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Ook dit jaar wordt het opnieuw een uitdaging om de juiste codes in uw 
aangifte terug te vinden. Er zijn globaal 885 codes en dat zijn er 75 

meer dan vorig jaar. Deze toename is voornamelijk te wijten aan de gewij-
zigde regionale woonfiscaliteit in Vlaanderen en Wallonië, de verhoogde 
tarieven van de roerende voorheffing, de regeling inzake overuren voor vast 
benoemd horecapersoneel, de aanpassing van het stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag en de éénmalige toepassing van de speculatiebelasting. 

De papieren aangifte dient ingediend tegen 29 juni maar wie gebruik maakt van Tax on Web krijgt 
tijd tot 13 juli. Voor de mandatarissen geldt als uiterste indieningsdatum 26 oktober 2017. Zoals de 
voorgaande jaren is het mogelijk om de aangifte éénmaal te corrigeren.

Om iedereen aan te sporen de aangifte in te dienen via TOW is er vanaf dit jaar een overzicht ter 
beschikking van alle reeds op voorhand ingevulde codes en dit op basis van de informatie waarover 
de administratie reeds beschikt. Bovendien wordt ook een link gelegd met de codes van de aangifte 
zoals die vorig jaar werd ingediend. Op die manier hoopt men een aantal fouten te vermijden en het 
gebruiksgemak te verhogen. Wie inlogt komt terecht op de onthaalpagina van het digitaal platform 
van de FOD Financiën (www.myminfin.be). Men bekomt een overzicht van de verschillende toepas-
singen waaronder TOW en de nieuwe mogelijk om een elektronisch bezwaarschrift in te dienen. De 
beroepsbeoefenaar kan het mandaat van de klant beheren, de btw-intervat toepassing raadplegen of 
de desbetreffende bevoegde controle opzoeken via datzelfde MyMinfin Pro-platform. 

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen (voor een gedetailleerde bespreking: zie 
Handboek Personenbelasting aanslagjaar 2017, het handboek wordt verstrekt aan de deelnemers van 
het seminarie Update Personenbelasting aanslagjaar 2017).

Vak II: Persoonlijke gegevens en gezinslasten

Meerderjarige kinderen en co-ouderschap voortaan mogelijk
Meerderjarige kinderen (18 jaar of ouder op 1 januari van het ajr.) en minderjarige ontvoogde kinde-
ren kwamen voorheen niet in aanmerking voor de toepassing van de fiscale co-ouderschapsregeling, 
vermits voor hen geen ouderlijk gezag meer gold (zie art. 132bis WIB92) en de voorwaarde van de 
gezamenlijke uitoefening van het ouderlijke gezag derhalve niet vervuld was.
Daarom werd in art. 132bis WIB92, het begrip ‘gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag over 
een kind’ vervangen door het begrip ‘onderhoudsplicht van een kind‘. De onderhoudsplicht blijft 
conform art. 203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek ook na de meerderjarigheid van het kind doorlopen 
zolang de opleiding niet voltooid is. Daardoor blijft vanaf aanslagjaar 2017 de fiscale co-ouderschaps-
regeling van toepassing zolang de opleiding van het kind op 1 januari van het aanslagjaar niet is 
voltooid1.

Vak III: Inkomsten van onroerende goederen

Het begrip huurwaarde m.b.t. in het buitenland gelegen onroerende goederen
De Administratie heeft een circulaire gepubliceerd waarin ze deels tegemoetkomt aan de kritiek2 
van de EC (C489/13 11.09.2014) die erin bestond dat er een verschil in behandeling bestaat voor de in 

1 Ci. 2017/C/2 betreffende de fiscale co-ouderschapsregeling van 20.01.2017: de Wet van 03.08.2016 betreffende de belasting-
vrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap (BS 11.08.2016, 2de editie)

2  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 onroe-
rende 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

Aangifte personenbelasting  
aanslagjaar 2017

Filip Vandenberghe, adviseur FOD Financiën, docent Vives/Brugge Business School 
(postgraduaat fiscale wetenschappen), gastdocent bij o.m. de FHS Brussel. 
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Vak VII Inkomsten van kapitalen en roerende goederen

Door de verhoging van de roerende voorheffing van 25% naar 27% op de 
vanaf 1 januari 2016 betaalde of toegekende inkomsten zijn bijkomende 
codes noodzakelijk4. De tarieven in de personenbelasting worden uiter-
aard gelijkaardig aangepast. 

Daarnaast werd tevens het tarief van 15% opgetrokken naar 17% vanaf 
1.01.2016. Er zijn echter nog roerende inkomsten die onderhevig blijven 
aan het tarief van 15%. Met name intresten van erkende spaarboekjes tot 
1.880 euro, de zogenoemde Leterme-staatsbons uitgegeven gedurende de 
periode 24.11.2011 – 02.12.2012 en dividenden die hun oorsprong vinden 
in inbrengen in geld in KMO’s vanaf 1.07.2013.

