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Nicolas Stevens (Better3fruit)
“doordacht fiScaal-juridiSch advieS”

Programmawet : fiscale nieuwigheden
Waardevolle intellectuele rechten - Btw : nieuwigheden

fiscale voordelen als stimulans voor innovatief ondernemerschap
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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 infor-
matief 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.

Bakermat

Beste relatie, 
 
Met ons magazine ‘Bakermat’ infor-
meren wij u over actuele onderwerpen 
in onze vakgebieden. Aan de hand van 
interviews met onze klanten lichten 
wij u graag onze uitgebreide dienst-
verlening 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,

het team van Baker Tilly Belgium.
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Op 18 augustus jl. verscheen de Pro-
grammawet van 10 augustus 2015 in het 
Belgische Staatsblad (B.S., 18.08.2015, 
53.834).  Naast een uitbreiding van het 
regime van de liquidatiereserve voor ‘klei-
ne’ vennootschappen tot de nog aanwezi-
ge winst na belasting van boekjaren 2012 
en 2013 (zie vorig nummer en kaderstuk 
hieronder) bevat deze wet nog een reeks 
andere belangwekkende fiscale nieuwig-
heden, die hierna kort de revue zullen 
passeren.

Maatregelen voor startende ondernemin-
gen

Niet minder dan drie maatregelen worden in-
gevoerd:
• ‘Tax shelter’: invoering van een belastingver-
mindering voor inbrengen in geld in een nieuwe 
of recente ‘kleine’ vennootschap (in de zin van 
artikel 15 W. Venn.) in ruil voor nominatieve 
aandelen (al dan niet via een erkend crowdfun-
dingplatform) of voor investeringen in rechten 
van deelneming van een erkend startersfonds, 
ten belope van 30 of 45%, beperkt tot een 
maximuminvestering van 100.000 euro/jaar.  
Inwerkingtreding: uitgiften vanaf 1 juli 2015;
• Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoor-
heffing ten belope van 10% of 20% afhankelijk 

van de voorwaarden, voor zover de werkgever 
niet meer dan 4 jaar in de KBO is ingeschreven.  
Inwerkingtreding: bezoldigingen betaald vanaf 
1 augustus 2015; en
• Belastingvrijstelling voor interest tot 9.965 
euro per jaar en per belastingplichtige-natuur-
lijke persoon die via een erkend crowdfunding-
platform geld heeft geleend voor minstens 4 
jaar aan een maximaal 4 jaar bestaande ‘kleine’ 
vennootschap. Inwerkingtreding: leningen afge-
sloten vanaf 1 augustus 2015.

verhoogde investeringsaftrek voor digi-
tale beveiliging

Individuele ondernemers en ‘kleine’ vennoot-
schappen kunnen vanaf aanslagjaar 2016 ge-
nieten van een verhoogde investeringsaftrek 
van 13,5% voor digitale vaste activa voor de in-
tegratie en exploitatie van digitale betalings- en 
factureringssystemen en systemen die dienen 
voor de beveiliging van informatie- en commu-
nicatietechnologie.

invoering van Kaaimantaks voor inkom-
sten uit laag of niet belaste buitenlandse 
juridische constructies

Het betreft een doorkijktaks geheven in han-
den van Belgische oprichters (inclusief hun 

