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De aangifte in de personenbelasting over aanslagjaar 2016 ver-

pulvert alle voorgaande jaren, althans wat aantal codes betreft. 

Terwijl de aangifte vorig jaar nog 772 codes bevatte, zijn het er dit 

jaar 38 meer waardoor we stranden op een totaal van 810 codes. 

De toename van het aantal codes is vooral een gevolg van de 6e 

staatshervorming. Daardoor kregen de gewesten meer bevoegdhe-

den inzake het toekennen van belastingverminderingen en sedert 

1 januari 2015 (ajr 2016) hebben de gewesten daar ook effectief ge-

bruik van gemaakt om eigen accenten te leggen. Het hoeft dan ook 

niet te verwonderen dat het toegenomen aantal codes vooral terug 

te vinden is in de vakken van de woonfiscaliteit en de uitgaven die 

recht geven op een belastingvermindering. Een overzicht van de be-

langrijkste wijzigingen.

 

Vak III: Inkomsten van onroerende goederen

Op 22.03.2012 heeft de Europese Commissie ons land verzocht om zijn fiscaal beleid met betrek-
king tot onroerende inkomsten uit het buitenland te herzien (2007/4332)1. Volgens de EC is de 
huidige manier van werken discriminerend en druist ze in tegen de Europese wetgeving. Onze 
wetgeving maakt namelijk een onderscheid in de manier waarop de inkomsten van onroerende 
goederen moeten worden berekend. Voor de in het buitenland gelegen onroerende goederen 
gebeurt dit op basis van de huurwaarde terwijl voor de binnenlandse het kadastraal inkomen 
wordt gebruikt. 

Het HvB Antwerpen (3.09.2013) besliste een prejudiciële vraag te stellen aan het EHvJ: “is er 
geen schending van het vrije kapitaalverkeer doordat niet verhuurde buitenlandse onroerende 
goederen eventueel worden belast op de lokale huurwaarde en zo niet is er dan geen schending 
van het vrije kapitaalverkeer ?” Het EHvJ (11.09.2014 C489/13) komt tot de conclusie dat er een 
schending is van het vrij verkeer van kapitaal vermits het verschil tussen het KI (België) en de 
(bruto)huurwaarde (buitenland) groot is en het KI merkelijk lager is dan de huurwaarde… Een 
heffing op basis van de huurwaarde is bijgevolg in strijd met het vrij verkeer van kapitaal ver-
mits dit steeds zwaarder belast wordt.
Het Antwerps Hof van Beroep (2.06.2015) doet nu definitief uitspraak. De Administratie was bij 
de bepaling vertrokken van de ‘valeur locative brute’ en niet meer van de huurwaarde vermits 
dit niet haalbaar leek. Ze stond een kostenforfait van 40% toe om dit nettobedrag vervolgens te 
verhogen met 40% vermits het om een tweede woning gaat die niet beroepsmatig wordt aange-
wend. Vervolgens werd het bedrag gebruteerd met 100/60 om de belastbare basis te bepalen. Het 
bedrag van de betaalde buitenlandse belastingen werd niet in mindering gebracht. De belas-
tingplichtige was ook vertrokken van de valeur locative maar had dit bedrag verminderd met 
de taxe foncière en de taxe d’habitation.

1  V & A Kamer Bul 131 van 14.10.2013 blz. 258, Vraag nr. 77 van de heer Seminara van 07.03.2013 (Fr.) Berekening van onroerende 
inkomsten uit buitenlandse bron. - Verzoek van de EC aan België en V & A Kamer Bul 142 van 08.01.2014 blz. 85, Vraag nr. 164 Dhr. 
Josy Arens van 07 maart 2013 (Fr.) Door de EC ingeleide inbreukprocedure 2007/4332 en Kamer, Commissie voor de Financiën, 
COM 888 van 08.01.2014, blz. 12, Mondelinge PV nr. 20956 van de heer Benoît Drèze van 08.01.2014 - Belasting op huurinkomsten
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roep kan doen op gelegenheidsmedewerkers verhoogd van 100 naar 
200 dagen en dit vanaf 1.07.2015. Voor de periode van 1.01 tot 30.06 
bedraagt het maximum 100 dagen, voor de periode van 1.07 tot 31.12 
heeft men recht op het resterend saldo. De regeling is van toepassing 
op sociaal gebied maar werkt door op fiscaal gebied.
Het aantal dagen in hoofde van de werknemer blijft evenwel vastge-
legd op 50 dagen op jaarbasis.
Voor de RSZ dient tot 30.06.2015 gerekend met een maximum van 100 
dagen. Voor de tweede helft van het jaar mag het tekort van de eerste 
helft van 2015 worden gecompenseerd tot maximaal 200 dagen.

Verhoging kostenforfait

In het kader van de tax shift-wet werd beslist om het kostenforfait 
voor de bezoldigingen van werknemers te verhogen2. Het percenta-
ges bedragen daardoor 29,35% (ipv 28,7%) tot 5.760 euro, 10,50% (ipv 
10%) tot 11.380 euro, 8% (ipv 5%) tot 19.390 euro en 3% voor het deel 
hoger dan 19 390 euro. Het maximumforfait bedraagt 4.090 euro

Overuren die recht geven op een overwerktoeslag

Het aantal overuren dat recht geeft op een overwerktoeslag werd in 
het verleden uitgebreid van 130 
naar 180 overuren voor de horecasector mits gebruik van een geregi-
streerd kassasysteem.
Door deze uitbreiding was er vanaf aj. 2015 een opsplitsing van de 
codes voor overwerk. 

Het aantal overuren in de horeca wordt verder opgetrokken van 180 
uren naar 360 overuren zonder de bijkomende voorwaarde van het 
gebruik van een witte kassa.3. 
De maatregel van toepassing vanaf aj. 2016 voor de niet doorstorting 
bedrijfsvoorheffing voor overuren op bezoldigingen toegekend of be-
taald vanaf 1.10.2015. Bijgevolg werd een nieuwe code toegevoegd in 
de aangifte: overuren die in aanmerking komen voor de begrenzing 
tot 360 overuren (code 1317-41/ 2317-11)

Belastingkrediet voor belastingplichtigen met lage 
lonen

Een dergelijk belastingkrediet (art. 289ter/1 WIB92) is van toepassing 
op werknemers en bedrijfsleiders in vast dienstverband die onder-
worpen zijn aan de volledige socialezekerheids- bijdragen en die niet 
kunnen genieten van het bestaande belastingkrediet voor lage activi-
teitsinkomsten maar wel recht hebben op de werkbonus. 