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

De invoering van de Vlaamse geïntegreerde woonbonus 
Vanaf 1 januari 2016 is de geïntegreerde woonbonus van toepassing voor 
elke eigen woning, zelfs indien het een tweede of een derde woning be-
treft. De voorwaarde van ‘enige’ woning, met als referentietijdstip 31.12 
van het leningsjaar, komt te vervallen zodat voortaan enkel nog sprake 
is van de ‘eigen’ woning op datum van de betaling van de lenings-en 
verzekeringsuitgaven. 
Daarnaast valt de voorwaarde, dat men de woning zelf dient te betrekken 
op 31.12 van het leningsjaar, weg. Voortaan dient de woning betrokken op 
het ogenblik van de betaling van de uitgaven.
Het begrip enige woning is wel nog van belang voor de toekenning van 
de verhogingen. Deze gaan definitief verloren vanaf het eerste belastbar 
tijdperk waarin de belastingplichtige op 31.12 van het belastbaar tijdperk 
volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker 
wordt van een andere woning dan diegene waarvoor de uitgaven werden 
betaald (=niet langer de enige).

Bijgevolg is de Vlaamse belastingvermindering voor het lange ter-
mijnsparen en de gewone interesten niet meer van toepassing voor le-
ningen afgesloten vanaf 1 januari 2016. Ook de premies van levensverze-
keringen die dienen tot waarborg van dergelijke leningen vallen onder 
dit nieuwe stelsel vermits deze het statuut volgen van de hypothecaire 
lening waarop ze betrekking hebben. 
Voor wie reeds een lening afsloot vóór 1 januari 2016, blijft alles bij het 
oude.

Meegeven dat het Vlaams Gewest tevens vanaf 1.01.2016 tevens heeft 
voorzien in een wettelijke fictie inzake de hypotheekoverdracht en de re-
geling van het zorgwonen.

De invoering van de Waalse wooncheque
De Waalse woonbonus is vanaf 1.01.2016 vervangen door een woon-
cheque per belastingplichtige (cheque habitat). Het bedrag van de belas-
tingvermindering is afhankelijk gemaakt van de individuele situatie ge-
let op het bedrag aan persoonlijke inkomsten en het aantal kinderen ten 
laste. Daardoor kan het bedrag van de toegekende wooncheque elk jaar 
verschillen. Er is vereist dat men inwoner is van het Waals Gewest op 1 
januari van het aanslagjaar om van deze wooncheque te kunnen genieten. 

Vak X: (Uitgaven die recht geven op) belastingvermin-
deringen

De belastingvermindering voor dakisolatie wordt afgeschaft in 
het Vlaams Gewest
Het maximumbedrag van de belastingvermindering voor het inkomsten-
jaar 2016 bedraagt 3.070,00 euro (Aj. 2017). De belastingvermindering in 
verband met uitgaven voor de isolatie van het dak van een woning wordt 
in het Vlaams Gewest geschrapt vanaf aj. 20185. 

Er is echter voorzien in een overgangsregeling voor ajr 2017. De uitgaven 
die “uiterlijk op 31 december 2017 werkelijk zijn betaald” kunnen toch 
nog recht geven op de vermindering, indien voldaan is aan de volgende 
twee voorwaarden : 1) de uitgaven moeten betrekking hebben op werken 

“die worden verricht in het kader van een overeenkomst die uiterlijk 31 

4  Wet 26.12.2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht 
(BS 30.12.2015)

5 Het Vlaams decreet van 23.12.2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begro-
ting 2017 (BS 29.12.2016)

het buitenland gelegen onroerende goederen waar men als basis de bruto 
huurwaarde neemt, terwijl voor de binnenlandse het netto kadastraal 
inkomen wordt gebruikt. Voortaan kan de huurwaarde voor een in het 
buitenland gelegen niet verhuurd onroerend goed worden bepaald aan 
de hand van een door een buitenlandse overheid vastgestelde of uitdruk-
kelijk goedgekeurde waarde. Deze waarde geldt niet als een verplichting, 
maar is een mogelijkheid waarvan de belastingplichtige in het kader van 
zijn aangifte van in het buitenland gelegen onroerende inkomsten ge-
bruik kan maken.

Deze waarde kan inzonderheid zijn; een voor dat goed geschatte bruto-
huur die daar in aanmerking wordt genomen voor de vestiging van een 
belasting, een forfaitair geraamde brutohuur die daar in aanmerking 
wordt genomen voor de vestiging van een belasting. (vb. een brutohuur-
waarde die op basis van referentiepercelen werd vastgesteld…) of het be-
lastbaar inkomen voor dat onroerend goed dat daar in aanmerking wordt 
genomen voor de berekening van een inkomstenbelasting. De bepalin-
gen van deze circulaire zijn onmiddellijk van toepassing in alle stadia 
van de procedure.

Vak IV : Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wet-
telijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangings-
inkomsten en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfs-
toeslag

Niet-belastbare inkomsten
1) Verhoging overuren in de horeca voor voltijds tewerkgesteld perso-
neel3

De werknemer die reeds voltijds tewerkgesteld is in de horeca bekomt 
een verhoging van het aantal overuren zonder bijkomende fiscale of pa-
rafiscale lasten (m.a.w. bruto = netto). De toepassing van deze maatregel 
is mogelijk n.a.v. een buitengewone vermeerdering van werk of een on-
voorziene noodzaak (art. 25 en 26 Arbeidswet van 16.03.1971) en waarbij 
overschrijding kan met normale arbeidsuren van maximaal 11 uur per 
dag en 50 uur per week. Deze overuren mogen geen aanleiding geven tot 
een overwerktoeslag.

