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Beste relatie, 
 
U leest nu de tweede editie van ons 
magazine ‘Bakermat’. 
 
Hiermee informeren wij u over actuele 
onderwerpen in onze vakgebieden. Aan 
de hand van interviews met onze klan-
ten 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. Ac-
counting, auditing en consulting : het is 
meer dan zomaar cijfers.

Tot snel,

het team van Baker Tilly Belgium.

Bakermat is een uitgave van 
Baker Tilly Belgium 
Collegebaan 2C, 9090 Melle
Kareelstraat 120-124, 9300 Aalst 
Kerkveld 17, 9290 Berlare
Rue de la Clef 39, 4633 Soumagne
www.bakertillybelgium.be 

Concept, vormgeving, interviews, foto’s, 
drukwerk en mailhandling : 
www.demarketeer.be 

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.
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Ryhove vzw is als beschutte werkplaats voor personen met een arbeidshan-
dicap actief in de sociale economie. Baker Tilly Belgium verzorgt al jaren-
lang de audit van deze organisatie, met Wim Waeterloos als commissaris. 
“De toegevoegde waarde van Baker Tilly Belgium zit in de ruimere 
context dan de zuivere controletaak als auditor. Naast hun opdracht als 
revisor om een waarheidsgetrouw financieel beeld van de  organisatie te be-
palen, denken ze met ons mee en geven ze neutraal advies. Kortom, een 
aanvullende dienstverlening vanuit hun kennis als commissaris van onze 
onderneming,” aldus Yvan De Bie, de afscheidnemende algemeen directeur.

Yvan De Bie neemt eind 2012 afscheid van de vzw Ryhove. Hij gaat op 
pensioen en wordt opgevolgd door Peter Leyman, die carrière maakte bij o.a. 
Volvo Gent. Die leerschool bij grote bedrijven gaat hij ten dienste stellen van 
de sociale economie. Momenteel werken beide mannen tot 1 januari 2013 
samen in een duobaan.

“Wim Waeterloos, één van de partners van Baker Tilly Belgium, is al meer 
dan 20 jaar de revisor van Ryhove,” vertelt Yvan De Bie. “Zijn expertise gaat 
verder dan alleen maar de wettelijke audit. Dit is dan ook de meerwaarde van 
Baker Tilly Belgium.”

“Na al die jaren is er een vertrouwensrelaties tussen ons gegroeid. Baker Tilly 
Belgium toont zich een bezorgde partner, die meedenkt over onze organi-
satie die ze grondig leren kennen hebben. Ze gaan professioneel te werk. 

Wat fout is, is fout. Naast de controle van de boekhouding, die door onze 
eigen boekhoudster verzorgd wordt, geeft het auditteam van Baker Tilly 
Belgium ook management aanbevelingen om de organisatie te verbeteren. 
Zonder dat hierbij hun onafhankelijkheidspositie wordt geschaad. Hun 
“Chinese Walls” zijn duidelijk voelbaar,” aldus Yvan.

Peter Leyman vat de samenwerking tussen Ryhove en Baker Tilly Belgium 
samen. “Een correcte audit, een vertrouwensrelatie en kennis van onze 
business. Daar staat Baker Tilly Belgium voor.” n

Over Ryhove vzw
De missie van Ryhove bestaat erin een passende en blijvende werk-
gelegenheid te bieden aan personen met een arbeidshandicap uit de 
regio Gent. Ryhove is zich sterk bewust van de sociale rol die ze in 
de maatschappij vervult. Ryhove biedt diensten inzake verpakkingen 
van chocolade, confiserie en biscuiterie, logistiek en verzenden, ver-
lichting en montage, boekbinden en conserveren, manuele afwerking 
en mailing, drukkerij en grafische afwerking, kopies en printwerk. 
Het voorbije decennium werden een aantal bedrijven overgenomen, 
waardoor het aantal medewerkers gegroeid is tot 430. In 2013 viert 
Ryhove zijn 50-jarig bestaan.

“Vertrouwen, kennis en service”
Yvan De Bie & Peter Leyman van vzw Ryhove, beschutte werkplaats

“De toegevoegde waarde van Baker 
Tilly Belgium zit in de ruimere context 

dan de zuivere controletaak als auditor. 
Naast hun opdracht als revisor denken 
ze met ons mee en geven ze neutraal 

advies.”