De Programmawet van 10.08.2015 (BS 18.08.2015) past deze bedragen 
opnieuw aan4. Bedoeling van deze maatregel is om de werklozen uit 
de ‘werkloosheidsval‘ te halen.
Vanaf 1.08.2015 werd het percentage opgetrokken van 14,40% tot 
17,81% (360 euro ajr 2016). Vervolgens gaat het vanaf 1.01.2016 naar 
28,03% (max. van 420 euro (NG)) om tenslotte vanaf 1.01.2019 33,14% 
(max. van 500 euro (NG)) te bedragen. Bijgevolg diende de aangifte 
aangepast en wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode tot 
en met 31.07.2015 en de periode vanaf 1.08.2015.

Deze verdieners hebben daardoor ook recht op een evenredige ver-
mindering van de bedrijfsvoorheffing. Vanaf 01.08.2015 werd de ver-
mindering van de bedrijfsvoorheffing aangepast van 14,40% naar 
17,81%5. 

Vak V: Pensioenen
De meest opvallende wijziging betreft de rubriek bedrijfsvoorhef-
fing. De pre-anticipatieve heffing (taks op het langetermijnsparen) is 
zowel van toepassing op pensioenspaarovereenkomsten, waarvoor 
2  Wet 26.12.2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS 

30.12.2015)
3  Programmawet 26.12.2015 (BS 30.12.2015) en Wet van 16.11.2015 houdende diverse bepalingen 

inzake sociale zaken (BS 26.11.2015 (cfr. Ministerraad van 17 juli 2015)): maatregelen ter com-
pensatie van de invoering van de witte kassa in de horeca

4  Programmawet 10.08.2015 (BS 18.08.2015)
5  K.B. 23.08.2015 tot wijziging van de werkbonus (BS 28.08.2015)

Het Hof verwijst naar een instructie van de Administratie en baseert 
zich daarop om te besluiten dat het inkomen in dergelijk geval kan 
berekend worden op basis van de valeur locative maar dan zonder 
de aftrek van de taxe d’habitation. Er werd ook geen rekening meer 
gehouden met een verhoging van 40% zoals deze wel van toepassing 
is voor in België gelegen tweede verblijven.
De administratie onderzoekt momenteel het arrest van 11.09.2014 
(EHvJ: c489/13) maar heeft tot op heden nog geen beslissing genomen. 
Bijgevolg is er momenteel nog onduidelijkheid over wat precies dient 
vermeld in de aangifte wanneer iemand een onroerend goed bezit in 
het buitenland vermits dit probleem zich ook stelt m.b.t. onroerende 
goederen gelegen in andere (buur)landen.

Vak IV: Wedden, lonen, werkloosheids-
uitkeringen, wettelijke uitkeringen bij 
ziekte of invaliditeit, vervangingsin-
komsten en werkloosheidsuitkeringen 
met bedrijfstoeslag
Niet belastbare inkomsten: 
de flexijobs in de horeca

Werknemers die reeds 4/5 tewerkgesteld zijn bij andere werkgever 
mogen bijklussen in de horeca. De aftoetsing of de werknemers wel 
degelijk 4/5 zijn tewerkgesteld gebeurt op basis van een referentie-
kwartaal. Dit kwartaal is het referentiekwartaal T-3. Zo wordt voor 
kwartaal 1 van 2016 de tewerkstelling van kwartaal 2 van 2015 geno-
men als referentie voor dezelfde persoon.
Er moet enkel 25% RSZ worden betaald door de werkgever en deze 
RSZ bijdrage is een aftrekbare kost vanaf 1.10.2015. (flexiloon = net-
toloon (min. 9,5 euro/uur) plus 25% werkgeversbijdragen)
Vermits de inkomsten uit een flexi-job in hoofde van de genieter een 
volledig belastingvrij inkomen vormen, is in de aangifte geen code 
vermeld.

De maatregel is van toepassing voor werknemers en werkgevers die 
ressorteren onder het paritair comité voor het hotelbedrijf of onder 
het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker res-
sorteert onder het paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302). Food 
trucks kunnen eveneens in aanmerking komen indien ze onder PC 
nr. 302 vallen.
Voor de werkgever is de hoofdactiviteit doorslaggevend om te kun-
nen genieten van deze regeling. 

Verhoging overuren in de horeca voor voltijds te-
werkgesteld personeel

De werknemer die reeds voltijds tewerkgesteld is in de horeca bekomt 
een verhoging van het aantal overuren zonder bijkomende fiscale of 
parafiscale lasten (m.a.w. bruto = netto). Het gaat hierbij om overuren 
die geen aanleiding geven tot de overwerktoeslag.

De toepassing van deze maatregel is slechts mogelijk n.a.v . een bui-
tengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzaak 
(art. 25 en 26 Arbeidswet van 16.03.1971) en waarbij overschrijding 
kan met normale arbeidsuren ten bedrage van maximaal 11 uur per 
dag en 50 uur per week.
Het gaat om maximum 300 overuren per kalenderjaar (per werk-
gever) die niet langer fiscaal worden belast en bovendien is er ook 
volledige vrijstelling van alle sociale zekerheidsbijdragen. Indien er 
gewerkt wordt met een witte kassa verhoogt het aantal overuren van 
300 naar 360 overuren per voltijdse werknemer (maar beperkt tot 143 
uren per periode van 4 maanden). De maatregel is van toepassing op 
bezoldigingen betaald vanaf 1.12.2015.

Tegen 33% belastbare bezoldigingen van gelegen-
heidsmedewerkers in de horeca

Door het KB van 23.10.2015 (BS 6.11.2015) en de RSZ instructies van 
het 3e kwartaal 2015, is het aantal dagen waarop een werkgever be-
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maximaal 940 euro per jaar mag worden gestort6, als op de levens-
verzekeringen waarvan de premies ten belope van maximaal 2.260 
euro per jaar in aanmerking komen voor een belastingvermindering. 
Dit is de klassieke individuele levensverzekering waar ook ditzelfde 
maximumbedrag is van toepassing voor de aanslagjaren 2015 tot 2018 
wegens de tijdelijke niet-indexering. 