erfgenamen) van buitenlandse laag of niet be-
laste juridische constructies op de door deze 
laatste verkregen of uitgekeerde inkomsten 
(alsof deze oprichters deze inkomsten recht-
streeks hadden verkregen), tenzij bewijs dat 
de inkomsten van deze constructies werden 
betaald of toegekend aan derde begunstigden 
die inwoner zijn van een land waarmee België 
aan fiscale gegevensuitwisseling doet.  Naast 
rechtsverhoudingen zoals trusts, viseert de 
Kaaimantaks ook elke vennootschap of entiteit 
met rechtspersoonlijkheid die in haar verblijfs-
staat niet aan inkomstenbelasting is onderwor-
pen dan wel aan een belasting van minder dan 
15% berekend over een Belgische belastbare 
basis.  Twee KB’s van 23 augustus 2015 som-
men de geviseerde rechtsvormen op.  Dezelf-
de principes gelden ook voor entiteiten onder-
worpen aan de rechtspersonenbelasting, welke 
voortaan ook, zoals natuurlijke personen, het 
bestaan van dergelijke juridische constructies 
in hun aangifte dienen te melden. Inwerking-
treding: inkomsten van juridische constructies 
verkregen of toegekend vanaf 1 januari 2015 
(1 september 2015 voor voorheffingen).

diverse andere maatregelen

• Bijsturing aan het aangepast belastingregime 
van intercommunales;
• Invoering van een forfaitair belastingstelsel 
voor inkomsten van geregistreerde diamant-
handelaars (‘Diamant Stelsel’);
• Verlenging van de vrijstelling van belasting en 
sociale bijdragen voor innovatiepremies tot 1 
januari 2017;
• Een beperking in hoofde van kredietinstel-
lingen en verzekeringsondernemingen van de 
fiscale aftrekken inzake overgedragen verlie-
zen, notionele interestaftrek en DBI-aftrek voor 
dividenden;
• Uitbreiding van de getrapte aansprakelijkheid 
voor fiscale en sociale schulden in de bouw-
sector tot opdrachtgevers-bouwheren, andere 
dan particuliere 
opdrachtgevers.

Voor verdere 
toelichting, gelieve 
zich te wenden tot 
Marc De Munter 
(Tax Partner) of de 
andere leden van 
onze consulting-
afdeling.  n

fiscale nieuwigheden
Programmawet van 10 augustus 2015

Marc de Munter
tax Partner

Niet vergeten :
aanslag op liquidatiereserve voor 
winst van 2012 te betalen tegen
30 november ‘15
De Programmawet heeft de bijzondere liquidatiereserve voor de winsten van boekjaren 
2012 en 2013 (aanslagjaren 2013 en 2014) in een wettelijk kader gegoten (zie vorige 
Bakermat). Concreet kan elke ‘kleine’ vennootschap haar winst na vennootschapsbelas-
ting (zie code 9905 van de resultatenrekening) voor zover het bedrag nog in de reserves 
voorkomt geheel of gedeeltelijk overboeken op een afzonderlijk reserverekening op het 
passief van de balans, mits betaling van een 10% bijzondere aanslag. Voor aanslagjaar 
2013 dient deze aanslag spontaan betaald te worden uiterlijk tegen 30 november 2015, 
samen met het indienen van een bijzondere aangifte waarvan het formulier binnenkort bij 
K.B. zal worden uitgevaardigd.
Voor vragen of begeleiding kan u zich steeds wenden tot Marc De Munter of de andere 
leden van onze consulting-afdeling.



“doordacht fiscaal & 
juridisch advies” 

Nicolas Stevens van Better3fruit
over samenwerking met Baker tilly Belgium
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Baker Tilly Belgium is niet alleen de bedrijfsrevisor van Bet-
ter3fruit NV, het veredelingsbedrijf van appelen en peren uit 
Rillaar, maar ook hun fiscaal-juridische adviseur inzake intel-
lectuele eigendomsrechten.

Baker Tilly Belgium is al sinds 2000, van bij de start van het bedrijf, 
betrokken bij Better3fruit. Nicolas Stevens, sinds 3 jaar algemeen direc-
teur : “We zijn een speciaal bedrijf : we zien pas na 15 jaar het commer-
cieel resultaat van onze inspanningen voor het veredelen van fruit. Deze 
speciale situatie vraagt ook een andere manier om naar onze cijfers te 
kijken. Het was nodig dat Baker Tilly Belgium meeging in het verhaal en 
met ons meedacht.”

juridisch-fiscale ondersteuning voor onderzoek & ontwikkeling

Naast het bedrijfsrevisoraat (controle van de (half)jaarlijkse cijfers, 
de jaarafsluiting en de planning van de toekomst) met vennoot Peter 
Weyers als contactpersoon, adviseert de consulting-afdeling van Baker 
Tilly Belgium het fruitveredelingsbedrijf inzake intellectuele eigendoms-
rechten.