Facts & figures Ryhove vzw 
• opgericht in 1963 in Gent 
• vestigingen in Gent en Merelbeke 
• 430 medewerkers 
• 5 miljoen € omzet
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In het economisch verkeer vinden steeds meer transacties plaats tussen onder-
nemingen die behoren tot dezelfde internationale groep. De economische crisis 
heeft in heel wat groepen aanleiding gegeven tot herstructureringen waarbij één 
of meerdere afdelingen verhuisd werden naar andere ondernemingen binnen de 
groep, vaak gelegen in fiscaal interessantere landen.

Verrekenprijzen
Bij transfer pricing wordt spontaan gedacht aan verkoop, aankoop, gecentra-
liseerde dienstverlenende ondersteuning en financiële transacties. Belangrijk 
is dat de gehanteerde verrekenprijzen of ‘transfer prices’ marktconform zijn 
(“at arm’s length principe”). Dit betekent dat de verrekenprijzen vergelijk-
baar moeten zijn met wat twee onafhankelijke partijen zouden overeen-
komen bij een soortgelijke transactie onder soortgelijke omstandighe-
den. 

De belastingadministratie besteedt meer en meer aandacht aan deze proble-
matiek en wordt hierin bijgestaan door de cel Verrekenprijzen. Immers, geen 
enkel land is bereid om belastbare winst te verliezen door de toepassing van 
niet marktconforme transfer pricing door een onderneming.

Ook al hebben ondernemingen in de Belgische wetgeving geen verplichting 
om transfer documentatie voor te bereiden, is het van essentieel belang om 
de transfer pricing strategie van uw onderneming  goed te onderbouwen 
en te documenteren. Als de fiscus het transfer pricing systeem in uw onder-
neming verwerpt, kan dit leiden tot dubbele belasting. Deze onaangename 
gevolgen kunnen voorkomen worden door een beroep te doen op ervaren 
specialisten die u kunnen assisteren bij het ontwerpen van transfer pricing 
policies, het afsluiten van rulings met de fiscus of het begeleiden van fiscale 
controles. 

Aarzel niet om in dit verband beroep te doen op de aanwezige expertise bij 
Baker Tilly Belgium. n

Transfer pricing: beter 
voorkomen dan genezen

Christel De Blander
Bedrijfsrevisor

DE ESSENTIE

Een zwakke transfer pricing strategie kan bij een belastingcontrole leiden tot dubbele belasting. Om de fiscus een stapje 
voor te zijn raden wij u dan ook aan om samen met uw adviseurs een marktconform transfer pricing systeem uit te 
werken.

Wenst u hierover meer te weten, neem dan contact op met uw dossierbeheerder bij Baker Tilly Belgium.
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Het vereffeningslandschap voor vennootschappen is recent hertekend. De juri-
dische regels werden vereenvoudigd. Fiscaal moet de vereffening steunen op za-
kelijke motieven. Daarom vermeldt het bestuursorgaan best deze zakelijke 
motieven in de bij de vereffening vereiste verslaggeving.

Het starten van de vereffening kan slechts gebeuren op basis van een aan-
deelhoudersbeslissing in een notariële akte. Er moet een verslag van het be-
stuursorgaan samen met  een financiële staat, niet ouder dan 3 maanden, 
voorgelegd worden bij de ondertekening van de notariële akte. Een bedrijfs-
revisor of extern accountant moet over voormelde stukken een controlever-
slag opstellen. Meestal is er dus een tussentijdse afsluiting nodig. 

Aan deze procedure dient zeker de nodige zorg besteed te worden. Het ont-
breken van deze verslagen of een gebrekkige formulering kan immers ver-
regaande fiscale en juridische gevolgen hebben. De notaris en de revisor of 
accountant controleren, maar ook de fiscale administraties kunnen de docu-
menten opvragen en beoordelen.

In de notariële akte die beslist over te gaan tot een vereffening, wordt een 
vereffenaar aangesteld. Deze benoeming dient te  worden goedgekeurd door 
de rechtbank. De opdracht van de vereffenaar is de vennootschap te ver-
effenen. Dit betekent al de activa realiseren zodat de schuldeisers kunnen 
betaald worden. Het overschot komt toe aan de aandeelhouders. Dit alles 

gebeurt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de veref-
fenaar.