Voor beide types van langetermijnsparen werd er tot in 2014, in prin-
cipe, op de leeftijd van 60 jaar een taks van 10% geïnd. 
Enkel voor het pensioensparen, zowel de levensverzekeringen als 
voor de bancaire pensioenspaarfondsen die onder het pensioens-
paarstelsel vallen, werd die taks vanaf 2015 teruggebracht van 10% 
naar 8%7. 

Daardoor wordt het langetermijnsparen gekenmerkt door twee be-
lastingtarieven: 10% voor de klassieke individuele levensverzeke-
ringen en 8% voor de pensioenspaarovereenkomsten bij banken of 
verzekeraars. 

De taks wordt normalerwijze op de 60e verjaardag van de verzeke-
ringnemer of rekeninghouder afgehouden van de reeds opgebouwde 
reserves of het rekeningtegoed. 

Uiteraard is de daling van het tarief van 10% naar 8% er niet zomaar 
gekomen. Eigenlijk is de daling van het tarief een compensatie voor 
het feit dat er een vervroegde heffing zal plaatsvinden gedurende de 
jaren 2015 tot 2019 van telkens 1%. Het tegoed zoals het bestond eind 
2014 vormt de basis voor de heffing . Dit wil zeggen dat er later, wan-
neer de leeftijd van 60 jaar is bereikt, uiteindelijk nog een heffing van 
3% zal plaatsvinden (8% - (5 x 1%) = 3%). 

Voor de stortingen vanaf 2015 gebeurt er geen voorafname maar de 
eindtaxatie op 60 - jarige leeftijd zal dan wel 8% bedragen. Ook in-
zake personenbelasting wordt het tarief van de bedrijfsvoorheffing 
aangepast naar 8,08% voor die gevallen waar men niet onder de af-
houding van de taks valt op de leeftijd van 60 jaar. 
De vervroegde inningen behouden ook hier het karakter van voor-
schotten op het later verschuldigde taks langetermijnsparen. Ze 
worden verrekend alsof het bedrijfsvoorheffing betreft. Indien er een 
uitkering is vóór de leeftijd van 60 jaar wordt de afkoopwaarde of het 
spaartegoed steeds belast in de aangifte van de personenbelasting. 
De éénmalige taks werkt niet langer bevrijdend vermits het slechts 
een deel is van de uiteindelijk verschuldigde taks. Ze kan daardoor 
worden opgenomen en verrekend in de aangifte personenbelasting 
onder de vorm van ‘bedrijfsvoorheffing’. Deze heffing is evenwel niet 
terugbetaalbaar. Bijgevolg is er vanaf aj. 2016 een opdeling in de aan-
gifte gemaakt tussen enerzijds bedrijfsvoorheffing die verrekenbaar 
en terugbetaalbaar is en anderzijds bedrijfsvoorheffing die verreken-
baar maar niet terugbetaalbaar is (code 1225-36/2225-06 en code 1425-
30/2425-97).

VAK IX: Intresten en kapitaalaflossin-
gen van leningen en schulden, premies 
van individuele levensverzekeringen 
en erfpacht-of opstalvergoedingen of 
gelijkaardige vergoedingen, die recht 
geven op een belastingvoordeel

Vanaf aj. 2016 hebben de gewesten van hun bevoegdheden gebruik 
gemaakt om de voorwaarden betreffende de woonfiscaliteit aan te 
passen. Dit wel zeggen dat elk gewest eigen accenten kan leggen i.v.m. 
deze belastingvermindering.

6  ingevolge art. 145/8 en 145/10, WIB92; dit maximumbedrag is overigens van toepassing voor 
de aanslagjaren 2015 tot 2018 wegens de opschorting van de indexering ervan door de Pro-
grammawet van 19.12.2014 en KB 20.01.2015 tot wijziging KB/WIB92 van de BV op uitkerin-
gen in het kader van pensioensparen (BS 27.01.2015)

7  de Programmawet van 19.12.2014 (BS 29.12.2014) 

Leningen afgesloten in 2015

De basisvoorwaarden om recht te hebben op de belastingvermin-
dering enige woning (woonbonus) blijven in alle drie de gewesten 
dezelfde ten opzichte van de vorige jaren. Er is wel een afzonderlijke 
vermelding gemaakt voor gewestelijke woonbonusleningen afgeslo-
ten in 2015 (code 3360- 4360: intresten en kapitaalaflossingen en code 
3361-4361: individuele levensverzekering).

Deze nieuwe codes zijn nodig omdat voor leningen afgesloten vanaf 
2015, er een verlaagd basisbedrag van toepassing is in het Vlaams Ge-
west en omdat voor leningen vanaf 2015 er verschillende tarieven van 
toepassing zijn per gewest. 

Het bedrag van de Vlaamse woonbonus wordt vanaf 1.01.2015 ver-
laagd tot volgende bedragen per jaar en per belastingplichtige. Een 
basisbedrag van 1.520 euro (i.p.v. 2.280 euro) en een toeslag enige wo-
ning van 760 euro (10 jaar) plus eventueel een toeslag wegens kinder-
last ten bedrage van 80 euro (mits 3 kinderen ten laste) of samen 2.360 
euro. Bovendien wordt het belastingvoordeel teruggebracht naar 
40% (art. 145/43 lid 1,1e WIB92) i.p.v. tegen het marginaal tarief (min. 
30%) zoals voorheen toepasselijk was. Dit percentage is éénvormig en 
wordt niet langer bepaald door de hoogte van het inkomen.

Daarenboven worden vanaf aanslagjaar 2016 alle bedragen die in 
aanmerking komen voor een Vlaams belastingvoordeel voor de ‘ei-
gen’ woning (woonbonus, lange termijnsparen, bouwsparen, enz.) 
bevroren op het niveau van aanslagjaar 2015 en dit zowel voor de 
lopende als voor de nieuwe leningen

In Wallonië en Brussel is er evenwel geen indexatiestop. Dit wil zeg-
gen dat de bedragen geïndexeerd blijven (zowel voor de eigen woning 
als voor het lange termijnsparen, bouwsparen, enz.)

Het Waals Gewest heeft het belastingvoordeel, zoals van toepassing 
in het Vlaams Gewest, ook beperkt tot 40%.
Brussel heeft eveneens beslist om de bedragen te blijven indexeren 
en vermits het BH Gewest geen eigen ordonnantie heeft gepubliceerd 
die afwijkt van het percentage opgenomen in de BFW, wordt het be-
drag van de belastingvermindering vastgelegd op 45%.

