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Wijzigingen aangifte personenbelasting
Optioneel btw op onroerende verhuur vanaf 1 oktober ‘18

Vrijstelling onroerende voorheffing
Juridische vernieuwing en modernisering van de vzw

Tom Cerpentier (Konecranes) 
over samenwerking met Baker Tilly

“VOLLEDIGE BEGELEIDING & ALLROUND KENNIS”
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Vrijstelling onroe-
rende voorheffing 2

Traditioneel worden van onroerende voorheffing vrijgesteld de onroerende goederen 
of delen van onroerende goederen die een belastingplichtige of een bewoner zonder 
winstoogmerk heeft bestemd voor o.m. het openbaar uitoefenen van een eredienst, 
voor onderwijs, het vestigen van hospitalen, klinieken, rusthuizen, vakantiehuizen voor 
kinderen en gepensioneerden of voor ‘andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen’ 
(artikel 12, §1 juncto artikel 253, alinea 1, 1° WIB 1992; artikel 2.1.6.0.1., eerste lid, 
1° VCF voor het Vlaams Gewest).

Traditioneel neemt de fiscale administratie, hierin gevolgd door bepaalde rechtbanken 
en hoven, het standpunt in dat met ‘soortgelijke weldadigheidsinstellingen’ bedoeld 
worden de instellingen die op eender welke wijze fysieke of geestelijke zorg verstrek-
ken aan hulpbehoevenden. Zo nam het Hof van Cassatie in een arrest van 10 februari 
2017 het standpunt in dat een VZW die zich inzet voor armenzorg via het aanbieden 
van voedsel en kledij tegen symbolische prijzen en het openstellen van een ontmoe-
tingsplaats kwalificeert als soortgelijke weldadigheidsinstelling, ongeacht of er over-
nachting of onderdak wordt verleend.  

In een recente zaak die voor het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 44/2018 dd. 29 maart 
2018) kwam betwistte de VZW “Een Open Plaats” de weigering van de vrijstelling 
door het Vlaams Gewest, op grond van het argument dat de vrijstelling niet enkel 
speelt voor fysieke en geestelijke zorgverstrekking, doch ook voor het verlenen van 
maatschappelijke en/of sociale zorg. Doel van de VZW was o.m. het opvangen van 
personen en gezinnen in een kwetsbare situatie, de zorg voor het milieu door maxi-
maal hergebruik van ingezamelde goederen en het ontwikkelen en waarborgen van de 
tewerkstelling van langdurig werklozen.

Vlabel oordeelde dat ‘soortgelijke weldadigheidsinstellingen’ enkel slaat op instellingen 
die fysieke of geestelijke zorg verstrekken, doch het Grondwettelijk Hof oordeelde dat 
dit criterium strijdt met de doelstelling van de vrijstelling, met name het aanmoedigen 
van de onbaatzuchtige opvang van hulpbehoevenden door de daartoe aangewende 
onroerende goederen fiscaal te begunstigen.

Op basis van de wettekst zelf van artikel 12, §1 WIB 1992 komt het Hof tot het besluit 
dat de daarin limitatief opgesomde instellingen niet beperkt zijn tot deze die enkel 
fysieke of geestelijke zorg verstrekken, nu bijv. ook onderwijsinstellingen en vakantie-
huizen voor kinderen en gepensioneerden in aanmerking komen voor de vrijstelling.

Op basis hiervan komt het Grondwettelijk hof tot het besluit dat het inperken van de 
term ‘soortgelijke weldadigheidsinstellingen’ tot instellingen die enkel fysieke of gees-
telijke zorg verstrekken het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel van de artikelen 
10 en 11 Grondwet schenden. Dergelijke schending is er niet, indien de vrijstelling 
wordt uitgebreid tot instellingen zonder winstoogmerk die andere zorg aan hulpbehoe-
venden verstrekken dan fysieke of geestelijke zorg.

