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Als kersvers voorzitter van BBB hebben wij het voorrecht gehad om op 10 juni laatstleden 

het jubileumfeest in te leiden in de mooie zalen van de Vooruit te Gent. De talrijke aanwe-

zige genodigden genoten van de anderhalf uur durende comedy show van Bert Gabriëls en 

vervolgens werd de zeer verzorgde en uitgebreide receptie bijzonder gesmaakt. 

De vele aanwezige BBB-leden, de prominenten van de diverse instituten, onze sponsors en 

uiteraard onze trouwe docenten, hebben het mogelijk gemaakt, dank zij de puike organi-

satie van de BBB-werkgroep “feestelijkheden” om van dit feest een onvergetelijk gebeuren 

te maken. Wij wensen dan ook iedereen hartelijk te danken, die rechtstreeks of onrecht-

streeks, betrokken was bij het welslagen van dit evenement.

De voorbije 20 jaar kunnen wij opdelen in 2 periodes. De eerste stappen van onze vereni-

ging werden gezet door Joseph Pattyn, onze eerste voorzitter. De tweede en tevens langste 

periode, werd geleid door de heer Frans Donckels, waaraan wij de verdere professionali-

sering van onze vereniging te danken hebben, alsmede de explosieve groei naar meer dan 

1800 leden. Wij wensen dan ook nogmaals onze gemeende dankbaarheid te betuigen aan 

onze past-voorzitter voor zijn betoonde inzet.

In de “fotogalerij” van onze website (www.bbb-vzw.be) kunt u sfeerbeelden bekijken van 

deze happening (onder event 10/06/16).

Vele leden spraken ons ook aan over geruchten in de wandelgangen i.v.m. een fusie tussen 

de Instituten. Wij kunnen hiervoor enkel maar verwijzen naar wat de Heer Benoît Vander-

stichelen meedeelde tijdens de laatste Algemene Vergadering van het IAB. Hij deelde mee 

i.v.m. een eventuele toenadering tussen de economische beroepen, dat vanaf september 

het Interinstitutencomité elke maand zal samenzitten om de modaliteiten van deze toena-

dering te bespreken. En hij stelde dat het Canadese model daarbij als inspiratiemodel zou 

kunnen dienen.   

Na de welverdiende vakantieperiode wensen we onze leden een goede herstart met hun 

werkzaamheden. We zitten de volgende twee maanden in de laatste rechte lijn voor BIZ-

TAX en Tax-on-Web. U zult ongetwijfeld met mij nu ook de vingers willen kruisen, opdat 

de servers van FOD Financiën het toch maar niet zullen begeven!

Veel succes bij het indienen van de aangiften!

20 jaar BBB 
terugblik op de viering te Gent  

BBB-voorzitter
Jean-Marie HILLEWAERE
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ontvangen (550 Kredietinstellingen @ 413 Te ontvangen subsidies) 
om te investeren in materiële vaste activa die VZW A ter beschik-
king stelt van VZW B. Aangezien VZW A deze materiële vaste 
activa niet voor eigen gebruik zal hanteren, dient deze te worden 
geboekt op 232 Overige installaties, machines en uitrusting. Het 
betreft wel een volle eigendom van VZW A die deze materiële 
vaste activa dan ook zal afschrijven over haar economische le-
vensduur en de ontvangen kapitaalsubsidie, gedurende de ter-
beschikkingstelling aan VZW B, gespreid in resultaat zal nemen. 

CBN-advies 2016/3 Beoordeling groottecriteria 
artikelen 15 en 15/1 W.Venn. 

Dat er na de wet van 18 december 2015 verduidelijkingen nood-
zakelijk zouden zijn, is een open deur intrappen. Advies 2016/3 
mag dan ook niet verbazen. Het advies beschrijft omstandig de 
criteria om jaargemiddelde, jaaromzet en balanstotaal correct te 
interpreteren om het onderscheid te kunnen maken tussen een 
kleine vennootschap, met subcategorie de microvennootschap of 
de ‘grote’ vennootschap. Enkele bijzonderheden: 

- Er wordt expliciet naar de aanhalingstekens bij ‘grote’ verwe-
zen gezien onze Belgische ‘grote’ vennootschap niet dezelfde is 
als wat onder de Europese Richtlijn onder grote vennootschap 
te boek staat. 