Op federaal niveau is er een indexatiestop voor de aanslagjaren 2015-2018. 
De bedragen voor deze jaren worden bevroren op het niveau van aanslagjaar 
2014.
Dit zorgt voor verschillende bedragen in de gewesten en maakt het vergelij-
ken van de korven er niet makkelijker op. 

Voor leningen afgesloten van 2005 tot 2014 zijn er twee nieuwe codes voor-
zien in vak 9, rubriek B.1. Deze hebben betrekking op de 10-jarige verhogin-
gen die eventueel komen te vervallen. Indien de 10-jarige periode nog niet 
voorbij is en men eventueel nog recht heeft op een bonus van 760 / 80 euro 
(code 3372 – 4372). Indien de 10-jarige periode wel voorbij is en men geen 
recht meer heeft op de toeslag van 760 / 80 euro (code 3380 – 4380).

Vak X: (Uitgaven die recht geven op) be-
lastingverminderingen
Energiebesparende uitgaven8

Voor het toekennen van de belastingvermindering voor energiebe-
sparende uitgaven, was de administratie tot op heden van mening 
dat de belastingplichtige die de belastingvermindering vroeg, de be-
trokken uitgaven zelf moest betalen. Een reeks vonnissen heeft de ad-
ministratie ertoe gebracht haar standpunt te herzien. De wettelijke en 
reglementaire bepalingen eisen immers niet dat de uitgaven die recht 
geven op de vermindering persoonlijk door de schuldenaar werden 
betaald. Er wordt m.a.w. geen verplichting opgelegd over de persoon 
die de betaling werkelijk moet verrichten.

Voorbeelden daarvan zijn onder meer de betaling van de uitgaven 
door de samenwonende partner die als alleenstaande wordt belast 
of de betaling van de uitgaven door een familielid, al dan niet in het 

8  Circulaire AAFisc Nr. 4/2016 (nr. Ci.RH.331/635.466) dd. 29.01.2016
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kader van een familiale lening. Dit is ook het geval voor gehuwden 
waarvan één van beide Europees ambtenaar is en die in toepassing 
van art. 126, § 2, 4°, WIB 92, als alleenstaanden worden belast.

Dit standpunt inzake de belastingvermindering voor energiebespa-
rende uitgaven (art. 145/24, § 1, WIB 92of art. 145/47, WIB 92) is even-
eens van toepassing op andere fiscale voordelen. 

Nieuwe federale belastingvermindering voor beta-
lingen die dienen voor het verwerven van nieuwe 
aandelen van startende kleine vennootschappen 9 

De bedoeling van deze federale maatregel is om startende KMO’s te 
helpen vlotter aan het benodigde kapitaal te komen. Daartoe wordt 
een belastingvermindering toegekend aan natuurlijke personen die 
inschrijven op nieuwe aandelen die worden uitgegeven door deze 
startende ondernemingen. Ook de intekening op rechten van deel-
neming in een erkend startersfonds die op zijn beurt het opgehaalde 
geld zal investeren in nieuwe aandelen van startende ondernemin-
gen komt in aanmerking. Het gaat om vennootschappen die te vroeg-
ste op 1 januari 2013 zijn opgericht.
Er zijn twee manieren om van het fiscaal voordeel te kunnen genie-
ten. Een eerste manier bestaat er in dat men zelf intekent op nieuwe 
aandelen van de betreffende KMO-vennootschap10. Dit vormt de 
rechtstreekse inschrijving en dit kan al dan niet via een crowdfun-
dingplatform gebeuren. 
Belangrijkste kenmerken bij rechtstreekse inschrijving zijn; een in-
schrijving op nieuwe aandelen die een fractie van het maatschappe-
lijk kapitaal vertegenwoordigen, de inschrijving vindt plaats nav de 
oprichting van een KMO-vennootschap of heeft betrekking op een 
kapitaalsverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting ervan en de 
aandelen dienen volledig volstort
Een tweede manier, onrechtstreeks, bestaat er in om in te schrijven op 
rechten van deelneming van een erkend startersfonds. Ook dit fonds 
dient erkend te zijn door de FSMA en moet een vast aantal rechten 
van deelneming hebben. De rechten van deelneming dienen op naam 
te zijn en de inschrijving moet gebeuren n.a.v. de uitgifte van der-
gelijke rechten van deelneming door een erkend startersfonds. Het 
fonds dient de opgehaalde gelden rechtstreeks te investeren d.m.v. in-
schrijvingen op nieuwe aandelen uitgegeven door startende KMO’s. 
De volstorting ervan is eveneens noodzakelijk. 
De opgelegde voorwaarden in hoofde van de startende vennootschap 
zijn talrijk en complex. 
Bedrijfsleiders zijn uitgesloten van deze maatregel en dit zowel voor 
bedrijfsleiders van de eerste als van de tweede categorie (geman-
dateerde en gelijkgestelde) en dit ongeacht of de belastingplichtige 
rechtstreeks of onrechtstreeks (via een managementvennootschap) 
bedrijfsleider is in de vennootschap. 

Bovendien is het betaald bedrag dat recht geeft op de belastingver-
mindering per belastbaar tijdperk en per belastingplichtige beperkt 
tot 100.000 euro. Gehuwden en wettelijk samenwonenden hebben bei-
den recht op dit bedrag dat niet geïndexeerd wordt.

De belastingvermindering bedraagt 30% van het geïnvesteerd be-
taald bedrag dat aan alle voorwaarden voldoet maar ze is niet terug-
betaalbaar of overdraagbaar naar een volgend belastbaar tijdperk. 
Het tarief kan worden verhoogd tot 45% indien de vennootschap 
beantwoordt aan de definitie van een micro-vennootschap11. Indien 
men de aandelen verwerft via een startersfonds (onrechtstreeks) be-
draagt de belastingvermindering evenwel steeds 30%.
De aandelen of rechten van deelneming dienen vier belastbare tijd-
perken te worden behouden tenzij bij overlijden. Vervreemdt men de 
aandelen binnen deze periode dan wordt de belastingvermindering 
verhoudingsgewijs teruggenomen a rato van de nog te lopen maan-
9  Programmawet 10.08. 2015, Kanselarij van de Eerste Minister, BS dd. 18/08/2015
10  Vanaf 1.1.2016 nieuwe definitie art. 15 W.Venn. §1. Kleine vennootschappen zijn deze ven-

nootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boek-
jaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden: Jaargemiddelde van het perso-
neelsbestand: 50; Jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000 
euro; Balanstotaal: 4.500.000 euro (Wet van 18 december 2015 (B.S. 30.12.2015))

11  Daartoe dient de vennootschap aan ten minste twee van de volgende drie criteria te voldoen; 
1) een balanstotaal van niet meer dan 350.000 euro 2) een omzet (exclusief BTW ) van niet meer 
dan 700.000 euro 3) een gemiddeld personeelsbestand gedurende het jaar van niet meer dan 
10 werknemers (bij micro-vennootschappen niet geconsolideerd) .

den van de vierjarige bezitstermijn. en dit zowel bij rechtstreekse als 
bij onrechtstreekse verwerving (= federale belastingvermeerdering).  
Omdat de belastingvermindering wordt toegekend via de aangifte 
in de personenbelasting werden volgende codes toegevoegd in het 
vak van de belastingverminderingen; Code 1318-40/2318-10 indien 
30% belastingvermindering en code 1320-38/2320-08 indien 45% be-
lastingvermindering.