Nicolas Stevens : “Voor Better3fruit is dat belangrijke wereldwijde mate-
rie. In eigen huis hebben we veel kennis over ‘intellectual property’ (IP), 
maar voor de fiscale aspecten daarvan worden we geadviseerd door 
Tanja De Decker, vennoot van Baker Tilly Belgium.”

“Tanja heeft het hele domein van intellectuele eigendom voor ons door-
gelicht op fiscaal en juridisch vlak. Ze heeft doordacht advies én gunst-
maatregelen aangebracht, zoals fiscale voordelen voor onze ‘Onder-
zoek & Ontwikkeling’ afdeling. We hebben daar veel uitgehaald.”

Proactief, snel en vlot

“De meerwaarde van Baker Tilly Belgium zit in de fiscale optimalisa-
tie. Dat brengt ons letterlijk centen op. De samenwerking met Tanja De 
Decker loopt snel en vlot, vaak per e-mail. Ze antwoordt niet enkel op de 
vraag, maar denkt proactief mee, spit het dossier uit en geeft extra in-
put. Ook met Peggy De Coninck, Senior Auditor van Baker Tilly Belgium, 
hebben we regelmatig contact. Ook dat verloopt proactief en snel. Ik 
word altijd op de hoogte gehouden, zodat ik zelf niets moet uitzoeken,” 
aldus Nicolas Stevens.   n
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Better3fruit :
veredeling van
appelen en peren
Het appelveredelingsbedrijf is in 1988 gestart in de vorm van 
een samenwerking tussen de Katholieke Universiteit Leuven en 
de Belgische boomkwekerij Johan Nicolai. In 2000 ontstond 
hieruit Better3fruit. Sinds 2005 veredelt men ook perenras-
sen, waarvan het resultaat in 2020 in de winkels zichtbaar zal 
zijn.

De KU Leuven is vandaag nog steeds aandeelhouder, samen 
met het ’Gemma Frisius Fonds’, het Agri lnvestment Fund (Bel-
gische Boerenbond), de European Fruit Cooperation (EFC) en 
de veiling Bel’Orta. Better3fruit staat sinds 2012 onder leiding 
van Nicolas Stevens bvba.

Het veredelingsprogramma van Better3fruit brengt bijna ieder 
jaar één of meer nieuwe appel- en perenrassen voort. De klan-
ten zijn niet meer alleen boomkwekers of telersgroepen, maar 
steeds vaker grote handelshuizen of zelfs supermarktketens. 
De afzetmarkt is wereldwijd.

De belangrijkste criteria bij de zoektocht naar nieuwe rassen 
zijn vruchtkwaliteit en een geringe ziektegevoeligheid. Door de 
juiste keuze van de kruisingsouders proberen de veredelaars 
de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Nicoter-Kanzi, 
Nicogreen-Greenstar en Zari zijn de bekendste rassen uit het 
veredelingsprogramma van Better3fruit.

financiering door iicenties

Better3fruit is een onafhankelijk en privaat bedrijf en moet 
haar activiteiten volledig financieren uit de verkoop van rassen 
of uit licenties op de verkoop van bomen of fruit.

Afhankelijk van de potentie van een ras hanteert Better3fruit 
een andere strategie. Hoe groter het potentieel van een ras, 
hoe later in de keten ze geld proberen te incasseren. Voor een 
zomerras met een beperkt marktpotentieel zoals Zari verlangt 
Better3fruit een licentie per verkochte boom. Voor een 
interessant bewaarras met grote marktkansen wil Better3fruit 
naast een licentie per boom ook een vergoeding voor iedere 
verkochte kilo fruit.