Deze uitspraak kan dus voor heel wat VZW’s (of andere non-profit organisaties) die 
actief zijn in andere zorgsectoren van groot belang zijn, bijv. voor beschutte werkplaat-
sen die mensen met een handicap integreren in het arbeidscircuit of voor instellingen 
die moeilijk plaatsbare werklozen tewerkstellen. Zij kunnen dit arrest aangrijpen om 
eventueel nog bezwaar in te dienen tegen de aanslag inzake 
onroerende voorheffing. Gezien de recente wetswijziging in het 
Brussels Gewest lijkt dit arrest echter minder perspectieven te 
bieden voor onroerende goederen die in het Brussels Gewest 
zijn gelegen en bijvoorbeeld voor sociale tewerkstelling wor-
den gebruikt. 

Voor vragen hierrond kan u zich steeds wenden tot Marc De 
Munter van onze Consultingafdeling. n

Vrijstelling onroerende 
voorheffing ruimer dan 
‘fysieke of geestelijke 
zorg’

Marc De Munter
Tax Partner
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Een VZW is nu ook een onderneming

Iedereen heeft al gehoord dat het parlement 
werkt aan een volledig nieuwe wetgeving voor 
vennootschappen én verenigingen. Zo zullen de 
rechtsregels van toepassing op vennootschap-
pen enerzijds en non-profitorganisaties zoals 
VZW’s anderzijds in de toekomst geïntegreerd 
worden in één wetboek:  het “Wetboek van Ven-
nootschappen en Verenigingen”. Een belang-
rijke inhoudelijke vernieuwing hierbij zal zijn, 
het basisonderscheid tussen vennootschappen 
en verenigingen. Het al dan niet nastreven van 
winst en het soort van uitgeoefende activitei-
ten zullen niet langer richtinggevend zijn voor 
de kwalificatie als vennootschap of vereniging. 
Wel het verschil inzake winstuitkering: waar het 
doel van een vennootschap bestaat in de uitke-
ring van winst, zal in de verenigingen een ver-
bod tot winstuitkering gelden. Van zodra meer 
concrete informatie over de definitieve inhoud 
en overgangsregeling beschikbaar zijn, zullen 
we hier dieper op ingegaan. Het voorgaande 
blijft dus nog even toekomstmuziek.

Geen toekomstmuziek, maar juridische wer-
kelijkheid sinds 1 mei 2018 is het nieuwe 
insolventierecht. De bestaande WCO- en fail-
lissementswetgeving werden geïntegreerd in 
een nieuw boek (XX) van het Wetboek van Eco-
nomisch Recht (WER). Het toepassingsgebied 
van dit insolventierecht – zowel het preventieve 
luik als het curatieve luik – werd uitgebreid tot 
“ondernemingen”; een definitie waar nu ook de 
VZW en andere verenigingen onder ressorte-
ren.

Een VZW kan failliet verklaard worden

In de praktijk heeft dit een dubbele betekenis. 
Voortaan kan een VZW die geen krediet meer 
kan bekomen en die niet meer in staat is om 
haar financiële verplichtingen te voldoen door 
de rechtbank failliet verklaard worden. Een VZW 
die zich in financiële moeilijkheden bevindt kan 
voortaan ook beroep doen op tijdelijke maatre-
gelen ter vrijwaring van haar continuïteit, zoals 
bijvoorbeeld de aanvraag van een gerechtelijke 
reorganisatie.

Let op: een vereniging is – in tegenstelling tot 
een vennootschap - niet verplicht om zelf de 

boeken neer te leggen en zal alleen in faling 
gaan indien het openbaar ministerie of een 
schuldeiser een verzoek tot faillietverklaring in-
dient. Voor een onbetaalde schuldeiser van een 
VZW kan dit een laatste redmiddel zijn.