De tax shelter voor startende ondernemingen is van toepassing voor 
uitgaven voor het verwerven van aandelen of deelnemingsrechten 
van een erkend startersfonds uitgegeven vanaf 1 juli 2015. 

Vak XIV: Rekeningen en individuele le-
vensverzekeringen in het buitenland en 
juridische constructies

De invoering van de kaaimantaks12

Bedoeling van deze maatregel is om fiscale voordelen van juridische 
constructies die worden gebruikt om de normale “Belgische” belas-
tingheffing te omzeilen te neutraliseren. Juridische constructies zijn 
trusts en vergelijkbare structuren en laag belaste buitenlandse rechts-
personen (art. 2 WIB92). 

In de wet wordt een fictie ingevoerd voor de verkregen inkomsten 
door juridische constructies vanaf 01.01.2015. Zo is er een “transpa-
rantie-fictie”: de inkomsten van buitenlandse structuren worden be-
last alsof ze rechtstreeks worden aangehouden door achterliggende 
natuurlijke personen/rechtspersonen. Daardoor ontstaat er belast-
baarheid in hoofde van de oprichters of begunstigden die Belgisch 
inwoner zijn.
Ontsnappen kan enkel wanneer wordt aangetoond dat de inkomsten 
die werden verkregen door de juridische constructie werden betaald 
of toegekend aan een derde begunstigde die een inwoner is van of 
gevestigd is in een lidstaat van de EER, een land met dubbelbelasting-
verdrag, een Staat met akkoord tot inlichtingenuitwisseling m.b.t. be-
lastingaangelegenheden en tenslotte een Staat die samen met België 
deelneemt aan een ander bilateraal of multilateraal gesloten juridisch 
instrument, op voorwaarde dat deze overeenkomst, dit akkoord of 
dit juridisch instrument de uitwisseling van inlichtingen met betrek-
king tot belastingaangelegenheden tussen de akkoord sluitende Sta-
ten mogelijk maakt.

Zo niet, dan zijn die inkomsten verkregen door de constructie belast-
baar in hoofde van de oprichter of een derde begunstigde van die ju-
ridische constructie die een rijksinwoner is en die belastbaar is in de 
personenbelasting of in de rechtspersonenbelasting, alsof die rijksin-
woner deze inkomsten rechtstreeks heeft verkregen.

De maatregel is van toepassing op de inkomsten door de “construc-
tie” toegekend vanaf 01.01.2015 en inzake BV en/of RV op de vanaf 
01.09.2015 toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten vanuit de 
constructie.

Er is belastbaarheid in hoofde van hetzij de oprichter/inbrenger, het-
zij diegene die bij zijn weten begunstigde of potentieel begunstigde 
is. Het betreft elk individu dat activa of rechten heeft ingebracht en 
die aan de Belgische personenbelasting of aan de rechtspersonenbe-
lasting onderworpen is.

Het wettelijk vermoeden stelt dat de taks niet toepasselijk is als de 
oprichter kan aantonen dat de inkomsten die de juridische con-
structie verkrijgt zijn toegekend aan een derde begunstigde die een 
rijksinwoner is van een lidstaat van de EER of een land met dub-
belbelastingverdrag of staat met akkoord tot inlichtingenuitwis-
seling met betrekking tot belastingaangelegenheden. Deze “derde 
begunstigde” zal in België ( PB of RPB ) of via de DBV doorgegeven 

12  De Programmawet van 10.08.2015 (BS 18.08.2015) breidt de aangifteplicht van juridische 
constructies uit in die zin dat vanaf aanslagjaar 2016 een dergelijke juridische constructie 
transparant wordt belast. De programmawet van 10.08.2015, (BS 18/08/2015) en Wet 26.12.2015 
houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS 30.12.2015)) heb-
ben m.a.w. de wettelijke bepalingen verstrengd.
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inkomsten, belast worden op de door hem verkregen inkomsten uit 
de constructie.

Voortaan moet de volledige naam, de rechtsvorm, het adres en in 
voorkomend geval het identificatienummer van de juridische con-
structie worden vermeld of de naam en het adres van de beheerder 
van deze juridische constructie” (aanpassing art. 307 WIB92) waar-
van het bestaan dient vermeld door de oprichter van de juridische 
constructie.

De verschuldigde belasting is de personenbelasting die krachtens 
het normale Belgische belastingregime moet worden toegepast op de 
verkregen inkomsten (onroerende ink., roerend ink., meerwaarden, 
... ). Bij meerdere oprichters, ieder volgens zijn inbreng of bij gebreke 
daaraan, zijn gelijk aandeel.

Leningen aan startende ondernemingen:  
code 1088-76/2088-46

De regering wil crowdfunding voor startende ondernemingen aan-
moedigen. Deze manier van fondsenwerving laat ondernemingen 
toe om geld op te halen zonder directe tussenkomst van een finan-
ciële instelling om op die manier “nieuwe economische activiteiten” 
te financieren. Deze manier van werken dient te gebeuren via een 
erkend crowdfundingplatform dat erkend is door de FSMA of een 
gelijkaardige autoriteit van een andere lidstaat van de EER.

Deze maatregel is enkel mogelijk voor kleine ondernemingen. Dit 
zijn ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van art. 15 
W.Venn.13 en natuurlijke personen/kredietnemers die op een gelijk-
aardige wijze beantwoorden aan de bepalingen van art. 15 W.Venn. 
Zijn de voorwaarden van dit artikel niet voldaan dan is deze maatre-
gel niet van toepassing.