Zolang de vennootschap in vereffening is, dienen alle verplichtingen inzake 
jaarrekening en fiscale aangifte nageleefd te worden. Vooraleer de vereffening 
te sluiten, moet een verdelingsplan ter goedkeuring  voorgelegd worden aan 
de rechtbank. Er mogen geen (latente) schulden meer overblijven. De veref-
fenaar blijft nog vijf jaar aansprakelijk na de afsluiting van de vereffening. 
Ondanks de recent gewijzigde tarieven inzake roerende voorheffing, werd 
de liquidatiebonus, zijnde de roerende voorheffing op het verschil tussen 
het werkelijk gestort kapitaal en de uitkeringen naar de aandeelhouders, ge-
handhaafd op 10%.

Voortaan heeft de turbo-vereffening eveneens een wettelijke grondslag. On-
der een turbo-vereffening verstaat men dat de vereffening en de afsluiting 
van de  vereffening op één dag in één notariële akte gebeuren. Alle aan-
deelhouders moeten in dit geval akkoord gaan met de procedure. Er wordt 
dan geen vereffenaar aangeduid. Dit kan enkel als er geen schulden meer 
zijn, ook niet aan aandeelhouders. Het resterende actief wordt aan de aan-
deelhouders uitgekeerd (na afrekening van de roerende voorheffing op de 
liquidatiebonus). De vereiste dat er geen schulden mogen voorkomen in 
de boekhoudkundige staat, beperkt de bruikbaarheid van deze vereenvoudi-
ging.  n

De (turbo)vereffening 
anno 2012

DE ESSENTIE

De vereffening van een vennootschap was en is nog steeds een formalistische aangelegenheid en dit ondanks de recent 
gewijzigde wetgeving. Een goede uitwerking en degelijke opvolging van de vereffeningsprocedure is van groot belang 
aangezien ook de fiscus mee over de schouder kijkt. Voor wat de turbo-vereffening betreft, brengt de tijd hopelijk raad...

Wenst u hierover meer te weten, neem dan contact op met uw dossierbeheerder bij Baker Tilly Belgium.
Liesbeth Gordts
Senior Legal Counsel
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Dat de belastingadministratie werk maakt van een vermogensdatabank werd 
reeds meermaals belicht in recente persberichten.  Deze databank zal voor de 
fiscus een belangrijk hulpmiddel worden om gerichte controles uit te voeren en 
gegevens van verschillende administraties of diensten van de FOD Financiën 
samen te brengen en te analyseren.  Op 24 augustus ll. werd de wet die het wet-
telijk kader creëert voor de centrale gegevensdatabank, zeg maar de spelregels 
die de administratie moet respecteren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  

Kort samengevat heeft de FOD Financiën toelating om de gegevens van 
belastingplichtigen te verzamelen, te verwerken en (intern) uit te wisselen.  
Deze informatie-uitwisseling is echter enkel toegelaten na akkoord van het 
zgn. sectoraal comité (dat ook deel uitmaakt van de FOD Financiën). Mits 
akkoord van dit sectoraal comité,  kan uw controleur inkomstenbelastingen 
toegang krijgen tot informatie van alle andere overheidsdiensten. 

Privacy
Volgens de Privacywet moeten personen van wie de gegevens worden op-
genomen in een databank steeds geïnformeerd worden over deze opname, 
hebben zij recht op toegang tot hun persoonlijke informatie zodat zij deze 
kunnen (laten) verbeteren indien de databank fouten bevat.  Deze regels 
zijn uiteraard ook van toepassing op de databank die de FOD Financiën 
aanlegt. Of toch niet helemaal ? De wet die op 24 augustus werd gepu-
bliceerd voorziet namelijk een belangrijke uitzondering  op deze regel: een 
belastingplichtige heeft geen recht tot inzage in zijn persoonlijke gegevens  
tijdens de periode waarin een controle of een onderzoek wordt gevoerd door 
de FOD Financiën of tijdens de voorbereiding daarvan. In praktijk zal een 
belastingplichtige meestal niet weten dat een onderzoek wordt gevoerd. 