Een bestuurder van een VZW kan sneller 
aansprakelijk gesteld worden

Het toepassen van het insolventierecht op ver-
enigingen heeft ook gevolgen op het vlak van 
aansprakelijkheid. Nieuw is dat  de bestuurders 
van een failliete VZW door de rechter aanspra-
kelijk gesteld kunnen worden voor een deel of 
het geheel van het passief, als deze bestuur-
ders door een kennelijk grove fout hebben bij-
gedragen tot het faillissement. Een bestuurder 
die een VZW laat voortbestaan, die reddeloos 
verloren is, kan hier ook aansprakelijk voor ge-
steld worden.

Deze “nieuwe” aansprakelijkheidsgronden gel-
den zowel voor huidige en vroegere bestuur-
ders als voor feitelijke bestuurders. Het is 
hierbij voldoende dat wordt aangetoond dat de 
bestuurder een fout heeft gemaakt. Er dient 
geen bewijs geleverd te worden in welke mate 
de gemaakte fout schade heeft veroorzaakt. 
Om de hardheid van dit systeem te milderen 
heeft de wetgever een uitsluiting van aanspra-
kelijkheid voorzien voor bestuurders van een 
“kleine” vereniging die een vereenvoudigde 
boekhouding mag voeren.

Deze nieuwe aansprakelijkheidsgrond is een 
voorbeeld van de strengere regelgeving m.b.t. 
bestuurdersaansprakelijkheid die zijn intrede 
doet in de non-profit sector. Op deze manier 
komt een einde aan de huidige regels rond de 
individuele aansprakelijkheid van een bestuur-
der in een VZW, die slechts ingeroepen kon 
worden mits bewijs van de gemaakte fout, de 
ontstane schade en de causaliteit tussen bei-
den. 

Tenslotte moet een bestuurder van een VZW 
zich ervan bewust zijn dat het niet naleven van 
heel wat andere nieuwe regelgeving zijn aan-
sprakelijkheid in het gedrang kan brengen. We 
halen hier bijvoorbeeld de GDPR aan, die ook 
voor een VZW geldt.

Bestuurdersaansprakelijkheid krijgt in de prak-
tijk weinig aandacht. De hiervoor vermelde 
voorbeelden geven aan dat ook de VZW-be-
stuurder best eens denkt aan een bestuurders-
aansprakelijkheidsverzekering.

Een beroepsmatige bestuurder van een 
VZW kan persoonlijk failliet verklaard wor-
den

Naast de wijzigingen op het vlak van bestuur-
dersaansprakelijkheid in de non-profit sector, 
heeft de wetgever beslist om natuurlijke perso-
nen die zelfstandig bestuurder zijn in een VZW 
en deze taak beroepsmatig uitoefenen, ook te 
beschouwen als een “onderneming” die onder 
het toepassingsgebied valt van het nieuwe in-
solventierecht. Faillietverklaring van deze be-
stuurder, zelfs in geval van een onbezoldigd 
mandaat, behoort dus tot de mogelijkheden!

Besluit

Het opnemen van een bestuursmandaat in een 
non-profit organisatie dient voortaan met de no-
dige waakzaamheid te gebeuren. Dit betekent 
ook dat er meer aandacht besteed moet wor-
den aan het naleven van procedures m.b.t. de 
interne besluitvorming binnen het bestuur van 
een vereniging.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de juridi-
sche vernieuwing en modernisering van de 
VZW en non-profit organisaties werd ingezet, 
maar nog lang niet afgerond is.

Wordt dus vervolgd...

Voor meer informatie kan u steeds contact 
opnemen met Liesbeth Gordts, Senior Legal 
Counsel. n

Bestuurders opgelet!