Deze maatregel houdt in dat er een vrijstelling van roerende voor-
heffing (nieuw art. 21,13e WIB92) wordt verstrekt voor intresten van 
leningen die betrekking hebben op kredieten die de onderneming in 
de mogelijkheid moeten stellen om nieuwe economische initiatieven 
te financieren. Wat dergelijke initiatieven precies moeten inhouden of 
wat de voorwaarden zijn wordt nergens vermeld. Waarschijnlijk zal 
er een aftoetsing moeten gebeuren door het crowdfundingplatform 
die tussenkomt bij de kredietverstrekking en die bijgevolg een dui-
delijk zicht zal hebben waartoe de opgehaalde fondsen zullen dienen.

De maatregel is van toepassing voor kredietgevers/natuurlijke per-
sonen die financiële middelen verstrekken aan derden buiten de 
uitoefening van hun beroepswerkzaamheid. M.a.w. de overdracht 
van fondsen vindt plaats in het kader van het private beheer patri-
monium. 
In tegenstelling tot de tax shelter voor startende ondernemingen, 
waar de bedrijfsleider uitgesloten is van deelname, is dit hier niet 
het geval. De bedrijfsleiders kunnen bijgevolg geld uitlenen aan hun 
vennootschap en op die manier ook genieten van de vrijstelling van 
roerende voorheffing op de ontvangen intresten vermits ze in deze 
situatie handelen als private persoon. Er dient wel opgemerkt dat de 
eventuele herkwalificatie van intresten in dividenden (art. 18, 1e lid, 
4e en 2e lid WIB92) van toepassing blijft. Rechtspersonen die op die 
manier krediet verschaffen kunnen niet genieten van deze vrijstel-
ling.

De vrijstellingsregeling geldt voor intresten van leningen toegestaan 
aan starters. Dit zijn kredietnemers die hoogstens 48 maanden inge-
schreven zijn in de KBO of een gelijkaardig register in een andere 
lidstaat van de EER. Ook hier wordt niet voorzien in een startdatum 
vanaf wanneer de nieuwe vrijstellingsregeling van toepassing is. 
M.a.w. elke KMO/kredietnemer die nog geen 48 maanden ingeschre-
ven is in de KBO kan nog een beroep doen op deze regeling, zelfs 
wanneer ze werd opgericht vóór het in voege treden van de nieuwe 
vrijstellingsregeling. 

13  Vanaf 1.1.2016 nieuwe definitie art. 15 W.Venn. §1. Kleine vennootschappen zijn deze ven-
nootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boek-
jaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden: Jaargemiddelde van het perso-
neelsbestand: 50; Jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000 
euro; balanstotaal: 4.500.000 euro (Wet van 18 december 2015 (B.S. 30.12.2015))

De lening moet een looptijd hebben van minstens 4 jaar maar er 
werd niet voorzien in een maximale looptijd. De looptijd van 4 jaar 
dient gerekend te worden vanaf de datum verstrekt door het erkend 
crowdfundingplatform. Er dient voorzien te worden in een jaarlijks 
te betalen intrestvoet maar de betaling ervan hoeft niet éénmaal per 
jaar te gebeuren. Maandelijkse of trimestriële betalingen zijn ook toe-
gestaan. Herfinancieringen zijn uitgesloten.
Er is geen plafond ingesteld op het bedrag voor de KMO die op deze 
manier geld wil ophalen en de maatregel is te combineren met andere 
Vlaamse of federale maatregelen.

De vrijstelling van roerende voorheffing op dergelijke intresten is 
van toepassing op de eerste leningschijf van 15.000 euro (aj 2016) per 
belastingplichtige per jaar voor bedragen die gedurende de eerste 4 
jaar worden uitgeleend. Concreet dient er bij de berekening van de 
eerste schijf bij elke intrestbetaling rekening te worden gehouden met 
het totaal van de leningen die nog niet afgelopen zijn en die gedu-
rende de 4 vorige jaren werden afgesloten. 

Wie de lening vervroegd terugbetaald verliest de reeds genoten vrij-
stelling niet (in tegenstelling tot de maatregel van de tax shelter voor 
startende ondernemingen waar wel voorzien is in een sanctiemecha-
nisme).
Vanuit het standpunt van de KMO-vennootschap is er geen wettelijke 
beperking opgelegd op het maximumbedrag die een KMO-vennoot-
schap op die manier kan ophalen.

Omdat er geen roerende voorheffing verschuldigd is en de intresten 
ook niet dienen vermeld in de aangifte van de personenbelasting is 
in de aangifte de verplichting opgenomen om jaarlijks mee te delen 
hoeveel van dergelijke leningen werden afgesloten. Het bedrag van 
15.000 euro geldt immers per persoon (roerende voorheffing) en per 
belastingplichtige (aangifte personenbelasting).

Daarnaast kan de administratie bij de crowdfundingplatforms ook 
de nodige informatie inwinnen.
Het deel van de lening dat niet kan genieten van de vrijstelling dient 
verplicht vermeld te worden in de aangifte tenzij de roerende voor-
heffing aan de bron werd afgehouden.

Deze maatregel is van toepassing op de vanaf 1 augustus 2015 afge-
sloten leningen. 

Vak XVIII: Winst uit nijverheids-, han-
dels- of landbouwondernemingen
Investeringsaftrek

De verhoogde investeringsaftrek (= 3,5 + 10 punten) wordt uitgebreid tot 
investeringen die dienen voor de beveiliging van informatie-en communica-
tietechnologie en voor de invoering van digitale betalings-en facturerings-
systemen14. Daartoe werd art. 69 §1 WIB92 aangevuld. Uit een recente PV 
blijkt dat ook de aanschaf van een ‘witte kassa’ of de oprichting van een 
webshop eveneens onder toepassing van deze maatregel vallen.
In de personenbelasting betreft het natuurlijke personen/werkgevers 
die eveneens op overeenkomstige wijze aan dezelfde criteria van art. 
15 W. Venn. voldoen voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het 
belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand 
gebracht. De investeringsaftrek is aftrekbaar van de winsten en de 
baten.
De leverancier van de bedoelde dienstverrichtingen moet de con-
formiteit garanderen van de goederen of diensten op basis van de 
technische criteria die voorkomen in (nieuwe) bijlage IIter/1 bij het 
KB 2.12.2015.