Gemiste kans
Ondanks de tegenwind die de Minister van Financiën kreeg over deze schen-
ding van de rechten van de burgers, werd blijkbaar geoordeeld dat de rech-
ten van de fiscus primeren. Blijkt namelijk dat de fiscus extra wapens moet 
krijgen om de strijd tegen fiscale fraude aan te gaan. Of hoe men in België 
nog steeds niet kan afstappen van het wantrouwen in de burger, ondanks het 
voorbeeld van onze buurlanden die reeds jaren op een constructieve manier 
in alle openheid de dialoog aangaan met belastingplichtigen. Jammer van de 
gemiste kans. Deze wet zal in werking treden op 1 januari 2013.
 
Europa
Ter herinnering : ook op Europees vlak worden de messen gescherpt in de 
strijd tegen fiscale fraude. Door omzetting van een Europese Richtlijn in de 
Belgische wetgeving, kan de FOD Financiën sinds 1 januari 2012 voor alle 
belastingen die onder haar bevoegdheid vallen, beroep doen op bijstand van 
andere EU lidstaten.  Het betreft zowel gegevensuitwisseling, notificatie als 
bijstand bij de inning van belastingen of het nemen van bewarende maatre-
gelen. En uiteraard werkt deze bijstand in beide richtingen.  Middels deze 
wetgeving kan de Belgische fiscus beslag laten leggen op buitenlandse reke-
ningen of tweede verblijven van Belgen met de hulp van de lidstaat waarin 
deze gelegen zijn.  Zo krijgt de fiscus de nodige middelen om de aangifte-
plicht van de burgers te controleren. Of in andere woorden : “Trust is good, 
control is better”. n

De fiscus bouwt verder aan 
haar gegevensdatabank

Tanja De Decker
TAX Partner

DE ESSENTIE
De gegevensdatabank waaraan de belastingadministratie werkt, wordt stilaan concreet.  Voortaan zal de Administratie 
gegevens van verschillende overheidsdiensten kunnen verzamelen, en kan zij via deze bijkomende informatie meer con-
trole uitoefenen op de juistheid en volledigheid van de aangiften inkomstenbelasting.  Ook tussen de lidstaten van de 
Europese Unie wordt meer en meer aan gegevensuitwisseling gedaan.

Wenst u hierover meer te weten, neem dan contact op met uw dossierbeheerder bij Baker Tilly Belgium.



Voortaan zal niet langer een btw-vooruitbetaling gevraagd worden bij de toe-
kenning van een invoervergunning. In het jargon spreekt men vaak van btw 
waarborg bij uitvoer. Voor bedrijven die reeds dergelijke vergunning hebben of 
wensen te bekomen betekent dit zowel financieel en administratief goed nieuws.

Voert u regelmatig goederen in van buiten de EU dan kan u ervoor opteren 
de invoer-btw niet fysiek te betalen aan de douane maar deze te verleggen 
naar uw btw-aangifte. Hiervoor dient u te beschikken over een invoerver-
gunning. Om dergelijke vergunning te bekomen diende u tot op heden 
meteen een bedrag te storten (1/24ste van de invoer-btw op jaarbasis).  Dit 
bedrag moest tevens jaarlijks worden herzien. Zowel financieel als adminis-
tratief vormde dit een zware last. Het was ook nadelig voor onze Belgische 

concurrentiepositie. Nederland maakt eveneens gebruik van dergelijke in-
voervergunningen, zij het zonder een vooruitbetaling.

In het kader van het relanceplan van de federale regering werd besloten om 
met ingang van 1 oktober 2012 de btw-vooruitbetaling niet langer te vra-
gen. Ondernemingen die reeds een invoervergunning hebben, kunnen dit 
bedrag vanaf 2013 terugvragen. Hiertoe dienen zij zelf enkele stappen te 
ondernemen. Zo dient een speciaal daartoe voorzien document tijdig naar 
hun btw-controlekantoor te worden opgestuurd. Het terug te vragen be-
drag wordt opgenomen in de btw-aangifte van januari 2013 (of het eerste 
kwartaal 2013). Een kleine moeite wat zowel financieel als administratief 
voor een mooi nieuwjaarsgeschenk kan zorgen. n

Btw-vooruitbetaling bij  
invoer wordt afgeschaft
Goede zaak voor onze Belgische concurrentiepositie

Nieuwe fiscale
maatregelen op komst
Voorafgaand aan de bijkomende fiscale maatregelen die naar aanleiding van de 
budgetcontrole zijn aangekondigd, ligt reeds een wetsontwerp “houdende fiscale 
en financiële bepalingen” klaar.   De meeste fiscale maatregelen die hierin zijn 
opgenomen, betreffen de praktische uitvoering van reeds eerder aangekondigde 
maatregelen.  