Het gaat om een maximum van 300 overuren per kalenderjaar (per 
werkgever) die niet langer fiscaal worden belast en bovendien is er ook 
volledige vrijstelling van alle sociale zekerheidsbijdragen. Indien er ge-
werkt 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 bezoldi-
gingen betaald vanaf 01.12.2015 en om controle te kunnen uitoefenen op 
de maximumgrens waren nieuwe codes nodig in de aangifte en op de 
fiche 281.10. Het deel dat de maximumgrens overschrijdt wordt belast als 
gewone bezoldiging.

2) De aanvullende vergoedingen (voor zij die de leeftijd van 50 jaar 
bereikt hebben) alsook de bedrijfstoeslagen die worden toegekend 
bovenop de werkloosheidsuitkering, worden vrijgesteld wanneer ze 
worden verkregen voor een periode van werkhervatting bij een andere 
werkgever of van werkhervatting als een zelfstandige.
Door de Programmawet van 26.12.2015 (BS 30.12.2015) wordt de in art. 
31bis, 1e lid, 1e streepje bedoelde aanvullende vergoeding die bovenop de 
werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag 
worden toegekend aan gewezen werknemers van 50 jaar of ouder alsook 
de in het 2e lid,2e van hetzelfde artikel bedoelde bedrijfstoeslag, vrijge-
steld wanneer ze worden verkregen voor een periode van werkhervatting 
bij een andere werkgever of van werkhervatting als zelfstandige. 

Deze vrijstelling doet zich voor vanaf 1.01.2016 indien ze geen betrekking 
heeft op de periodes vóór deze datum. Daardoor dient er voorzien in een 
opdeling van de periodes vóór en na 1.1.2016. 
Bovendien was er een bijkomende correctie noodzakelijk. Voorheen had 
men tevens recht had op een ‘aangepaste’ belastingvermindering voor 
vervangingsinkomens en pensioenen, waarbij er geen rekening werd ge-
houden met het werkhervattingsinkomen zodat men geen vermindering 
bekwam van de belastingvermindering op vervangingsinkomsten wan-
neer men aanvullende vergoedingen bij een clausule van doorbetaling 
en/of een bedrijfstoeslag bekwam. Deze ‘aangepaste’ belastingvermin-
dering wordt geschrapt voor de aanvullende vergoedingen met doorbe-
taling bij werkhervatting en de bedrijfstoeslagen die uitbetaald worden 
vanaf 1.01.2016 vermits deze 
inkomsten voortaan volledig vrijgesteld zijn. 

3  Programmawet 26.12.2015 (BS 30.12.2015) en Wet van 16.11.2015 houdende diverse bepa-
lingen inzake sociale zaken (BS 26.11.2015): maatregelen ter compensatie van de invoe-
ring van de witte kassa in de horeca
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december 2016 werd gesloten” (“een loutere offerte” volstaat niet); en 2) in 
verband met deze overeenkomst moet er, eveneens “uiterlijk 31 december 
2016”, een “voorschot” zijn betaald. 

Betalingen die recht geven op de belastingvermindering voor 
het verwerven van nieuwe aandelen van startende onderne-
mingen (= federale belastingvermindering).
Tot op heden kon enkel worden deelgenomen via de rechtstreekse in-
schrijving op aandelen vermits de wet en de bijhorende uitvoeringsbe-
sluiten betreffende de onrechtstreekse manier (inschrijven op rechten 
van deelneming van een erkend startersfonds, private privaks of finan-
cieringsvehikels en de bijhorend erkenning van de crowdfundingplatfor-
men) nog niet gepubliceerd waren. 
De crowdfundingwet creëerde pas met ingang van 1 februari 2017 een 
wettelijk statuut voor crowdfundingplatformen die beleggingsproducten 
aanbieden6.

De aandelen of rechten van deelneming dienen 4 belastbare tijdperken 
(48 maanden) 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 maanden 
van de vierjarige bezitstermijn en dit zowel bij rechtstreekse als bij on-
rechtstreekse verwerving (zie bijkomende codes 1328-30/2328-97). 
M.a.w. de totale belasting met betrekking tot de inkomsten van het belast-
baar tijdperk van de vervreemding wordt vermeerderd met een bedrag 
dat gelijk is aan zoveel maal één achtenveertigste van de voor die aan-
delen of die rechten van deelneming werkelijk verkregen belastingver-
mindering, als er volle maanden overblijven tot het einde van de periode 
van 48 maanden.

Gelet op de aangebrachte wijzigingen aan de bepalingen van art. 145/26 
WIB92 is deze belastingvermindering slechts van toepassing vanaf ajr 
2017 maar het financiële luik trad pas op 1.02.2017 in werking waardoor 
het niet mogelijk is om in ajr 2017 te participeren via openbare starters-
fondsen, private privaks of via financieringsvehikels die tussenkomen 
d.m.v. crowdfundingplatformen.
Ook de maatregel die bestaat uit de vrijstelling van roerende voorheffing 
op intresten afkomstig van een eerste leningschijf van 15.000 euro die 
wordt toegekend aan startende ondernemingen kadert binnen dezelfde 
tax shelter wet. Deze vrijstelling is echter opgenomen in vak XIV; reke-
ningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland en juridi-
sche constructies. Hoewel de toepassing ervan mogelijk is op de vanaf 
1.08.2015 afgesloten leningen is het financiële luik, indien gewerkt wordt 
via een crowdfundingplatform, pas in werking getreden op 1.02.2017. 

