilly in Melle barstten door de groei van de organisatie uit hun voegen. Een verhuis naar een ruimer gebouw dat berekend
is op verdere uitbreiding was noodzakelijk. Baker Tilly stak in juni letterlijk de straat over, en nam haar intrek in een nieuw kantorencomplex in de
residentie ‘Light Falls’ langs de Brusselsesteenweg. Dit gebouw staat recht tegenover de oude kantoren aan de Collegebaan (zijstraat Brusselsesteenweg). Het nieuwe adres is Regenboog nr. 2. Alle andere contactgegevens blijven ongewijzigd. n

De consulting-afdeling van Baker Tilly Belgium levert fiscaal en juridisch advies.
We begeleiden u bij uw fiscale vragen en zijn de gids die u helpt uw activiteiten
uit te bouwen op een fiscaalvriendelijke manier. We adviseren u inzake vennootschapsbelasting, btw, personenbelasting en transfer pricing.
Het juridisch advies omvat diverse rechtsvormen, o.a. vennootschaps- en
verenigingsrecht, economisch- en handelsrecht, verbintenissen- en overeenkomstenrecht, zakenrecht, arbeidsrecht, administratief recht, milieurecht en
financieel recht. Onze specialisten werken samen in multidisciplinaire
teams. Zij adviseren u gericht over onderwerpen zoals reorganisaties en overnames, belastingvriendelijke bezoldigingstechnieken (personal tax consulting), starten als
ondernemer, vrije beroepen, private equity,
vermogensplanning en successieplanning, subsidies.

complexe uitdagingen

stevige
oplossingen

Onze kantoren :

www.bakertillybelgium.be

o Kareelstraat 120-124 - B-9300 Aalst - T : +32 53 70 01 11 - F : +32 53 70 60 62
o Business Centre West Basilix - Bridge Building - 6de verdieping, kantoor 619-620
Keizer Karellaan 584 - B-1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem) - T : +32 2 892 27 92
o Regenboog 2 - B-9090 Melle - T : +32 9 272 72 10 - F : +32 9 272 72 30
o Rue de la Clef 39 - B-4633 Soumagne/Luik - T : +32 87 68 66 83 - F : +32 87 30 56 40
o Lindestraat 13A - B-9240 Zele - T : +32 42 22 26 - F : +32 52 42 57 37

Baker Tilly Belgium is gespecialiseerd in accountancy, boekhouden, fiscaal
advies, juridisch advies, bedrijfsrevisoraat, waarderingen, bedrijfsrapportering, bedrijfsoverdracht, familiale planning, successieplanning, advies
Spanje... De groep heeft vestigingen te Aalst, Brussel, Gent (Melle), Luik
(Soumagne) en Zele en is 125 medewerkers sterk. We hebben de nodige
slagkracht voor een optimale dienstverlening via multidisciplinaire teams,
maar zijn tegelijkertijd kleinschalig genoeg om persoonlijk maatwerk te
bieden. De kwaliteit en de kracht van een internationale speler, én
de persoonlijke aanpak en prijs van een lokale speler: dat is
Baker Tilly Belgium. We zijn een onafhankelijk lid van
Baker Tilly International, het 9de grootste netwerk ter wereld van organisaties actief in
accounting, auditing, consulting
en corporate finance.

niet zomaar cijfers

inzicht in
uw bedrijf
www.bakertillybelgium.be