- Op te merken is dat in tegenstelling tot het ontwerp van dit ad-
vies en de common practice in het verleden is dat de omzet van 
een tijdens het boekjaar overgenomen vennootschap volledig 
in aanmerking moet worden genomen voor de beoordeling van 
artikel 15§1 W. Venn. op geconsolideerde basis. Voorheen was 
dit uitsluitend slechts het deel van de omzet gerealiseerd sinds 
de overname. 

- Verder geeft het advies nog enkele (gekende) aspecten uit de 
wet mee en stelt;  

- dat een boekjaar mag voortaan maximaal 24 maanden min 
één dag bedragen. 

- dat de criteria op balansdatum moeten worden vastgesteld.
- dat een vereenvoudigde berekeningswijze voor de beoorde-

ling op geconsolideerde basis, door het verhogen van de cri-
teria met 20%, is toegestaan. 

- dat een consortium steevast de excentriekeling van dienst is. 
Het is hierbij belangrijk te onthouden is dat vennootschap-
pen die een consortium vormen worden gelijkgesteld met 
een moedervennootschap. Tevens kan geen enkel lid van een 
consortium een microvennootschap zijn. 

- dat het overschrijden of niet meer overschrijden van meer 
dan één van de drie criteria vermeld in artikel 15 §1 en 15/1§1, 
slechts gevolgen heeft wanneer dit zich gedurende twee op-
eenvolgende boekjaren voordoet. Deze andere en dus nieuwe 
interpretatie van het consistentiebeginsel zorgt ervoor dat er 
voortaan minder snel van categorie (micro, klein of ‘groot’) 
dient gewisseld te worden. 

- dat de overgangsregeling zorgt voor en vereenvoudiging 
doordat ondernemingen die afsloten op 31/12/2015 reeds de 
nieuwe criteria mogen volgen. 

Het Advies werd omstandig gestoffeerd met cijfervoorbeelden 
voor bijna elk van deze aspecten. 

Writer’s block. Neen, dat fenomeen kent 
de Commissie voor Boekhoudkundige 

Normen Anno 2016 niet. Nieuwe adviezen zien 
aaneensluitend het daglicht, gretig wachtend om 
gelezen te worden. Indien u last zou hebben van 
reader’s block, hierbij een beknopt chronologisch 
overzicht zodat u helemaal mee blijft met de 
laatste trends in het boekhoudgebeuren. Of twij-
felt u niet hoe u te kappen bomen met bijhorend 
terrein zou boeken? En is alle rook om je hoofd 
reeds verdwenen bij alle wijzigen in artikel 15 
van het wetboek van vennootschappen? Zijn ver-
beteringswerken aan gehuurde gebouwen op de 

balans terug te vinden, en zo ja waar?  

Uiteraard geven we hier eerder beknopt de kernpunten van de 
nieuwe of geactualiseerde adviezen weer en is dit artikel een op-
warmer voor de BBB-seminariereeks die doorgaat in de maand 
december 2016; op 5 december (Affligem), 6 december (Kortrijk), 7 
december (Gent), 8 december (Brugge), 12 december (Edegem), 13 
december (Houthalen) en 14 december (Leuven). Be there! Voor 
wie echter niet kan wachten tot december om alle nuances, refe-
renties, uitbreidingen en voorbeelden te doorklieven, verwijzen 
we naar de gekende site: www.cnc-cbn.be. 

CBN-advies 2016/1 Verrichtingen met betrekking 
tot inschrijvingsrechten

Dit advies is een update en meteen ook vervanging van  CBN-ad-
vies 139/1 dat dezelfde naam droeg, maar weliswaar nog voorbeel-
den in Belgische frank bevatte. Inhoudelijk beschrijft dit (nieuwe) 
advies hoe men nieuw verworven inschrijvingsrechten dient op 
te nemen. Het maakt duidelijk dat dergelijk inschrijvingsrechten 
verbonden aan bestaande aandelen integraal deel uitmaken van 
deze aandelen en dus als kapitaal en niet als opbrengst ervan die-
nen te worden geboekt. Het advies beschrijft dan ook hoe de ka-
pitaalwaarde van een inschrijvingsrecht dient te worden bepaald 
bij verkoop, en beveelt onderstaande formule aan. 
Boekwaarde van het oude effect x [(verkoopprijs van het recht)/ 
(beurskoers van het effect ex-recht + verkoopprijs van het recht)] 
Het advies besluit met een voorbeeld waarin deze beginselen 
worden geïllustreerd. 