Het startschot voor de juridische 
vernieuwing en modernisering 
van de VZW is gegeven

Anne Roucourt
Partner

Liesbeth Gordts
Senior Legal Counsel
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Tom Cerpentier van Konecranes over
samenwerking met Baker Tilly Belgium

“Volledige begeleiding & 
allround kennis”
Konecranes is marktleider in de Antwerpse haven inzake verkoop en onderhoud van allerhande rollend materieel voor container-
handling. Tom Cerpentier, de Regional Director Port Services Benelux van Konecranes NV, werkt met Baker Tilly Belgium samen 
voor alle boekhouding activiteiten, internationale groepsrapportering, fiscaliteit, SOx… “Hun familiale én correcte aanpak heeft 
geen aansturing nodig. Ook hun allround kennis is een sterk punt,” zegt Tom Cerpentier.
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Konecranes: mobiele kranen en straddle carriers voor container-
handling in de haven
Het beursgenoteerde Konecranes is een internationaal opererende producent van bedrijfs- en havenkranen uit Finland. De groep heeft 
11.700 medewerkers op 609 locaties in 47 landen. De Belgische hoofdvestiging bevindt zich in Lummen. In de Antwerpse haven is er 
een operationele eenheid.

Tom Cerpentier, Regional Director Port Services
Tom Cerpentier had er al een carrière in de Antwerpse haven opzitten toen hij begin 2015 Senior Service Manager voor de Belgische 
markt werd bij Konecranes NV, met als opdracht het bedrijf nieuw leven in te blazen. Een jaar later werd hij gepromoveerd tot Regional 
Director Port Services voor de hele Benelux. In die functie is hij verantwoordelijk voor de service van het volledige ‘Port Solutions’ gamma 
van Konecranes. “Met 40 vaste medewerkers en 26 subcontractors realiseren we een ‘after sales’ omzet van 13,2 miljoen euro in de 
Benelux. Een team van 20 technici zorgt onder andere voor het dagelijks onderhoud van de straddle carriers bij onze klanten. In 2016 
hebben we alleen al in de Antwerpse haven 103 straddle carriers verkocht, terwijl de normale jaarproductie van onze fabriek in Duitsland 
op 100 à 140 stuks ligt. We hebben dus het grootste volume en zijn marktleider in Antwerpen.”

Over Baker Tilly
“In 2015 ben ik in zee gegaan met Baker Tilly Belgium voor alle accounting activiteiten. Ik werk regelmatig met hun team samen. Met 
al mijn vragen kan ik bij hen terecht. Een sterk punt is dat ze geen aansturing nodig hebben. Ze weten perfect wat te doen. In het 
begin van onze samenwerking heeft Jan Smits mij veel geassisteerd. Hij heeft de opzet van onze samenwerking mee vorm gegeven.”
“Persoonlijk contact en correct. Dat is waar ik spontaan aan denk bij Baker Tilly. Hun allround kennis is een stevige toegevoegde 
waarde. Ook van complexere processen zoals SOx hebben ze kaas gegeten,” aldus Tom.

Jan Smits & Annelies Dhont (Baker Tilly)
“Begeleiding van een internationale klant”

Jan Smits, bedrijfsrevisor en vennoot van Baker Tilly Belgium: “Voor Konecranes 
verzorgen we de volledige boekhouding in de ruime zin van het woord, 
waaronder klantenopvolging, administratie, betalingen, afsluitingen… en dit in een 
internationale omgeving. Ook de fiscaliteit en de maandelijkse rapportages 
aan de Konecranes groep met strikte deadlines horen tot ons takenpakket, net als 
het samenstellen van het controledossier en de begeleiding van de commissaris. 
Ons team, bestaande uit Chelsea Cools, Stefanie Logghe en Els Verdegem, neemt 
dit allemaal op zich. Al deze diensten hebben we ook gedurende enkele jaren voor 
de Nederlandse vestiging van Konecranes gedaan.”