Vennootschapsbelasting
De belangrijkste op het vlak van vennootschapsbelasting is wellicht de 
schrapping van de overdraagbaarheid van de notionele interestaftrek vanaf 
aanslagjaar 2013 en het regelen van de modaliteiten die van toepassing zijn 
op de voorraad niet opgenomen notionele interestaftrek uit het verleden.   
Samengevat : 
•  Vanaf aanslagjaar 2013 kan de notionele interestaftrek van een jaar enkel 

worden aangerekend op de winst van hetzelfde jaar.  Is die winst onvol-
doende, dan gaat het saldo van de notionele interestaftrek verloren;

•  De “voorraad” notionele interestaftrek uit het verleden kan worden opge-

nomen gedurende 7 jaar vanaf het jaar waarin het bedrag niet in minde-
ring van de winst kon gebracht worden;

• Indien de “voorraad” notionele interestaftrek wordt afgetrokken van de 
zgn. “restwinst” die hoger is dan 1.000.000 euro, zijn bijkomende beper-
kingen van toepassing.  Op die manier heeft de wetgever  een vertragings-
element ingebouwd.  

Personenbelasting
Ook op het vlak van personenbelasting worden aanpassingen ingevoerd 
vanaf aanslagjaar 2013, onder andere wat betreft :
• De belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen 

wordt verlaagd van 50% naar 30%;
• De vervanging van een aantal aftrekbare bestedingen door een belasting-

vermindering (bv. voor giften, kosten van kinderoppas...) : de kostenaftrek 
van het inkomen wordt vervangen door een aftrek van belasting. 

Tanja De Decker & Yves Coppens  n

Wim De Pelsmaeker
VAT Partner

DE ESSENTIE

In het kader van het relanceplan werd besloten om de btw-vooruitbetaling bij de toekenning van een invoervergunning 
af te schaffen. Ondernemingen die reeds dergelijke  betaling hebben gedaan kunnen dat bedrag begin volgend jaar      
terugvragen. Enige actie door henzelf is hierbij wel vereist.

Wenst u hierover meer te weten, neem dan contact op met uw dossierbeheerder bij Baker Tilly Belgium.
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Reeds in juni 2010 werd de wet op de mede-eigendom gewijzigd met het oog op 
het moderniseren en transparanter maken van de mede-eigendom. Men stelde 
namelijk  vast dat het ontbreken van een wetsbepaling inzake het voeren van 
de boekhouding en het voorleggen van de rekeningen en de verantwoording van 
deze rekeningen vaak problematisch was. Iedere syndicus hield er zijn eigen in-
terpretatie van de wet op na en sommige rekeningen werden uiterst beknopt voor-
gesteld. Door deze nieuwe wet moet het mogelijk worden om moeiteloos kennis te 
nemen van de vermogenstoestand van het gebouw. 

Op 12 juli 2012 verscheen dan eindelijk het KB dat het minimum genor-
maliseerd rekeningenstelsel vastlegt.  Het typische is dat dit rekeningstelsel 
volledig op maat voor een vereniging van mede-eigenaars werd opgesteld. 
De basisprincipes van de boekhoudwetgeving zoals toepasselijk op vennoot-
schappen zijn evenwel van toepassing.

Dit betekent dat het principe van het dubbel boekhouden van kracht is 
en dat elke boeking dient gestaafd te worden door een gedagtekend verant-

woordingsstuk. Deze stukken moeten methodisch genummerd en bewaard 
blijven. In principe moet de boekhouding samen met de verantwoordings-
stukken zeven  jaar bewaard blijven.  
Jaarlijks dient er een inventaris opgemaakt te worden van al de bezittingen, 
vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook. De rekenin-
gen van het rekeningenstelsel die niet dienstig zijn voor een vereniging van 
mede-eigenaars hoeven niet in het rekeningenstelsel van die vereniging voor 
te komen.