14  KB 2.12.2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de investeringsaftrek voor digitale investe-
ringen betreft (BS 8.12.2015)
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Niet te missen
PUBLICATIES BS  
    mmv Filip Vandenberghe

- BS 19.02.2016: bericht van de FOD Financiën i.v.m. het tarief 
van de notionele intrestaftrek voor aanslagjaar 2017: normaal 
tarief: 1,131%  en voor KMO-vennootschappen 1,631%  

- BS 10.03.2016: KB dd 01.03.2016: publicatie van de nieuwe lan-
denlijst in het kader van de DBI-aftrek. Het betreft landen waar 
de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen voordeli-
ger zijn dan in België (art. 73 quater KB/WIB92).

- BS 11.03.2016: KB dd 01.03.2016: publicatie van de nieuwe 
landenlijst in het kader van de betalingen naar belastingpara-
dijzen. Wanneer een bedrag van 100.000 euro op jaarbasis is 
overschreden dienen vennootschappen jaarlijks een verplichte 
aangifte te doen van dergelijke betalingen d.m.v. het docu-
ment 275F  (art. 179 KB/WIB92).

- BS 8.04.2016: KB dd 1.04.2016: bekendmaking van het aangif-
teformulier betreffende personenbelasting voor aanslagjaar 
2016: zie bespreking in deze Flash

- BS 11.04.2016: Bericht van de AAFisc. betreffende de tarieven 
van toepassing voor de investeringsaftrek ajr. 2017.

- BS 12.04.2016: KB dd 1.04.2016 inzake de verplichtingen tot af-
leveren van attesten voor de taks shelter door startende onder-
nemingen (aanschaf van aandelen).  

- BS 15.04.2016: MB dd 29.03.2016: actualisering van de bedra-
gen voor buitenlandse vergoedingen zoals toegekend aan het 
overheidspersoneel (van toepassing vanaf 1.04.2016)

SOCIALE ACTUALITEIT    
   mmv Gaëlle Houvenaeghel

- De FOD Sociale Zekerheid heeft een bericht gepubliceerd met 
de bedragen van sommige sociale uitkeringen in de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. Het gaat om bedragen die gelden met 
ingang van 1 januari 2016.

 Men verwijst naar het spilindexcijfer 119,62 (basis 2004 = 100) 
en naar een KB van 28 april 2015 dat een aantal bedragen in 
het KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen heeft 
opgetrokken, waaronder de loongrens voor de berekening van 
ongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen. BS 6 mei 2015.

- Het minimale rustpensioen voor een alleenstaande zelfstan-
dige is op 1  april 2015 gestegen met 10  euro per maand, tot 
1.070,94 euro. Het overlevingspensioen is toen met 7,17 euro 
gestegen, tot 1.068,11 euro. Nu wordt het KB op de geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen afgestemd op die verhoging. 
Koninklijk besluit van 21 april 2016 tot wijziging van het konink-
lijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 4 mei 2016.

- Minister van Werk Kris Peeters wil occasioneel thuiswerk ver-
gemakkelijken, als onderdeel van zijn plan Werkbaar Wend-
baar Werk. Een modernisering van de wetgeving over thuis-
werken of telewerken werd vorig jaar na overleg met de so-
ciale partners dan ook opgenomen in het actieplan Werkbaar 
Wendbaar Werk, dat intussen door de regering werd goedge-
keurd. Persbericht Kris Peeters van 2 mei 2016

- Een verzamelwet van 29 februari 2016 actualiseert de inbreu-
komschrijvingen in het Sociaal Strafwetboek die horen bij de 

Planning seminaries 2016 - sessies najaar 
(vangen steeds aan om 19 u 15.)

Onderwerp Spreker Affligem-
Essene (1*)

Kortrijk 
(2*)

Gent (3*) Brugge (4*) Edegem (5*) Houthalen 
(6*)

Leuven
 (7*)

De ideale samenstelling van een 
kredietdossier - wat wel en wat 
niet - met cases

Van Speybroeck Dirk, 
Michaël Macharis, 

David De Prest, Peeters 
Ronny, Noben Roger, 
Luc De Greef en Kris 

Van Esch

5-9-2016 6-9-2016 7-9-2016 8-9-2016 12-9-2016 13-9-2016 14-9-2016

Fiscale rulings: ook voor KMO Steven Vanden Berghe &          
Luc Saliën

19-9-2016 20-9-2016 12-10-2016 22-9-2016 26-9-2016 27-9-2016 21-9-2016

Doorrekening en doorfacturering 
van kosten: analyse inzake btw en 
inkomstenbelasting (+boek)

Wim Van Kerchove & 
Stefan Ruysschaert

3-10-2016 4-10-2016 5-10-2016 20-10-2016 24-10-2016 25-10-2016 26-10-2016

Vennootschapsrecht - update Wim Goossens, Philippe 
Mulliez en Emilie De 

Baere

7-11-2016 8-11-2016 9-11-2016 10-11-2016 14-11-2016 15-11-2016 16-11-2016

Samenwerking binnen de 
cijferberoepen. Modellen en 
problemen

Everest Advocaten 21-11-2016 22-11-2016 23-11-2016 1-12-2016 28-11-2016 29-11-2016 30-11-2016

CBN-adviezen Patrick Valckx 5-12-2016 6-12-2016 7-12-2016 8-12-2016 12-12-2016 13-12-2016 14-12-2016

Lidgeld voor het najaar 2016 (van 01/09/16 tot met 14/12/16) - alles inclusief (seminaries-syllabi-boek en drankje tijdens de pauze) bedraagt 265,00 € (excl. 21 % Btw) voor gewone 
leden en 165,00 € (excl. 21 % Btw) voor stagiairs. Het lidgeld komt niet in aanmerking voor de KMO portefeuille.
De seminaries kunnen ook gevolgd worden door niet-leden tegen de prijs van 100,00 € (vrij van Btw). De éénmalige seminarie-inschrijvingen komen wel in aanmerking voor de 
KMO portefeuille.