Vak XI: Bedragen die in aanmerking komen voor een 
belastingkrediet

Nieuwe vorm van belastingkrediet mogelijk in het Waals Ge-
west; de Coup-de-Pouce leningen
De Waalse regering heeft een nieuwe vorm van belastingkrediet in het 
leven geroepen om particulieren te overtuigen geld uit te lenen aan star-
tende KMO-vennootschappen of eenmanszaken7. De voorwaarden zijn 
talrijk en niet altijd transparant. 
Vermits men inwoner dient te zijn van het Waals Gewest op 1 januari van 
het aanslagjaar om recht te hebben op deze vorm van belastingkrediet 
wordt niet dieper ingegaan op deze regeling.

Vak XVI: Diverse inkomsten

In dit vak is het vooral de vermelding “meerwaarden verwezenlijkt bij 
de ‘snelle’ overdracht van beursgenoteerde aandelen, opties, warrants 
en andere financiële instrumenten met de Codes 1182-79/2182-49 die de 
aandacht trekt8.

Wanneer vanaf 1.01.2016 een meerwaarde wordt gerealiseerd binnen de 
6 maanden na de verkrijging onder bezwarende titel moet, door particu-
liere beleggers (natuurlijke personen buiten de uitoefening van hun be-
roepswerkzaamheid), een tarief van 33% meerwaardebelasting worden 

6 Wet van 18.12.2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en 
houdende diverse bepalingen inzake financiën (BS 20.12.2016) en KB van 5.03.2017 m.b.t. 
de openbare startersfondsen en de private startersprivak en KB 18.04.2017 (BS 30.03.2017) 
inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van star-
tende ondernemingen in uitvoering van art. 145/26 §6 1e lid WIB92 (BS 27.04.2017)

7 Waals decreet 28.04.2016 – lening coup de Pouce (BS 10.05.2016) en Besluit van 22.09.2016 
van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 28.04.2016 betreffende de 
Coup de Pouce (BS 06.10.2016) en FAQ 

8  Wet 26.12.2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht 
(art. 85) (BS 30.12.2015)

betaald. Daartoe werd een nieuw art. 90, 13° WIB 92 ingevoerd. 

Deze meerwaarde wordt steeds afzonderlijk belast. Dit is een afwijking 
voorzien in het nieuw art. 171/1 WIB92 van het algemeen principe dat 
bepaalt dat ten aanzien van inkomsten die afzonderlijk belastbaar zijn, 
de afzonderlijke belasting slechts wordt toegepast zolang globalisatie niet 
voordeliger is.

De heffing van 33% werkt, indien via tussenkomst van in België geves-
tigde tussenpersonen, bevrijdend (aangepast art. 269 WIB92). Er is bij-
gevolg geen aangifteplicht meer tenzij de verwezenlijkte (en belastbare) 
meerwaarden niet daadwerkelijk de heffing hebben ondergaan. Was er 
geen tussenkomst van een in België gevestigde tussenpersoon, dan moet 
de afhouding gebeuren via de aangifte in de personenbelasting maar is 
er wel geen gemeentebelasting verschuldigd (aangepast art. 466, tweede 
lid WIB92).

Ondertussen is deze speculatiebelasting door de Programmawet van 
25.12.2016 (BS 29.12.2016) vanaf 1.01.2017 afgeschaft waardoor particu-
lieren die hun aandelen vanaf 1.01.2017 verkopen deze heffing niet meer 
verschuldigd zijn en deze codes bijgevolg volgend jaar niet meer terug te 
vinden zullen zijn in de aangifte.

Vak XVIII: Winst uit nijverheids-, handels- of landbouw-
ondernemingen

Herinvoering van de éénmalige gewone investeringsaftrek 
voor investeringen in nieuwe MVA en IMA (Aj. 2017)9

Oorspronkelijk was er de herinvoering van de ‘gewone investeringsaf-
trek’ van 4% voor investeringen in nieuwe vaste activa verkregen of tot 
stand gebracht in de ‘burgerlijke jaren’ 2014 en 2015. Deze bepaling wordt 
aangepast zodat de investeringen aangeschaft of tot stand gebracht vanaf 
01.01.2016 een verhoging bekomen van dit percentage. Voor zelfstandigen 
gaat het van 3,5% naar 8%. Deze maatregel voorziet in een verlenging 
voor onbepaalde duur maar de overdracht van deze investeringsaftrek is 
enkel toegestaan naar het volgende belastbare tijdperk. 

De geregistreerde kassa maakt het, naast de beveiliging van informatie- 
en communicatietechnology, tevens mogelijk om de aanwezigheid van 
het personeel te registreren, voorraadwijzigingen op te nemen, enz. Wel-
ke waarde komt in aanmerking indien op de factuur het volledig bedrag 
is vermeld zonder afzonderlijke vermelding van elke module?10

Normaal is dit beperkt tot de digitale betalings-en facturatiesystemen 
maar hier is er een tolerantie zodat de volledige aanschaffingswaarde in 
aanmerking komt vermits de GKS een onlosmakelijk geheel vormt. Dit is 
tevens zo voor wat de investeringen in een website betreft.