CBN-advies 2016/2 Boekhoudkundige verwerking 
van ontvangen subsidies voor de aankoop van ac-
tiva die worden ter beschikking gesteld

Het tweede (korte) advies van het jaar, beschrijft een situatie 
waarin aan VZW A subsidies worden toegekend (413 Te ontvan-
gen subsidies @ 151 Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten) en 

Bondige blik op de Adviezen Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen
Eerste semester 2016

Els De Wielemaker, Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit - HIAF, Universiteit Gent
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CBN-advies 2016/4 Verenigingen en stichtingen: 
boekhoudkundige verwerking van meerjarige toe-
kenningen bij grote en zeer grote verenigingen en 
stichtingen

Het advies gaat in op ‘toekenningen’, zowel schenkingen, subsi-
dies en legaten of andere juridische vormen zoals bijvoorbeeld 
betalingen in het kader van een sponsorship kwalificeren daar-
onder. Er wordt benadrukt dat een loutere belofte tot toekenning, 
niets méér is dan een belofte en zonder wilsovereenstemming 
dit nooit tot een boeking aanleiding kan geven. Werkelijk ont-
vangen schenkingen, legaten en subsidies worden naargelang 
hun doel respectievelijk onder (10) permanente financiering, (15) 
kapitaalsubsidies of op de (74) resultatenrekening geboekt (cfr. 
CBN-advies 2010/16). Indien de betalingen van deze ‘toeken-
ningen’ worden gespreid in de tijd zijn er meerdere modaliteiten 
mogelijk. Hetzij door voorschotten, dan verwijst men naar CBN-
advies 2009/3 dat onder meer de VIPA-regeling omvat. Hetzij 
door afspraken die contractueel en onvoorwaardelijk vastliggen 
(493 Over te dragen opbrengsten) of door jaarlijks te vervullen 
voorwaarden, waarbij de Raad van bestuur dient te beslissen of 
deze (huidige) voorwaarden werden vervuld en de ‘toekenning’ 
als vordering (opbrengst) kan worden geboekt. 

CBN-advies 2016/5 Waardering van voorraden: ge-
zamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk

Hoe moet de voorraad worden gewaardeerd van een vennoot-
schap die in bulk aangekochte goederen per stuk verkoopt? Een 
ruime collectie bestaande adviezen omtrent voorraadwaarderin-
gen (132/7, 126/6, 126/7,…) helpt de redenering uit te bouwen. De 
totale partij kan worden geboekt aan totale aanschaffingswaarde, 
maar indien objectieve criteria een individuele waardering mo-
gelijk maken dan dient deze individuele waardering te worden 
toegepast (art. 31 KB W. Venn). Waar een gelijke verdeling van 
de aanschaffingsprijs van de partij over de verschillende bestand-
delen niet beantwoordt aan een verdeling volgens objectieve cri-
teria  (omwille van de verscheidenheid van de stuks, resulterend 
in verschillende verkoopprijzen en marges over de stukken heen, 
CBN-advies 126/7) kan men opteren voor een waardering van de 
aanschaffingsprijs van de voorraden op grond van de verkoop-
prijs. Door vervolgens een niet forfaitaire, noch arbitraire com-
merciële marge af te trekken, bekomt men een waardering van de 
aanschaffingsprijs per categorie van homogene producten.

CBN-advies 2016/6 Verbeteringswerken aan ge-
huurde gebouwen

Het advies 2016/6 beantwoordt de vraag op welke rekening moe-
ten verbeterwerken aan gehuurde gebouwen worden geboekt? De 
rekening 26 Andere materiële vaste activa is het welluidende ant-
woord.  Het advies maakt verder nog een onderscheid tussen het 
al dan niet vooraf afspreken van een vergoedingsregeling in het 
kader van het huurcontract. Bij een afgesproken vergoedingsrege-
ling zal bij afloop van het huurcontract een meer- of minwaarde 
worden geboekt. Indien er geen vergoedingsregeling is afgespro-
ken zijn de werken in principe volledig ten laste genomen volgens 
een passend afschrijvingsplan en moeten deze werken bij afloop 
van het huurcontract enkel worden uitgeboekt. Afsluitend geeft 
het advies nog mee dat voor dergelijke verbeteringswerken aan 
gehuurde gebouwen door de huurder passende (lees: op grond 
van het voorzichtigheidsbeginsel) voorziening kan worden aan-
gelegd. 