20 of meer kavels
Deze bepalingen gelden evenwel voor elke mede-eigendom die, met uitzon-
dering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, twintig of meer kavels be-
vatten. De andere verenigingen zijn hiervan vrijgesteld en mogen nog altijd 
een vereenvoudigde boekhouding voeren.

De toepassing van dit KB wordt van kracht vanaf het eerste boekjaar na 31 
december 2012. n

Verenigingen 
van mede-eigendom
Boekhoudkundige verplichtingen
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DE ESSENTIE

Elke vereniging van mede-eigendom waarvan het aantal kavels twintig of meer bedraagt (kelders, garages en parkeer-
plaatsen niet meegerekend) is vanaf de boekjaren aanvattend na  31 december 2012 verplicht een boekhouding te voeren 
op het principe van het dubbel boekhouden en met een voorgeschreven genormaliseerd rekeningenstelsel.

Wenst u hierover meer te weten, neem dan contact op met uw dossierbeheerder bij Baker Tilly Belgium.
Wim Waeterloos
Partner



België heeft zijn vakantiewetgeving aangepast rekening houdend met de Eu-
ropese richtlijn over de arbeidstijd. Door deze aanpassing hebben werknemers 
die een activiteit beginnen of hervatten voortaan recht op aanvullende vakan-
tiedagen. Wij lichten de nieuwe regels kort toe en zetten nog even de bestaande 
vakantieregels op een rijtje. 

Bestaande regels
Binnen de reeds bestaande Belgische vakantiewetgeving, heeft een bediende 
recht op een aantal dagen betaalde vakantie per jaar. Het aantal vakantieda-
gen wordt bepaald op basis van  de prestaties die geleverd worden tijdens 
het voorgaande kalenderjaar of ‘vakantiedienstjaar’. Indien men een volledig 
vakantiedienstjaar heeft gepresteerd, zal men het volgende kalenderjaar of 
‘vakantiejaar’ recht hebben op 20 dagen betaalde vakantie. In de praktijk 
leverde dit echter een aantal problemen op. Onder andere werknemers die  
voor de eerste keer aan het werk gingen als werknemer of het werk hervat-
ten na een lange periode van inactiviteit, hadden in dat jaar geen recht op 
betaalde vakantie. 

De Europese Commissie heeft België daarom reeds in december 2008 hier-
voor in gebreke gesteld en heeft er op gewezen dat deze regeling in strijd is 
met de Europese Arbeidsrichtlijn die stelt dat elke werknemer reeds vanaf 
het eerste werkjaar recht heeft op vakantie met behoud van loon. 

Nieuwe regels
In de programmawet van 29 maart 2012 en het KB van 19 juni 2012 heeft 
de Belgische regering hier werk van gemaakt. Het stelsel van ‘Europese aan-
vullende vakantie’ zag hierbij het levenslicht. Deze regeling zorgt er voor 
dat werknemers die een activiteit beginnen of hervatten bij één of meerdere 
werkgevers, tijdens dat jaar toch aanspraak kunnen maken op vakantiedagen 
en vakantiegeld. De desbetreffende werknemers dienen wel een ‘aanloop-
periode’ van 3 maanden te doorlopen tijdens eenzelfde kalenderjaar. Bedien-
den in een 6-dagenweek hebben vanaf de laatste week van de aanloopperi-
ode recht op 6 dagen aanvullende vakantie tijdens het kalenderjaar waarin 
men het werk begint of hervat. Na verloop van de aanloopperiode, heeft de 
bediende in een 6-dagenweek maandelijks nog recht op 2 dagen aanvullende 
vakantie per gepresteerde bijkomende maand. Bedienden met een andere 
arbeidsregeling, hebben recht op het aantal dagen in verhouding tot de ar-
beidsregeling waarin hij of zij  (tijdens de aanloopperiode) heeft gewerkt.
In het jaar volgend op de indiensttreding heeft men eveneens recht op aan-
vullende vakantie, maar vooraleer men deze aanvullende vakantie kan op-
nemen, dienen wel eerst de wettelijk opgebouwde vakantiedagen te worden 
opgebruikt. 