Het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten11

De algemene regel was dat alle belastingplichtigen met winst of baten 
waarvan de belastbare inkomsten werden vastgesteld volgens forfaitaire 
grondslagen van aanslag, uitgesloten waren van het belastingkrediet 
voor lage activiteitsinkomsten. Er waren 2 categorieën uitgesloten.

Dit betrof enerzijds belastingplichtigen van wie de winst of de baten wor-
den bepaald volgens forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld in 
overleg met de betrokken beroepsgroeperingen (art. 342, § 1, tweede lid, 
WIB 92) en anderzijds belastingplichtigen van wie de winst of de baten 
worden bepaald door toepassing van de belastbare minima vermeld in 
art. 182, KB/WIB 92 (bij niet-aangifte of laattijdige aangifte - art. 342, § 
3, WIB 92)
 
Omdat het niet de bedoeling was om de eerste categorie uit te sluiten 
heeft er een wetsaanpassing aan art. 289ter WIB92 plaatsgevonden. Voort-
aan wordt er geen belastingkrediet verleend aan belastingplichtigen voor 
wie de belastbare winsten of baten bij toepassing van art. 342 §2 WIB92 
worden bepaald. Daardoor is een einde gemaakt aan de uitsluiting van 
de eerste groep belastingplichtigen en aan de uitsluiting van de mee-
werkende echtgenoten die in art. 33, WIB 92, bedoelde bezoldigingen 
verkrijgen van belastingplichtigen van categorie 1.
Deze wetsaanpassing is van toepassing vanaf ajr 2017.
9 Wet van 26.12.2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koop-

kracht (BS 30.12.2015)
10 mond. PV Dhr. L.Van Biesen nr 9572 dd 22.02.2016
11 Wet van 3 augustus 2016 tot wijziging van het WIB92 inzake het belastingkrediet (art. 

289ter WIB92) voor lage activiteitsinkomsten (BS 11.08.2016) en Circulaire 2017/C/3 be-
treffende het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten van 23.01.2017 3
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De vakantie nadert al en roept ook heel wat 

vragen op. Elke werknemer heeft mits in-

achtneming van bepaalde voorwaarden recht op 

vakantiedagen die door zijn werkgever betaald 

worden. Tijdens deze periode wordt de arbeids-

overeenkomst opgeschort en ontvangt de werk-

nemer zijn loon in de vorm van vakantiegeld. 
 

Kan de werkgever verlofdagen weigeren? 
Werknemers kunnen aanspraak maken op jaarlijks verlof zodra ze 

“arbeidsprestaties” kunnen rechtvaardigen die werden aangegeven 
bij het Belgisch stelsel van de sociale zekerheid voor loontrekkenden 
voor het voorgaande jaar.

De werkgever moet de vakantiedagen waarop de werknemer aan-
spraak kan maken, toekennen binnen de 12 maanden van het referen-
tiejaar (voor 31 december). De werknemer mag deze niet overdragen 
noch vroegtijdig opnemen. De werkgever let erop dat de werknemers 
al hun vakantiedagen waarop ze recht hebben opnemen, ook al wer-
den die nog niet opgevraagd.

Moet de werkgever vakantiedagen op eender welk moment 
toekennen? 
De werkgever zou jaarlijks verlof tijdens een bepaalde periode kun-
nen weigeren. Werknemers hebben immers recht op vakantiedagen 
maar ze mogen de datum ervan niet unilateraal vastleggen. De va-
kantieperiode kan collectief of individueel vastgelegd worden in on-
derling overleg tussen de werkgever en de werknemer.

• Collectief akkoord
De vakantieperiode kan vastgelegd worden door het paritair comité 
voor alle ondernemingen die van de sector afhangen.

Indien er geen dergelijke beslissing bestaat, kan de onderneming de 
data voor collectieve sluiting vastleggen in een akkoord dat genomen 
wordt binnen ondernemingsraad of indien er geen ondernemings-
raad is door een akkoord gesloten met de vakbondsafvaardiging of 
indien er geen vakbondsafvaardiging is door een akkoord met alle 
werknemers.

Wanneer de collectieve vakantieperiode wordt vastgelegd voor de 
hele onderneming kan de werknemer geen andere periode kiezen.

• Individueel akkoord
Indien er geen collectieve beslissing bestaat, wordt het jaarlijks verlof 
vastgelegd in onderling overleg tussen werknemer en werkgever.
De sociale wetgeving bepaalt geen volgorde van prioriteit in het toe-
kennen van vakantiedagen maar verduidelijkt evenwel dat de vakan-
tiedagen bij voorkeur worden toegekend tijdens de schoolvakanties 
voor gezinshoofden.

Om geschillen over het vastleggen van de vakantiedagen te vermij-
den, verkrijgt het de voorkeur om op voorhand in het arbeidsregle-
ment de prioriteitsregels vast te leggen die gevolgd moeten worden 
bij gelijktijdige vragen (bv.: anciënniteit, schoolgaande kinderen, col-
lectieve vakantie van de partner, ...).

Indien de partijen geen akkoord bereiken over de periode van de jaar-
lijkse vakantie wordt het geschil beslecht door de arbeidsrechtbank.

Wat zijn de gevolgen van een arbeidsongeschiktheid die 
zich voordoet voor of tijdens een jaarlijkse vakantieperi-
ode. 
Wanneer de werknemer ziek wordt net voor of tijdens de geplande 
vakantie, zijn er verschillende vragen. Zou de werknemer zijn vakan-
tie kunnen uitstellen? Krijgt hij zijn gewaarborgd loon? We moeten 
daarbij het onderscheid maken tussen twee veronderstellingen.