CBN-advies 2016/7 Verwerving van een bedrijfstak 
tegen een symbolische euro

De verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro 
geeft bij een share deal, op consolidatievlak normaliter aanleiding 
tot de erkenning van badwill (een negatief consolidatieverschil) 

in de geconsolideerde jaarrekening daar in dit geval de overna-
meprijs (in casu één symbolische euro), minder bedraagt dan de 
boekwaarde van het overgenomen netto-actief. Normaliter wor-
den dergelijke negatieve consolidatieverschillen slechts toege-
rekend aan de resultatenrekening van zodra er zich een ongun-
stige ontwikkeling heeft voorgedaan die aan de basis lag van de 
justificatie van het negatieve consolidatieverschil . In alle andere 
gevallen worden deze negatieve consolidatieverschillen blijvend 
geboekt als een component van het geconsolideerde eigen ver-
mogen. De Commissie benadrukt de voorzichtigheid waarmee 
dergelijke transacties moeten worden beschouwd en geeft zowel 
het boekhoudkundig referentiekader en voorbeelden zowel in het 
geval van een badwill als een goodwill. Het advies bevat onder-
staande typevoorbeelden om de verschillende scenario’s (in geval 
van badwill) te illustreren. 

- Voorbeeld 1. Overname van activa en passiva zonder bijkomen-
de voorziening

- Voorbeeld 2. Overname van activa en passiva met bijkomende 
voorziening

- Voorbeeld 3. Overname van niet erkende activa (kosten van 
ontwikkeling) en passiva zonder bijkomende voorziening – al 
dan niet activeerbaar bij de overnemer

- Voorbeeld 4. Overnamen van activa zonder passiva 

CBN-advies 2016/8 Bepaling van de omzet van 
een franchisenemer

Hoe de omzet van een franchisenemer moet worden bepaald is 
minder evident dan het op het eerste zicht misschien wel lijkt, 
daar deze overeenkomst niet specifiek wordt omschreven in het 
Belgisch recht. Door dit gebrek aan een wettelijke definitie van 
franchise dient men in de rechtsleer op zoek te gaan waar men de 
franchisenemer definieert als “verkoper van producten en dien-
sten in eigen naam en voor eigen rekening door tegen vergoeding 
de commerciële formule van de franchisegever, het essentiële 
kenmerk van de franchise, te gebruiken”. Hierbij stelt de Com-
missie dat de voorwaarde om op te treden in eigen naam en voor 
eigen rekening is een fundamenteel verschil ten opzichte van de 
commissionairs-, mandataris- of makelaarsovereenkomsten (be-
handeld in CBN-advies 103) en waarbij deze commerciële tussen-
personen optreden voor rekening van derden. Bijgevolg hebben 
de inkomsten en uitgaven van een franchisenemer in zijn hoofde 
het karakter van opbrengsten en kosten en moeten als dusdanig 
worden geboekt in de resultatenrekening van deze franchisene-
mer. Opnieuw maant de Commissie aan tot alertheid met betrek-
king tot de werkelijke aard van de commerciële samenwerking (al 
dan niet uitgevoerd voor de rekening van een opdrachtgever) die 
zal bepalend zijn voor de correctie boeking van de omzet. 

CBN-advies 2016/9 Verwerving van een bebost 
terrein

Dit advies beschrijft de aankoop van een bebost terrein met het 
oog op de houtkap. Echter bestaat de mogelijkheid dat het ter-
rein na de houtkap terug wordt vervreemd, dan zal het terrein 
geboekt worden als (35) Onroerende goederen bestemd voor ver-
koop en de waarde van de houtcomponent komt op de  (32) Goe-
deren in bewerking. Indien het 
terrein na de houtkap deel zal uitmaken van het vermogen van 
de vennootschap, dan wordt het bij verwerving geboekt op (22) 
Terreinen en de waarde van de houtcomponent komt op de  (32) 
Goederen in bewerking. Indien in dit laatste geval alsnog wordt 
overgegaan op het verkopen van het terrein dient dit te worden 
overgeboekt naar de (26) Overige materiële vaste activa. 