Bij het opnemen van de aanvullende vakantie, zal de bediende recht hebben 
op zijn normaal loon voor de dagen aanvullende vakantie. Dit vakantiegeld 
wordt beschouwd als een voorschot op het dubbel vakantiegeld van het jaar 
nadien en zal verrekend worden. 
De huidige Belgische vakantiewetgeving blijft echter nog steeds bestaan. 
De nieuwe Europese aanvullende vakantie is een recht, bijgevolg dient een 
werknemer deze aanvullende vakantie niet verplicht op te nemen. Deze 
nieuwe reglementering is retroactief van toepassing vanaf 1 april 2012. 

Toekomst
Maar er zijn nog veranderingen op til. Volgens een recent arrest van het 
Europees Hof van Justitie moeten werknemers ten allen tijde hun vakan-
tiedagen kunnen recupereren die samenvallen met ziektedagen. Binnen de  
huidige Belgische interne wetgeving, kan men, indien men ziek valt tijdens 
de jaarlijkse vakantie, deze ‘verloren’ vakantiedagen niet recupereren op een 
later tijdstip. België zal bijgevolg haar wetgeving moeten aanpassen rekening 
houdend met bovenstaand arrest. n

Nieuwe Europese 
aanvullende vakantie 

DE ESSENTIE

Door de nieuwe Europese aanvullende vakantiewetgeving hebben voortaan ook “starters” onder bepaalde voorwaarden 
onmiddellijk recht op vakantie. In deze context kunnen bedienden vanaf 25 juni 2012 verzoeken tot opneming van 
aanvullende vakantie indienen.

Wenst u hierover meer te weten, neem dan contact op met uw dossierbeheerder bij Baker Tilly Belgium.
Yves Coppens
Individual TAX Partner
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Boordtabellen 
Relevante rapportering als houvast voor 
degelijk management
De toekomst van uw onderneming proactief in handen nemen kan enkel op 
basis van goede informatie en correcte rapportering. Relevante ‘boordtabel-
len’, met duidelijke en actuele informatie, zijn het houvast voor een degelijk 
management.

Volgende situatieschets is ongetwijfeld herkenbaar.

Een ‘goed draaiende’ firma  groeit, werft personeel aan, investeert in een nieuw-
bouw, maar voelt ook de weerslag van de algemene economische situatie. De 
boekhouding staat op punt : er wordt maandelijks correct afgesloten, de maande-
lijkse stockgegevens zijn vrij betrouwbaar en afschrijvingen worden maandelijks 
geboekt.

De bedrijfsleiding bestaat uit 4 harde werkers. Slechts één van hen heeft een 
duidelijk beeld van de cijfers en heeft een ruime financiële kennis (resultatenre-
kening, balans, ratio’s…). Bij de andere 3  is dit vrij beperkt. De behoefte aan 
meer inzicht groeit.

Inzicht
Daarom werden in overleg maandelijkse budgetten vastgelegd en de eerste maan-
dag na de 20ste van de maand geblokkeerd in de agenda’s. Maandelijks zitten ze 
nu met 5 aan tafel om de stand van zaken te bespreken. 
De boordtabellen zijn altijd het uitgangspunt. Ze hebben nu zicht op de actuele 
cijfers, maar ook op het geprojecteerde resultaat per einde boekjaar.

Ze beseffen tijdig in welke maanden ze zullen te kampen hebben met een li-
quiditeitsbehoefte, maar ze weten ook hoe lang deze periode zal aanhouden, en 
vanaf wanneer er terug overschotten zullen zijn. Dit laat hen toe tijdig gepaste 
oplossingen te zoeken. 

Ze trachten elke keer opnieuw het effect van de dagdagelijkse activiteiten en 
beslissingen te koppelen aan de structuur van de onderneming. 

Het is een continu proces van leren en groeien. n

DE ESSENTIE
Op basis van overzichtelijke en uniforme rapportering, waarbij naast financiële gegevens ook operationale data kun-
nen worden gehanteerd, krijgt de bedrijfsleider een helder zicht op de bedrijfssituatie vandaag, en bovendien ook een 
proactief beeld van de toekomst. Baker Tilly Belgium helpt bij het implementeren en opvolgen van de voor u relevante 
rapportering. Niet zomaar cijfers, maar uw houvast voor een degelijk bestuur.