• De werknemer wordt ziek voor de vastgelegde begindatum  
 voor de vakantie
Wanneer de werknemer ziek wordt net voor het begin van de ge-
plande vakantie, behoudt hij zijn vakantiedagen en kan hij deze ver-
plaatsen tot de 31ste december van het lopende jaar. Dit principe geldt 
zowel voor de individueel als de collectieve vakantiedagen.

Voor het gewaarborgd loon moeten we het onderscheid maken tussen 
de situatie van arbeiders en bedienden.

Wanneer een arbeider ziek wordt voor een periode van collectieve 
sluiting kan hij geen gewaarborgd loon ontvangen voor de dagen van 
arbeidsongeschiktheid die samenvallen met de periode van collec-
tieve sluiting. Dat wordt verklaard door het feit dat de arbeiders enkel 
gewaarborgd loon ontvangen voor de normale werkdagen waarvoor 
ze een loon zouden ontvangen indien ze niet arbeidsongeschikt wa-
ren geweest. Bovendien zijn de collectieve vakantieperiodes geen 
normale periodes van activiteit. De werknemer zou geen loon hebben 
kunnen ontvangen indien hij arbeidsgeschikt was. Bijgevolg zal het 
ziekenfonds rechtstreeks tussenbeide komen om de werknemers te 
vergoeden voor de dagen van ongeschiktheid die samenvallen met 
de dagen van collectieve sluiting.

Wanneer het gaat om bedienden zal de werkgever normaal het ge-
waarborgd loon betalen tijdens de periode van ongeschiktheid.  

• De werknemer wordt ziek tijdens het wettelijk verlof
Wanneer de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de geplande 
vakantie, behouden deze dagen het karakter van wettelijke verlofda-
gen en kunnen ze niet verplaatst worden. De werknemer ontvangt 
voor deze vakantiedagen het vakantiegeld. Hij heeft geen recht op 
een gewaarborgd loon voor deze dagen van ongeschiktheid.

Indien de ziekte langer duurt dan de vakantieperiode, ontvangt de 
werknemer het gewaarborgd loon voor het saldo van de 30 dagen die 
hem nog resteren vanaf het begin van de ongeschiktheid.

België is wat dat betreft niet in overeenstemming met de Europese 
jurisprudentie op dat gebied. Het Hof van Justitie van de Europese 
Unie bevestigde meermaals haar standpunt op basis van artikel 7 van 
richtlijn 2003/88/EG: “de werknemer mag zijn betaald jaarlijks verlof 
dat samenvalt met een periode van ziekteverlof later opnemen, on-
afhankelijk van het moment waarop deze ongeschiktheid zich voor-
deed.”

De hieronder beschreven principes blijven evenwel van toepassing 
zolang België zich niet aanpast aan de beslissingen van het Hof van 
Justitie.

Jaarlijks verlof: kan de werkgever 
wettelijk verlof weigeren?

Wivine Pirnay, Legal Advisor Partena Professional
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Overbruggingsrecht

Sinds 1 januari 2017, werd het overbruggings-

recht uitgebreid teneinde de zelfstandigen in 

moeilijkheden nog beter te ondersteunen.

Welke personen kunnen genieten van deze maatregel ?
U bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot en u bevindt 
zich in één van volgende situaties:

• uzelf, of het bedrijf waar u zaakvoerder, bestuurder of vennoot 
bent werd failliet verklaard. Opgelet : de helpers en meewerkende 
echtgenoten komen niet in aanmerking voor deze situatie!

• u hebt een collectieve schuldenregeling verkregen tijdens de drie 
jaar voorafgaand aan uw stopzetting of

• u werd verplicht om uw zelfstandige activiteit stop te zetten we-
gens een natuurramp, een brand, vernietiging door een derde of 
een (beroeps)allergie of

• Nieuw sinds 1 januari 2017: u hebt officieel uw zelfstandige activi-
teit stopgezet omwille van economische moeilijkheden (leefloon, 
vrijstelling van sociale bijdragen door de Commissie voor Vrijstel-
ling van Bijdragen of een inkomen lager dan de minimale bodem-
bijdragen).

Opgelet, er bestaan zowel algemene als specifieke voorwaarden ge-
bonden aan elk van de hierboven beschreven situaties.

Indien u voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het over-
bruggingsrecht, wordt u een maandelijkse financiële prestatie toe-
gekend, voor een maximale duur van twaalf maanden, van een be-
drag gelijk aan het maandelijks bedrag van het minimumpensioen 
van een zelfstandige met het behoud van bepaalde sociale rechten 
gedurende maximum vier trimesters (terugbetaling gezondheids-
zorg, arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en zwangerschapsuitke-
ringen).

Regularisatie 
studiejaren voor  
het pensioen: 
ook voor de zelfstandigen

Op voorstel van minister van Zelfstandigen 
Willy Borsus en van minister van Pensioe-

nen Daniel Bacquelaine heeft de Ministerraad 
de nieuwe voordelige regularisatie van studie-
jaren voor zelfstandigen goedgekeurd, naar het 
voorbeeld van wat al bestaat voor de werkne-
mers en de ambtenaren.