Hun expertise inzake intellectual property stelt hen in staat om 
de klanten/licentienemers te ondersteunen bij het succesvol in 
de markt zetten van de veredelde rassen. 

Better3fruit is een relatief kleine onderneming. 7 mensen, 
waarvan 3 op Onderzoek & Ontwikkeling, zorgen voor 1,5 
miljoen euro omzet. 

Nicolas Stevens, 39 jaar, had reeds 15 jaar ervaring in de 
internationale handel van groenten en fruit. Dankzij die ervaring 
kan hij bogen op een internationaal netwerk en kent hij de 
keten door en door. Die extra commerciële ervaring was net 
wat de aandeelhouders drie jaar geleden zochten als direc-
teur. Nicolas zoekt nu actief naar nieuwe partners om nieuwe 
licenties af te sluiten en royalty’s te genereren.

www.better3fruit.com



Neen, we hebben geen vraagteken aan 
het einde van de titel gezet. Op de voor-
gaande pagina’s van dit magazine leest u 
het artikel over Better3fruit, sterk in inno-
vatie van appel- en perenrassen.

Aangezien het niet de bedoeling is dat 
concurrenten met het resultaat van deze 
inspanningen aan de haal gaan, bestaat 
er een bescherming onder de vorm van 
een kwekersrecht.

Het kwekersrecht is slechts één van de in-
tellectuele rechten die we kennen in ons 
rechtssysteem.  

Bij vele ondernemers leeft de misvatting dat in-
tellectuele eigendom en de bescherming ervan 
bij hen geen rol speelt, en alleen van belang is 
voor grotere bedrijven die zich in aanzienlijke 
mate focussen op onderzoek en ontwikkeling.  
Niets is minder waar: binnen kmo’s ontstaan 
vaak waardevolle intellectuele eigen-
domsrechten zonder dat de ondernemer 
zich daarvan bewust is.

Een onderneming streeft ernaar om innovatief 
te zijn, en uit deze innovaties concurrentieel 
voordeel te halen.  Dergelijk voordeel, en dus 
de waarde van deze innovaties, wordt mee be-
paald door de graad van bescherming die aan 
de innovaties kan gegeven worden.
 
Sommige kennis en creaties worden be-
schermd door intellectuele rechten waarvoor 
geen enkele formaliteit vereist is, zoals 
auteursrechten, softwarebescherming of data-
bankrechten.  Voor andere rechten, zoals het 
kwekersrecht en de octrooien, is de bescher-
ming afhankelijk van een aanvraag bij de be-
voegde autoriteit.

Ook creaties en kennis die niet onder een 
specifieke wettelijke bescherming vallen kun-
nen interessante technische, commerciële of 
industriële informatie bevatten.  Om de waarde 
hiervan te behouden, is het van belang er over 
te waken dat deze kennis niet voor iedereen 
beschikbaar is.
Vandaar dat de onderneming de nodige aan-
dacht moet besteden aan het geheim houden 

ervan, bv. door vertrouwelijkheidsafspraken 
te maken.  

Gelet op de waarde van deze kennis, moet de 
onderneming er zeker van zijn dat zij eigenaar 
is van deze kennis en er dus de intellectuele 
rechten op heeft.  Dit betekent dat de onder-
neming afspraken moet maken met de per-
sonen die daadwerkelijk de kennis tot stand 
hebben gebracht.  Met een werknemer wordt 
de overdracht van de rechten opgenomen in 
de arbeidsovereenkomst.  Indien de onder-
neming werkt met zelfstandigen/dienstverle-
ners, moet het principe van de overdracht van 
de gecreëerde intellectuele rechten naar de 
onderneming gestipuleerd worden in de over-
eenkomst die tussen partijen wordt gesloten.  