Annelies Dhont, belastingconsulent en junior vennoot van Baker Tilly Belgium: “In 
2017 heeft Konecranes de MHPS afdeling (material handling & port solutions) van 
het Amerikaanse bedrijf Terex overgenomen, en daarbij hebben we hen begeleid, 
o.a. bij de herstructurering van hun Belgische vennootschappen. Ook 
inzake ‘SOx’ (de Sarbanes-Oxley wetgeving inzake de controle op het bestuur 
van ondernemingen) hebben we het toenmalige Terex Port Equipment Benelux NV 
geholpen.”
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Vanaf 1 oktober 2018 zal het dan toch 
mogelijk zijn om optioneel nieuwe ge-
bouwen met btw te verhuren aan btw-
plichtigen die deze gebruiken voor hun 
economische activiteit. Tevens wordt de 
herzieningstermijn voor de btw op de op-
richting van deze gebouwen opgetrokken 
van 15 naar 25 jaar. Belangrijk hierbij is 
dat deze nieuwe regeling slechts van toe-
passing zal zijn op huurovereenkomsten 
die betrekking hebben op gebouwen die 
nieuw opgericht worden vanaf 1 oktober 
2018.

Optioneel belastbare onroerende ver-
huur…

Tot op heden is onroerende verhuur in België 
vrijgesteld van btw. Hierdoor is de btw welke 
drukt op de oprichting of aankoop van een 
nieuw onroerend goed of op de herstelling of 
renovatie ervan niet aftrekbaar wanneer het 
wordt aangewend voor verhuur. Dit zorgt niet 
alleen voor een hogere huurprijs, maar in vele 
gevallen ook voor heel wat spitstechnologie 
om alsnog de inkomende btw volledig dan wel 
gedeeltelijk te kunnen recupereren.

Midden vorig jaar reeds werd in het Zomerak-
koord de mogelijkheid voorzien om professio-
nele verhuur naar de toekomst toe optioneel 
aan btw te onderwerpen. Ondanks het feit dat 
dit initiatief als een verademing werd onthaald 
in de vastgoedsector werd de geplande hervor-
ming in oktober van vorig jaar afgeblazen.

Maar daar wordt nu alsnog op terug gekomen. 
Zo besliste de ministerraad op 30 maart 2018 
om met de geplande hervorming door te gaan. 
Zo zal het vanaf 1 oktober 2018 mogelijk zijn 
om optioneel nieuwe gebouwen met btw te ver-
huren.

Het gaat om een optioneel regime, waarbij de 
verhuurder en de huurder er gezamenlijk voor 
moeten kiezen om de verhuur van een gebouw 
of een gedeelte ervan, eventueel met inbegrip 
van het bijhorende terrein, aan btw te onder-
werpen. Hierbij dient de huurder een belasting-
plichtige te zijn die het gebouw voor professio-
nele doeleinden aanwendt.

De verhuurder zal de btw op de bouwkosten 
onmiddellijk en volledig kunnen recupereren. 
Daartegenover staat dat de herzieningsperiode 
op deze aftrek verhoogd van 15 naar 25 jaar. 
Daarenboven zal bij deze herziening rekening 
moeten worden gehouden met het gebruik van 
het gebouw op maandelijkse basis, i.p.v. op 
jaarbasis.

Tevens zal in maatregelen worden voorzien om 
misbruik te voorkomen. Zo zal in bepaalde ge-
vallen de netto huurprijs gelijk zijn aan de nor-
male waarde. Dit zal het geval zijn wanneer de 
huurvergoeding lager is, de huurder geen volle-
dig recht op aftrek heeft van de verschuldigde 
btw en hij met de verhuurder verbonden is.

… vanaf 1 oktober 2018

De nieuwe regeling zal slechts van toepassing 
zal zijn op huurovereenkomsten die betrek-
king hebben op gebouwen die nieuw opgericht 
worden vanaf 1 oktober 2018. Concreet gaat 
het om nieuwbouwprojecten of zwaar gereno-
veerde gebouwen (vernieuwbouw) die worden 
opgestart vanaf 1 oktober 2018, en waarvoor 
voordien nog geen btw opeisbaar is geworden 
in verband met de handelingen die bijdragen tot 
de oprichting ervan. Dit betekent dat de nieuwe 
regeling niet slaat op gebouwen die vandaag 
reeds in oprichting zijn of die momenteel gron-
dig worden verbouwd. De nieuwe regeling slaat 
evenmin op nog op te richten of zwaar te re-

noveren gebouwen waarvoor momenteel al 
specifieke kosten zijn of worden gemaakt (bv. 
architectenkosten).