Wat verandert er? 
- Het vandaag ingevoerde systeem zal de zelfstandigen toelaten hun 
studiejaren te regulariseren vanaf hun 20ste verjaardag aan 1500 € 
per jaar gedurende een overgangsperiode van 3 jaar. Na de 3 jaar 
(2020), verdwijnt deze grens van 20 jaar. De zelfstandigen zullen dus 
al hun studiejaren kunnen regulariseren, ook die gelegen zijn voor 
hun 20ste verjaardag, wat momenteel niet mogelijk is.

- Momenteel moet een zelfstandige de totaliteit van zijn studiejaren 
regulariseren. Met de hervorming zal hij kunnen kiezen hoeveel 
jaren hij wil regulariseren.

- De te betalen bijdrage om een jaar te regulariseren, wordt uniform 
voor alle zelfstandigen: zij zal 1.500 € per jaar bedragen, voor een 
pensioenopbrengst van 266,66 € per jaar.

- De jaren onder leercontract zullen ook geregulariseerd kunnen 
worden.

- Er is voortaan een spreiding voorzien van de betaling van deze 
regularisatie: momenteel moet de zelfstandige die regulariseert al 
deze jaren in één keer betalen binnen de maand; na de hervorming 
heeft hij daarvoor 6 maanden de tijd en omdat hij 2 aanvragen kan 
indienen kan hij de bijdragekost spreiden.

- We moeten opmerken dat na de overgangsperiode van 3 jaar, het 
bedrag nog steeds 1.500 € zal bedragen voor wie zijn jaren regula-
riseert binnen de 10 jaar die volgen op hun studies. Nadien zal dit 
bedrag actuarieel bepaald worden.

Voordelen van de hervorming voor de zelfstandigen:
- Afschaffing van de leeftijdsvoorwaarde (vanaf 2020)
- Keuze aantal studiejaren die men wil regulariseren
- Betaling mogelijk in 2 keer
- Betaling binnen 6 maanden (in plaats van één maand nu)
- Mogelijkheid te regulariseren onder het oude systeem voor de 

zelfstandigen die denken dat het voordeliger is (bijvoorbeeld de 
bijdrage is lager voor de studiejaren gelegen voor 1975). 
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BBB-vzw - Planning seminaries 2017

(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*) VIVES- Campus Brugge - 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

PUBLICATIES  
BELGISCH STAATSBLAD 

(F. Vandenberghe)

- BS 20.02.2017: KB van 9 februari 2017  inzake de elektronische 
aanlevering van attesten mbt individuele levensverzekeringen en 
hypothecaire leningen aan de FOD Financiën (attesten 2814.61 en 
291.62)

- BS 03.03.2017:  KB van 20 februari 2017   referentierentevoeten be-
treffende goedkope leningen. De debetrentevoet voor niet hypo-
thecaire leningen zonder vaste looptijd bedraagt 9,27 % voor ajr 
2017

- BS 15.03.2017: bericht vanwege de FOD Financiën inzake de inves-
teringsaftrek voor ajr 2018  

- BS 29.03.2017: KB 23 maart 2017: aangifteformulier personenbelas-
ting ajr 2017 (zie bespreking in deze Flash)

- BS 27.04.2017: KB van 18 april 2017 betreffende de voor te leggen 
documenten in het kader van de tax shelter voor startende onder-
nemingen (art. 145/26 WIB92) voor wie gebruik maakt van de tus-
senkomst van een openbaar startersfonds, een, private starterspri-
vak of een financieringsvehikel

- BS 08.05.2017: 3 KB’s van 26 april 2017 inzake de erkenning van deel-
platformen  (0503.832.450 ListMinut www.listminut.be,  01.03.2017 
0645.596.990 FLAVR www.flavr.be,  01.03.2017 0663.983.212 
Conceptz www.klaariskees.be,  10.03.2017 0214.596.464 bpost 

www.bringr.be,  01.03.2017 0662.444.078 Heetch Belgium www.
heetch.com/be,  01.04.2017 0665.814.730 Pwiic www.pwiic.com,  
15.03.2017 0645.829.364 Menu Next Door Limited www.menunext-
door.be,  01.04.2017 0668.638.519 BRANPONT www.bijlesherent.
be  15.03.2017

- BS 09.05.2017: KB van 28 april 2017: document dat vanaf aanslagjaar 
2017 moet worden verstrekt door de KMO/kredietnemer wanneer 
gebruik wordt gemaakt van nieuwe lenigen die door een belas-
tingplichtige aan startende KMO’s via een crowdfundingplatform 
wordt vertrekt om van de vrijstelling van de roerende voorheffing 
te kunnen genieten op de eerste leningsschijf van 15.000 euro

- BS 31.05.2017: 2 KB’s van  22.05.2017: het aangifteformulier in de 
vennootschapsbelasting ajr 2017, het aangifteformulier in de belas-
ting van niet inwoners (vennootschappen en verenigingen) ajr 2017, 
KB van 23.05.2017; het aangifteformulier in de rechtspersonenbe-
lasting ajr 2017