Het is raadzaam om ook de voorwaarden en 
de modaliteiten van deze overdracht naar de 
onderneming op te nemen in deze overeen-
komst.  Beide partijen hebben er belang bij om 
duidelijkheid te scheppen over het feit of er al 
dan niet een (bijkomende) vergoeding verschul-
digd is voor de overdracht.                      è        

Waardevolle
intellectuele rechten  

ook in uw kmo
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è Vaak wordt ook van deze werknemer of 
dienstverlener verwacht dat hij meewerkt aan 
de procedures die moeten gevolgd worden om 
de bescherming van de rechten te bekomen 
(bv. octrooien waarbij de uitvinder-fysieke per-
soon mee moet werken).

Eens de onderneming zeker is dat zij de intel-
lectuele rechten bezit, is het een kwestie van 
deze ook te valoriseren.  Dit kan gebeuren door 
de kennis zelf operationeel te gebruiken voor 
de ontwikkeling en het commercialiseren 
van producten.  De onderneming kan er ook 
voor opteren om de intellectuele rechten aan 
een derde te verkopen tegen een interessante 
prijs. 

Soms kiest de onderneming er voor om eige-

naar te blijven, maar tegelijk ook aan een derde 
een gebruiksrecht op deze kennis toe te ken-
nen.  In dat geval moeten in een licentie-over-
eenkomst met de nodige zorg de afspraken 
betreffende dit gebruik worden opgenomen (de 
vergoeding, het toepassingsgebied, al dan niet 
exclusiviteit,…).

Het is voor een onderneming dus van belang 
alert te blijven bij de totstandkoming van ken-
nis binnen de onderneming.  In eerste instan-
tie moet gezorgd worden dat de intellectuele 
rechten aan de onderneming toekomen (en niet 
bij de werknemer of contractspartijen blijven 
zitten). 
Vervolgens moet bekeken worden hoe deze 
rechten kunnen beschermd worden en moeten 
desgevallend de vereiste stappen hiervoor ge-

nomen worden.
Uiteindelijk zal de onderneming moeten beslis-
sen op welke manier zij deze opgebouwde 
rechten wil of kan rentabiliseren.  Het is cruci-
aal om dan tijdig de juiste afspraken te maken 
met alle betrokkenen. Neem contact op met uw 
dossierbeheerder 
voor meer info of 
begeleiding.   n 

ann Gobien
Senior legal counsel

“Hebt u ervoor gezorgd dat uw concurrenten niet met uw kennis en
intellectuele rechten weglopen?

Bent u zeker dat uw medewerkers of uw contractpartijen geen claims
kunnen leggen op uw

know how of intellectuele rechten?

Er zit meer in uw bedrijf dan u denkt.”



In het vorige artikel werd gewezen op 
het belang om de juridische aspecten 
verbonden aan intellectuele eigendoms-
rechten goed te regelen. Heb aandacht 
voor de kenniscreatie binnen uw onder-
neming, en maak vanaf het beginstadi-
um afspraken omtrent de eigendom van 
deze kennis (ook intellectual property of 
“IP” genaamd), rekening houdend met de 
rechten van uw werknemers.
Niets is immers zo vluchtig maar tegelij-
kertijd zo belangrijk als kennis.  

Wordt aan kenniscreatie gedaan in uw onderne-
ming, en wordt de eigendom van deze IP gere-
geld, bedenk dan vooraf wie op lange termijn 
best kan optreden als “eigenaar” van uw IP.  Dit 

hoeft immers niet noodzakelijk de onderneming 
te zijn waar de betrokken werknemers worden 
tewerkgesteld.
Deze denkoefening is in eerste instantie be-
langrijk omdat een latere overdracht van zo’n 
immaterieel vast actief van onderneming A 

naar onderneming B, voor tal van moeilijkheden 
kan zorgen. Wat is immers de waarde van deze 
kennis en de rechten op exploitatie ervan? Hoe 
wordt deze overdracht best geregeld? Heeft 
onderneming B de financiële draagkracht om 
de IP over te nemen?