Dit houdt in dat de nieuwe regeling in de prak-
tijk pas echt een effect zal genereren in 2019 
of later. Het betekent ook dat er voor de huidi-
ge gebouwen of deze in oprichting nog steeds 
naar een andere oplossing zal moeten gezocht 
worden, wil men de btw geheel of gedeeltelijk 
recupereren.

Verplichte btw-heffing op korte termijn-
verhuur

Naast optionele btw-heffing op de professio-
nele verhuur van nieuwbouw wordt ook nog in 
een andere nieuwigheid voorzien. Zo zal met 
ingang van 1 oktober 2018 de huur van een ge-
bouw of een gedeelte ervan voor een periode 
van niet meer dan zes maanden verplicht aan 
btw onderworpen worden.

Deze nieuwigheid slaat niet op de verhuur van 
woningen of van gebouwen bestemd voor han-
delingen van sociaal-culturele aard. Deze blij-
ven vrijgesteld van btw. n

Fiscaal en btw advies

Optioneel btw op 
onroerende verhuur 
vanaf 1 oktober ‘18

Wim De Pelsmaeker
VAT Partner
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Het aangifteformulier in de personen-
belasting voor aanslagjaar 2018 is ver-
schenen in het Belgisch Staatsblad van 
6 april 2018. Ook Tax-on-web is intussen 
geopend en de aangiftes kunnen dus ook 
elektronisch ingediend worden. In wat 
volgt gaan we dieper in op de voornaam-
ste wijzigingen tegenover aanslagjaar 
2017, alsook de indieningstermijnen.

Wijzigingen 

Globaal gezien zal het aantal codes op het aan-
gifteformulier voor het eerst in lange tijd dalen.

De grootste wijziging aan de aangifte in de 
personenbelasting is dat deze vanaf aanslag-
jaar 2018 geregionaliseerd werd. Dit houdt in 
dat er per gewest een apart aangifteformulier 
bestaat, afhankelijk van de woonplaats op 1 ja-
nuari van het aanslagjaar. Tot vorig jaar werd 
via voetnoten duidelijk gemaakt welke codes 
al dan niet van toepassing waren per gewest. 
Voortaan zal de belastingplichtige op zijn aan-
gifte enkel de codes zien die van toepassing 
zijn voor zijn/haar gewest. Inhoudelijk zullen de 
aangifteformulieren verschillen vertonen in vak 
IX (leningen en verzekeringen m.b.t. de eigen 
woning), vak X (gewestelijke belastingvermin-
deringen) en vak XI (bedragen m.b.t. geweste-
lijke belastingkredieten). De andere vakken van 
het formulier zijn gelijk voor zowel Vlaanderen, 
Wallonië als Brussel.

Vanaf aanslagjaar 2018 wordt in het aangif-
teformulier geen onderscheid meer gemaakt 
tussen wettelijke samenwoning en het huwelijk, 

of tussen ongehuwden, uit de echt geschei-
den of van tafel en bed gescheiden personen, 
waardoor deze 5 codes naar 2 codes terugge-
bracht worden. Verder is een verhoogde belas-
tingvrije som voorzien voor belastingplichtigen 
die fiscaal als alleenstaande worden belast en 
kinderen ten laste hebben én een beperkt inko-
men hebben (code 1101). Sinds inkomstenjaar 
2017 dient tevens de proratering van bepaalde 
fiscale voordelen toegepast te worden in spe-
cifieke gevallen. Hiervoor dient in code 1199 
te worden aangegeven hoeveel maanden de 
belastingplichtige rijksinwoner is geweest in 
2017.

Aandelenopties worden vanaf aanslagjaar 2018 
niet langer apart vermeld maar dienen samen 
met de reguliere bezoldigingen aangegeven te 
worden. Bij de werkloosheidsuitkeringen met 
bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) 
kan er vanaf aanslagjaar 2018 sprake zijn van 
achterstallen met betrekking tot de periode 
vanaf 1 januari 2016. Hiervoor werden enkele 
codes toegevoegd. 