- 02.06.2017: KB van 22 mei 2017 tot erkeninning van elektrische 
platformen van deeleconomie:  “www.yourprivatebutler.com” en 
de verbonden mobiele applicatie, georganiseerd door de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Your Private Butler; 
vanaf 3 april 2017, “www.ubereats.com” en de verbonden mobiele 
applicatie, georganiseerd door de vennootschap van buitenlands 
recht Uber Portier BV; vanaf 1 maart 2017,  “www.dajobs.be” geor-
ganiseerd door de naamloze vennootschap Daoust; vanaf 1 april 
2017,  “www.mysherpa.be” georganiseerd door de besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid MY SHERPA; vanaf 1 
mei 2017

Seminaries vangen steeds aan om 19u15 met onthaal vanaf 19 u, en eindigen om 22 u 15.
Onderwerp Spreker Affligem-

Essene (1*)

Kortrijk (2*) Gent (3*) Brugge (4*) Edegem (5*) Houthalen 

(6*)

Leuven (7*)

Legal update: meldingsplicht van 
de cijferberoeper i.k.v. WCO, recente 
rechtspraak rond funding-loss en 
invordering van B2B-facturen

Luc STOLLE 4-9-2017 5-9-2017 6-9-2017 7-9-2017 11-9-2017 12-9-2017 13-9-2017

Conflicten binnen vennootschappen Hannes CARPENTIER 18-9-2017 19-9-2017 20-9-2017 21-9-2017 25-9-2017 26-9-2017 4-10-2017

Procedure (+ Boek ) Frank VANBIERVLIET 2-10-2017 3-10-2017 4-10-2017 5-10-2017 23-10-2017 24-10-2017 25-10-2017

Verslaggeving in de vennootschap + 
modellen (+ boek)

Guy POPPE 7-11-2017 6-11-2017 8-11-2017 23-11-2017 13-11-2017 14-11-2017 22-11-2017

E-commerce en BTW (+ boek ) Bart BUELENS en                     
Stefan RUYSSCHAERT

20-11-2017 21-11-2017 29-11-2017 9-11-2017 4-12-2017 12-12-2017 6-12-2017

Checklist optimalisatie vennootschap Filip MEES 27-11-2017 28-11-2017 22-11-2017 16-11-2017 11-12-2017 5-12-2017 13-12-2017

    Afwijkende lesdagen

Het lidgeld voor het najaar 2017, alles inclusief (seminaries, syllabi, boeken en drankje tijdens de pauzes), 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 € (vrij van Btw). De éénmalige seminarie-inschrijvingen komen wel in aanmerking voor de
KMO portefeuille.
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Tijdens het seminarie “Update vennootschapsbelasting” werd de ad-
ministratieve commentaar (Com.IB nr. 64ter/45-47) met betrekking tot 
de 120% aftrekbaarheid voor fietsen besproken (slide 32).   Een aan-
dachtige deelnemer heeft terecht opgemerkt dat deze commentaar 
intussen (op 3/10/2016) werd bijgewerkt.   De regeling luidt thans als 
volgt (bijgewerkte Com.IB nr. 64ter/45): “Indien de werkgever kan aanto-
nen dat hij de kosten voor het verwerven, het onderhouden en het herstellen 
van fietsen (en hun toebehoren) die ter beschikking gesteld worden van de 
personeelsleden specifiek heeft gedaan om zijn personeelsleden aan te moedi-
gen om de fiets te gebruiken voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats 
en hun plaats van tewerkstelling, dan zijn die kosten in hun totaliteit ten 
belope van 120 % als beroepskosten aftrekbaar. In dat geval moet er dus geen 
onderscheid worden gemaakt volgens het effectieve gebruik van de ter be-
schikking gestelde fietsen voor woon-werk-, privé of beroepsverplaatsingen”.  
Deze nieuwe commentaar is (met terugwerkende kracht) van toepas-
sing op uitgaven die zijn gedaan vanaf 1 januari 2009.  Uiteraard zal 
deze bijwerking ook verwerkt worden in de volgende uitgave van het 
boek “Aangifte vennootschapsbelasting”.

Philippe Salens

7

Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét naslagwerk voor de Belgische 
fiscaliteit genoemd. De lezer krijgt een overzichtelijke synthese van de huidige fiscale situatie. 
Naast een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, biedt het boek bovendien talrijke con-
crete voorbeelden en schema’s.

Achteraan in het boek is een waardevol trefwoordenregister opgenomen. De lezer krijgt een zo 
geactualiseerd mogelijk beeld van de krachtlijnen van het Belgisch belastingrecht. De structuur 
van de verschillende fiscale wetboeken wordt gevolgd, wat de praktische bruikbaarheid optima-
liseert. “Als praktisch referentiewerk hoort dit werk op het bureau van elke fiscalist, accoun-
tant, bedrijfsrevisor, fiscale advocaat en notaris.”

Volledig geactualiseerd tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2016. 
1302 blz., hardcover, € 195.00 ; www.maklu.be. Bestel via info@maklu.be

Zojuist verschenen bij Maklu:

Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, 22ste uitgave
Jos J. Couturier, Bruno Peeters & Elly Van de Velde

Q&A - 120% aftrekbaarheid voor fietsen 

Seminarie “Update vennootschapsbelasting” 
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Meer dan boekhouden alleen:
 share documents
 facturatie
 banking module
  document management
 grafisch dashboard

Octopus.be
boekhoudsoftware

Werk als ondernemer actief mee aan uw boek- 
houding en maak daarbij optimaal gebruik van 
het advies van uw boekhouder of accountant!

Octopus
Mijn boekhouding altijd en overal ter beschikking!
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