En ook al is fiscaliteit in deze zaken zelden de 
driver, uw onderneming kan belangrijke fiscale 
voordelen mislopen wanneer u  lichtzinnig han-
delt inzake toekenning van het intellectueel 
eigendomsrecht : zo maakt registratie op uw 
persoonlijke naam een latere octrooiaftrek on-
mogelijk (zie onder). 

In beslissingen rond activa die belangrijk zijn 
voor een onderneming, is de fiscaliteit nooit 

veraf. Maar : ten uitzonderlijke titel zijn aan het 
fiscale plaatje ditmaal vooral voordelen verbon-
den. Hieronder een kort overzicht van de 
mogelijkheden en aandachtspunten. 

Wist u immers dat :

• een onderneming die investeert in onderzoek 
en ontwikkeling recht heeft op een éénmalige 
investeringsaftrek voor onderzoek en ontwik-
keling ten belope van 13,5% of een gespreide 
investeringsaftrek van 20,5% (AJ2016)?

• de keuze voor een belastingkrediet voor 
onderzoek en ontwikkeling boven voormelde 
investeringsaftrek, recht geeft op hetzelfde 
fiscaal voordeel, maar kan zorgen voor een 
cash-in? Uw onderneming krijgt immers een te-
rugbetaling ten belope van het bedrag van het 
belastingkrediet dat niet kan worden verrekend 
met verschuldigde belasting in de loop van vijf 
opeenvolgende aanslagjaren.

• werknemers die actief zijn in onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten, recht geven op een ge-
deeltelijke vrijstelling van doorstorting van be-
drijfsvoorheffing? Niet minder dan 80% van de 
bedrijfsvoorheffing moet niet worden doorge-
stort, wat zorgt voor extra werkmiddelen bij de 
tewerkstellende onderneming. De belangrijkste 
voorwaarde die hieraan is verbonden, heeft be-
trekking op diplomavereisten in hoofde van de 
betrokken werknemers.

• het toekennen van auteursrechten aan een 
werknemer, als gevolg heeft dat deze inkom-
sten voor de werknemer-auteur slechts worden 
belast als roerend inkomen aan 15%, dit tot een 
maximum van 57.270,00 euro (AJ2016)? Door 
de specifieke kostenforfaits van 50% en 25% 
die gelden op auteursrechten, wordt het fiscale 
plaatje nog gunstiger, waardoor dit een inte-
ressante vergoedingswijze is voor overdracht 
van exploitatierechten op de auteursrechtelijk 
beschermde werken aan de werkgever-ven-
nootschap.
De context is wellicht ruimer dan u denkt : een 
werknemer schrijft een artikel in een vaktijd-
schrift, maakt foto’s die gepubliceerd worden 
op uw website of geeft voordrachten of è     

innovatief
ondernemerschap

fiscale voordelen als stimulans
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è     seminaries in verband met zijn vakmaterie... Maar ook de 
bouwplannen van een architect, technische plannen van een ingenieur, of 
de software ontwikkeld door een programmeur kunnen onder bepaalde 
voorwaarden recht geven op een vergoeding die beschouwd wordt als 
auteursrecht.

• een patent of octrooibescherming geregistreerd op naam van uw ven-
nootschap, een ticket inhoudt naar het fiscale paradijs? De inkomsten die 
uw vennootschap genereert uit dat patent worden in België immers voor 
80% vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit komt neer op een be-
perking van de fiscale druk op deze inkomsten tot 6,8% ! Deze inkomsten 

uit patenten kunnen behaald worden uit royalties die worden toegekend 
in uitvoering van licentieovereenkomsten, maar kunnen ook worden be-
rekend wanneer de onderneming de gepatenteerde kennis zelf aanwendt 
in haar productieproces.
Toegegeven : in deze laatste constellatie is enig denk- en rekenwerk ver-
eist om het bedrag aan “inkomsten uit patent” te bepalen, maar deze 
extra analyse loont steeds de moeite!
  