Dividenden van erkende coöperatieve vennoot-
schappen waarop geen roerende voorheffing 
is ingehouden en de interesten en dividenden 
van erkende vennootschappen met een sociaal 
oogmerk moeten vanaf aanslagjaar 2018 niet 
langer apart aangegeven worden. Dergelijke 
inkomsten zullen gewoon vermeld worden bij 
de andere inkomsten zonder roerende voorhef-
fing.

Vanaf aanslagjaar 2018 is er geen sprake 
meer van een ‘derde begunstigde’ van een juri-

dische constructie en zal de belastingplichtige 
enkel nog moeten aangeven of hij, zijn partner 
en/of zijn kinderen een dividend of enig ander 
voordeel heeft ontvangen uit een juridische 
constructie.

Sharing is caring. Vanaf dit jaar kunnen ook de 
inkomsten uit de deeleconomie aangegeven 
worden. Deze zullen, onder bepaalde voor-
waarden, beschouwd worden als divers inko-
men voor zover zij lager zijn dan 5.100 EUR.

Indieningstermijnen 

Indien de aangifte nog op papier wordt inge-
diend, ligt de deadline op 29 juni 2018. Indien 
men er voor opteert de aangifte via Tax-on-web 
in te dienen, krijgt men daarvoor tijd tot 12 juli 
2018. Wordt de aangifte via een mandataris in-
gediend, dan werd de deadline op 25 oktober 
2018 vastgelegd. De aangiften voor niet-inwo-
ners dienen op papier ten laatste op 8 novem-
ber 2018 ingediend te worden. Via Tax-on-web 
krijgen niet-inwoners tot 6 december 2018 de 
tijd, al dan niet via een mandataris. n

Wijzigingen aangifte 
personenbelasting 
en toepasselijke 
indieningstermijnen

Claudia Van der Spiegel
Tax Counsel

Advies personenbelasting
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Uw mailbox puilt momenteel ongetwijfeld uit met vragen van de meest diverse dienstverleners, handelaars, banken,… om uw 
toestemming te verkrijgen om u verder e-mailings te kunnen blijven sturen. 

En ook wij willen u nog eens vragen om ons via onze website toestemming te verlenen om u op de hoogte te kunnen blijven houden 
van onze activiteiten, belangrijke nieuwe ontwikkelingen in onze sector, vakinformatie,… Zowel via e-mailings (zoals onze maande-
lijkse e-nieuwsbrief), postmailings (zoals dit Bakermat magazine), als via onze evenementen. Wij vinden het immers belangrijk om 
onze klanten en relaties goed te informeren en te inspireren. 

Baker Tilly Belgium vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die bijgehouden en gebruikt worden 
in het kader van de dienstverlening en het informatiebeleid.

De nieuwe GDPR wetgeving vereist dat wij voor het delen van onze informatie met onze klanten en relaties hun uitdrukkelijke en 
ondubbelzinnige toestemming hebben. Wij zouden het spijtig vinden dat wij u onze informatie moeten ontzeggen, omdat wij de 
nieuwe wetgeving correct willen naleven en wij van u geen “ja-woord” hebben gekregen.

Ga nu naar onze website www.bakertillybelgium.be/gdpr en klik op

U heeft de mogelijkheid aan te geven voor welke soort informatie u kiest.
Verandert u later toch van idee, dan kunt u zich op elk ogenblik eenvoudig uitschrijven.

Wilt u eerst nog wat meer informatie over onze privacy policy, dan kunt u deze ook terugvinden op onze website.
Heeft u suggesties m.b.t. ons privacy-beleid, dan horen wij dit graag. Contacteer ons via gdpr@bakertillybelgium.be

Het Baker Tilly Belgium team

Wij willen u graag blijven 
informeren en inspireren

25 mei 2018 : de GDPR in werking...