(1*) De Montil - Moortelstraat 8 te 1790 Affligem-Essene
(2*) Katho - Campus Kortrijk - Auditorium Doorniksesteenweg 145 te 8500 Kortrijk
(3*) Vormingscentrum Guislain vzw - Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent
(4*) KHBO - Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge (GPS Koningin Astridlaan ingeven)

(5*) Congrescentrum Ter Elst - Kattenbroek 1 te 2650 Edegem
(6*)  De Barrier, Grote Baan 9 te 3530 Houthalen
(7*) Brabanthal - zaal Terra, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven
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onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona).
 De omschrijving van de strafbare gedragingen werd uitge-

breid bij de niet-aangifte van een werknemer aan de overheid, 
er wordt een nieuwe bepaling ingevoerd voor de aangifte in 
bijzondere activiteitssectoren, en het niet-nakomen van de 
aangifteplicht wordt in hoofde van de werknemer bestraft. 
Wet van 29 februari 2016 tot aanvulling en wijziging van het 
Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van so-
ciaal strafrecht, BS 21 april 2016 (art. 29 – 32 DB sociaal straf-
recht)

- De federale regering heeft een wetsontwerp ingediend tot toe-
wijzing van nieuwe inningstaken en tot integratie van som-
mige opdrachten en een deel van het personeel van de Dienst 
voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) in de 
Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ). Het ontwerp regelt 
ook diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en 
de Federale Pensioendienst. Ook een kwestie van verdere inte-
gratie. Wetsontwerp nr. 1809

- De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris 
Peeters een voorontwerp van wet goed over de afschaffing van 
de 48-urenregel en de verruiming van de mogelijkheid om een 
beroep te doen op elektronische arbeidsovereenkomsten voor 
uitzendarbeid. -Persbericht ministerraad van 29 april 2016.

- Persbericht Kris Peeters van 25 april 2016
- Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 

24 juli 1987 betreffende de tijdelijk arbeid, de uitzendarbeid en 
het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van ge-
bruikers, met het oog op de afschaffing van de 48-urenregel en 
de verruiming van de mogelijkheid om een beroep te doen op 
elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid

- De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandi-
gen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat 
de vennootschapsbijdrage voor 2016 vastlegt voor het sociaal 
statuut van zelfstandigen.

- 347,50 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgeslo-
ten boekjaar lager was dan 655.873,63 euro;

- 868 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten 
boekjaar hoger was dan 655.873,63 euro.

Persbericht Ministerraad van 29 april 2016
- De ondernemingen die door de aanslagen van 22 maart 2016 

financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen steunmaatre-
gelen aanvragen bij de FOD Financiën. Deze ondernemingen 
kunnen de volgende maatregelen aanvragen : 

- betalingsfaciliteiten;
- vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
- vrijstelling van boeten voor niet betaling of laattijdige be-

taling (de andere boeten worden niet vrijgesteld door de 
steunmaatregelen).

 Mededeling van de FOD Financiën dd. 25.04.2016.
- Ondernemingen uit Brussel en Vlaams-Brabant die hun perso-

neel (arbeiders en bedienden) als gevolg van de terreuraansla-
gen van 22 maart niet aan het werk kunnen  ouden, kunnen tot 
30  juni onvoorwaardelijk een beroep doen op het stelsel van 
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor ondernemin-
gen buiten Brussel en Vlaams Brabant is de tijdelijke werkloos-
heid wegens overmacht ook mogelijk tot 30  juni, maar mits 
motivering. Persmededeling van kabinet Sociale zaken.

- De Ministerraad heeft een batterij extra maatregelen goedge-
keurd in de strijd tegen sociale dumping, op initiatief van Wil-
ly Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, 
Landbouw en Maatschappelijke Integratie, en Bart Tomme-
lein, toenmalig staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale 
fraude. Deze maatregelen moeten extra opbrengsten genere-
ren van 25 miljoen euro in 2016 en 50 miljoen euro in 2017. 
Er moest snel gehandelde worden om met name de bouw- ende 

transportsector te helpen die vandaag worden geconfronteerd 
met een crisis zonder voorgaande. In de bouwsector zijn in de 
jaren 2013 en 2014 13.222 jobs verloren gegaan en hebben 81% 
van de bouwondernemingen een opdracht verloren aan een 
buitenlandse onderneming. Als de situatie niet snel wordt be-
heerst, zullen er nog eens 16 000 jobs  verloren gaan in de sector 
in de komende 3 jaar. Persbericht Willy Borsus van 22 april 2016.

- Minister Reynders heeft de verblijfsvergoedingen gepubli-
ceerd die de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken 
sinds 1 april 2016 ontvangen als ze op dienstreis naar het bui-
tenland worden gestuurd of als ze zetelen in internationale 
commissies.

 Ministerieel besluit van 29  maart 2016 houdende vaststelling 
van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en 
ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Bui-
tenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland 
begeven of zetelen in internationale commissies, BS 15  april 
2016.

- De Vlaamse Regering heeft haar kmo-portefeuille vereenvou-
digd. Vlaamse kmo’s en vrije beroepers kunnen via de ver-
nieuwde kmo-portefeuille (webtoepassing) van de Vlaamse 
overheid steun krijgen voor ondernemerschapsbevorderende 
diensten. De vernieuwde kmo-portefeuille is van toepassing 
sinds 1 april 2016.

 Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toeken-
ning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen 
voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groei-
trajecten, BS 11 april 2016.

- De Vlaamse Regering wil het doelgroepenbeleid herleiden tot 
3 doelgroepen: de jongeren, de 55-plussers en de personen met 
een arbeidshandicap. In het regeerakkoord heeft men het over 
een ‘drastische vereenvoudiging’.

 Het decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid legt de 
basis voor deze operatie. De Vlaamse Regering bepaalt voor ie-
dere bepaling van dit decreet de datum van inwerkingtreding.

 Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepen-
beleid, BS 4 maart 2016.

- Vanaf 1 april 2016 wordt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
omgedoopt tot Federale Pensioendienst (FPD). Alle opdrach-
ten en alle personeelsleden van de Pensioendienst van de over-
heidssector (PDOS) worden op dat moment overgedragen aan 
de Federale Pensioendienst. Later komen daar nog andere ta-
ken bij. Wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming 
van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, 
tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de 
Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten 

“Pensioenen” van de lokale en provinciale sectoren van de 
Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR 
Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst 
van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels, BS 
30 maart 2016.

- De toekenning van het recht op geneeskundige verstrekkingen 
wordt bij startende zelfstandigen afhankelijk van de betaling 
van de eerste kwartaalbijdrage in het sociaal statuut voor zelf-
standigen, of van de vrijstelling ervan.

 De overheid wil op die manier fictieve aansluitingen bestrijden 
en startende zelfstandigen bewust maken van hun verplichtin-
gen op het vlak van sociale bijdragen.

 Koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot wijziging van de arti-
kelen 252 en 276 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot 
uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994, BS 30 maart 2016.
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