Ook nuttig om weten : de meeste ons omringende landen hebben gelijk-
aardige fiscale regimes voor onderzoek en ontwikkeling, patenten e.d.m.   
n 

tanja de decker
tax Partner

“Innovatief ondernemen blijkt al jaren een van de voornaamste
sleutels te zijn tot succesvol ondernemen. De meeste kmo’s

hebben deze sleutels ook in handen, alleen zijn ze zich niet steeds 
bewust van de noodzaak aan formele bescherming van hun

intellectuele eigendomsrechten.

Los van het juridisch en strategisch belang, geeft dit uw
onderneming ook toegang tot een fiscaal gunstige wereld.

Aan intellectuele eigendom zijn namelijk tal van fiscale voordelen 
verbonden, en dit reeds vanaf de prille onderzoeks- en

ontwikkelingsfase.”

onze boodschap : neem de tijd om bewust om te gaan met kenniscreatie in uw onderneming in al zijn 
aspecten. Breng deze intellectuele eigendomsrechten in kaart of maak desgevallend afspraken omtrent de eigen-
domsoverdracht naar uw onderneming.
  
Op deze wijze legt u de basis voor een doordachte uitbouw van uw intellectual property, en opent u de deur naar het 
fiscale gunstregime van toepassing op kenniscreatie of onderzoek en ontwikkeling.  

Een pleidooi voor aandacht voor innovatie dus, maar ook voor valorisatie van innovatieve ideeën door intellectuele 
eigendomsrechten een plaats te geven binnen uw lange termijn strategie.  En voor één keer zorgt de fiscaliteit voor de 
spreekwoordelijke kers op de taart…

Neem contact op met uw dossierbeheerder voor meer info of begeleiding.  n



De wereld staat niet stil. Dat geldt ook 
voor de btw-regels. Op dat vlak brengt 1 
januari 2016 heel wat nieuwigheden met 
zich mee. Teneinde tijdig te kunnen antici-
peren waar nodig vindt u hierna een over-
zicht van wat ons binnenkort te wachten 
staat. Laat u begin volgend jaar vooral 
niet verrassen!
 
verplichte aanrekening btw op bestuur-
dersvergoedingen van rechtspersonen

Rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoer-
der of vereffenaar van een vennootschap op-
treden hebben tot op heden de keuze om al 
dan niet btw aan te rekenen op hun vergoeding. 
Deze keuze is bindend voor alle handelingen 
die zij als dusdanig verrichten en is in principe 
onherroepelijk.
 
Vanaf begin volgend jaar verdwijnt deze keuze-
mogelijkheid en moeten dergelijke rechtsperso-
nen verplicht btw aanrekenen op hun vergoedin-
gen. Initieel was het de bedoeling deze regeling 
reeds begin 2015 in te voeren, maar door 
praktische moeilijkheden en de nodige druk uit 
het bedrijfsleven werd uiteindelijk besloten om 
dit met één jaar uit te stellen tot 1 januari 2016. 

Voor ondernemingen en vennootschappen met 
weinig of geen recht op btw-aftrek (bv. banken, 
verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, pa-
trimoniumvennootschappen) wordt dit alvast 
een uitdaging. Het betekent immers in veel ge-
vallen een aanzienlijke meerkost.