Wenst u hierover meer te weten, neem dan contact op met uw dossierbeheerder bij Baker Tilly Belgium.
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Marijke Speeckaert
Management Accounting
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Vicky Coesens, Filip Cobert en Pieterjan Behaeghe vormen binnen Baker 
Tilly Belgium het team dat jaarlijks een 100-tal waarderingen van bedrij-
ven verzorgt. “Een bedrijf op een objectieve en correcte manier waarderen is 
een complexe en gevoelige materie,” zegt Vicky Coesens. “Bovendien doen 
we waarderingen in verschillende contexten, bv bij overnames, successies, 
echtscheidingen, gerechtelijke expertises, herschikkingen van groepen, due 
dilligence, notariskantoren, apotheken… Er zijn ook grotere KMO’s die elk 
jaar een waardering laten doen, zodat ze weten of de ‘corporate value’ groeit. 
Dit zorgt voor rust onder de aandeelhouders.”

“Vier elementen zijn essentieel in onze manier van werken,” aldus Filip Co-
bert. “Analyse van de onderneming en haar omgeving, evaluatie en her-
werking van de cijfers, toepassen van de geschikte waarderingsmethoden 
en ten slotte interpretatie en toetsing van het bekomen resultaat. De basis 
is een grondige analyse van het bedrijf in kwestie. We willen de klant door 
en door begrijpen via een sterkte/zwakte analyse, zowel op financieel, com-
mercieel als strategisch vlak.”

“Wat we zeker niet doen is de cijfers zomaar in Excel stoppen en op de 
knop van een standaard formule drukken,” beklemtoont Pieterjan Behaeghe. 
“Ons team heeft jarenlange ervaring met waarderingen, dus we begrijpen 
de verschillende formules bijzonder goed. Elke formule heeft voordelen en 

beperkingen. We kiezen de geschikte formule voor elke individuele on-
derneming, nadat we alle invalshoeken bekeken hebben. Hippe ‘wonderfor-
mules’ die steeds toepasbaar zijn, bestaan dus niet.”

Vicky Coesens : “Het toetsen van de resultaten aan andere waarderingen 
is essentieel. Daarvoor is ervaring nodig. Alle berekeningen worden ook ma-
nueel herbekeken : zijn de resultaten logisch?”
“Als we met de bedrijfsleider rond de tafel zitten, dan merken we dat die 
vaak op de hoogte is van de nodige puzzelstukjes. Het is onze rol om met die 
bouwstenen juist om te gaan. We laten de bedrijfsleider zijn eigen inschat-
ting op voorhand op een papiertje schrijven,” lacht Vicky. “Op het eind 
maken we dan een grondige vergelijking tussen de waardering door de klant 
en onze resultaten.”

Filip Cobert merkt op dat de waardering een indicatie geeft, en geen ver-
koopprijs is. “Het is de basis voor de onderhandelingen bij een eventuele 
verkoop van het bedrijf,” aldus Filip.

Vicky, Filip en Pieterjan doen voor hun waarderingen ook een beroep op de 
andere specialisten van Baker Tilly Belgium. De accountancy-, audit-, fiscale 
en juridische afdelingen worden regelmatig bij het werk betrokken. Door dit 
teamwork kan Baker Tilly Belgium complexe opdrachten aan. n

“In 4 stappen naar een zo correct 
mogelijke waardering”

Waardering van uw bedrijf : complexe en gevoelige materie

“Analyse van de onder-
neming, evaluatie van de 
cijfers, toepassen van de 
geschikte methode en 

toetsing van het resultaat”

Vicky Coesens, Filip Cobert en Pieterjan Behaeghe : 
het waarderingsteam van Baker Tilly Belgium.



www.bakertillybelgium.be

Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen die  
gespecialiseerd zijn in boekhouden, accountancy, fiscaliteit, audit, bedrijfs-
revisoraat, advies, consultancy en professional services. De groep heeft  
vestigingen te Aalst, Berlare, Gent (Melle) en Luik (Soumagne) en een 100-tal mede-
werkers. We hebben de nodige slagkracht voor een optimale dienstverlening via multi- 
disciplinaire 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. 

Niet zomaar cijfers

inzicht in
uw bedrijf