Tevens zorgt de overgang naar het nieuwe sys-
teem op zich voor de nodige uitdagingen. Zo 
zal voor de handelingen die vergoed worden 
door de uitkering van tantièmes sowieso btw 
verschuldigd zijn wanneer de algemene verga-
dering waarin de beslissing tot uitkering ervan 
wordt genomen in 2016 plaatsvindt. Dit betreft 
dus ook de handelingen van 2015!
Tijdig plannen en het analyseren van alterna-

tieven (bv. de btw-eenheid) zijn in deze geen 
overbodige luxe.

opeisbaarheid btw op voorschotfacturen

De ministerraad keurde voor het zomerreces 
een wetsontwerp goed om de opeisbaarheids-
regels inzake btw te wijzigen. Vanaf 2013 
maakt de (voorschot)factuur de btw niet langer 
opeisbaar en dit zorgt sindsdien voor de nodi-
ge problemen en onduidelijkheid. Tot op heden 
zijn er verschillende overgangsregelingen inge-
voerd in afwachting van een definitieve rege-
ling. Deze zou er nu komen op 1 januari 2016.

Voor facturen tussen ondernemingen zal de 
factuur bepalen wanneer de btw moet worden 
doorgestort aan de Schatkist. Dit geldt ook 
voor voorschotfacturen. Wordt echter vooraf-
gaand aan de levering of de dienstprestatie 
geheel of gedeeltelijk betaald dan wordt de btw 
sneller opeisbaar. Dit laatste was nu ook reeds 
het geval.

Door deze wetswijziging is volgens de minister 
van Financiën een aanpassing van de boek-
houdsoftware niet langer vereist, al valt dit nog 
te bezien. De uiterste datum van opeisbaar-
heid van de btw wordt de 15de van de maand 
volgend op de levering of dienstprestatie, wat 
samenvalt met het tijdstip waarop een onderne-
ming uiterlijk haar factuur moet uitreiken. Net 
als bij de voorafgaande betaling wordt hierbij 
de opeisbaarheid van de btw losgekoppeld van 
het tijdstip van facturatie.

Daarnaast komt er ook een verandering voor 
transacties tussen ondernemingen en over-
heidsinstellingen. Vanaf 2016 moet, bij het 
uitvoeren van een overheidsopdracht, de btw 
welke aan de overheid wordt aangerekend pas 
doorgestort worden aan de Staat op het ogen-
blik dat de overheid effectief betaalt.
Een goede zaak voor zij die als zelfstandige re-
gelmatig voor de overheid werken, aangezien 

op deze manier de btw niet langer moet wor-
den voorgefinancierd.

Bovenstaande dient nog definitief te worden 
goedgekeurd.

vrijstellingsdrempel kleine ondernemingen 
verhoogt (mogelijks) naar 25.000 euro

De ministerraad stemde in met een vooront-
werp van wet waarbij de maximumomzet voor 
de vrijstellingsregeling voor kleine onderne-
mingen wordt opgetrokken van 15.000 naar 
25.000 euro. De bedoeling is om de ontwik-
keling van kleine ondernemingen een boost te 
geven. Om mogelijke fraude te voorkomen en 
oneerlijke concurrentie tegen te gaan zouden 
bepaalde sectoren zoals de bouw en de horeca 
van dit stelsel worden uitgesloten.
Deze regeling zou eveneens ingaan op 1 janua-
ri 2016. Een definitieve beslissing tot invoering 
van de verhoging is er vooralsnog niet.

Neem contact op met uw dossierbeheerder 
voor meer info of begeleiding.  n

tal van nieuwigheden 
in ’t verschiet 

Btw
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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 vennoot-
schapsbelasting, btw, personenbelasting en transfer pricing. 
Het juridisch advies omvat diverse rechtsvormen, o.a. vennootschaps- en 
verenigingsrecht, economisch- en handelsrecht, verbintenissen- en overeen-
komstenrecht, zakenrecht, arbeidsrecht, administratief recht, milieurecht en 
financieel recht. Onze specialisten werken samen in multidisciplinaire 
teams. Zij adviseren u gericht over onderwerpen zoals reorgani-
saties en overnames, belastingvriendelijke bezoldigings-
technieken (personal tax consulting), starten als 
ondernemer, vrije beroepen, private equity, 
vermogensplanning en successie-
planning, subsidies.

complexe uitdagingen

stevige 
oplossingen
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Begeleiding van de transactie op een objectieve en rationele wijze