Ook de CBN-adviezen uit de tweede helft van 2016 zullen  uw 
aandacht verdienen. Ze behandelen onder meer schulden en 
vorderingen naar aanleiding van wijzigingen in het KB van 18 
december 2015, concrete gevallen van cross currency swap, ver-
jaarde schulden etc….  Met andere woorden wordt vervolgd…  
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Situering
De toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % hangt niet alleen 
af van de ouderdom van de woning en het toepasselijk stelsel voor 
het toepassen van het verlaagd btw-tarief (rubriek in KB nr. 20) maar 
ook van de aard van de verrichte werken. Soms zijn er uitsluitingen.
Rubriek XXXI. Werk in onroerende staat met betrekking tot privéwo-
ningen (ouderdomsvoorwaarde 5 jaar (overgangsregeling) of 10 jaar) 
verschilt hierbij van rubriek XXXVIII (ouderdomsvoorwaarde 15 jaar).

“XXXVIII. Renovatie en herstel  
van privéwoningen 
§ 1.    Het werk in onroerende staat en de andere handelingen bedoeld 
in paragraaf 3, met uitsluiting van de materialen die een beduidend 
deel vertegenwoordigen van de verstrekte dienst, worden onderwor-
pen aan het verlaagd tarief, voor zover de volgende voorwaarden zijn 
vervuld (…)”

“§ 4.    Het verlaagd tarief is in geen geval van toepassing op : 
(…)

3°           het gedeelte van de prijs met betrekking tot de levering van 
verwarmingsketels in appartementsgebouwen alsook op de levering 
van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftin-
stallaties.” 
De materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de 
verstrekte dienst
Wanneer bijvoorbeeld een lift geplaatst wordt in een minstens tien 
jaar1 (maar niet meer dan vijftien jaar) oude woning, moet derhalve 
een uitsplitsing worden gemaakt tussen de werkuren en de levering 
van de bestanddelen van de liftinstallatie. Voor het laatste onderdeel 
(levering) moet het gewoon btw-tarief van 21% aangerekend worden.
De materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de 
verstrekte dienst die door de Administratie bedoeld worden zijn:

- De collectieve verwarmingsketels in appartementsgebouwen;
- De bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftin-
stallaties, zonder dat men een onderscheid moet maken of deze wor-
den geïnstalleerd in een appartementsgebouw, in een eengezinswo-
ning (bv. villa), in een bejaardentehuis of andere wooneenheden.
Voor individuele verwarmingsketels moet er dus geen opsplitsing 
worden gemaakt.

1  5 jaar binnen de overgangsregeling (cf. Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016).

De levering van verwarmingsketels en de 
levering van liften : wanneer is het  
verlaagd btw-tarief van toepassing?

Stefan Ruysschaert, FOD Financiën, UGent en Fiscale Hogeschool
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Trapliften2

Gelet op het feit dat “trapliften” gebruikt door personen met een han-
dicap dezelfde functie hebben als een trap, inzonderheid het verlenen 
van toegang tot de verdiepingen, werd in het verleden beslist dat kon 
worden beschouwd dat de levering met plaatsing van deze uitrusting 
het onroerend maken uit zijn aard tot gevolg heeft en bijgevolg onder 
de gestelde voorwaarden kon worden onderworpen aan één van de 
verlaagde tarieven in de onroerende sector.
De verhuur van een “traplift” moet daarentegen eerder worden be-
schouwd als aan handeling beoogd in artikel 18, § 1, 2e lid, 4° van 
het W.BTW die aan de belasting is onderworpen (en bijgevolg geen 
invloed heeft op het recht op aftrek van de onderneming die tegelijk 
leveringen met of zonder plaatsing, verricht alsook de verhuur van 
dit type materieel) ook al gaat de verhuurder voor de verhuur over 
tot installatie en demontage. Vermits die verhuur niet bedoeld is in 
één van de tabellen A of B van de bijlage bij het koninklijk besluit 
nr. 20 van 20 juli 1970 inzake btw-tarieven, is het normaal tarief van 
toepassing. 

Plafondliftsysteem3

Onder bepaalde voorwaarden kunnen werk in onroerende staat in 
de zin van artikel 19, § 2, tweede lid, van het Btw-Wetboek, met uit-
sluiting van het reinigen, en de gelijkgestelde handelingen die op 
beperkende wijze zijn opgesomd in rubrieken XXXI en XXXVIII, § 
3, 3° tot 6°, van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 
van 20 juli 1970 inzake btw-tarieven aan privéwoningen en bepaalde 
verblijfsinrichtingen, in aanmerking komen voor de toepassing van 
een van de verlaagde btw-tarieven van 6% of 12 % in de onroerende 

2  Beslissing nr. E.T.96.538 dd. 04.09.2000.
3  Beslissing nr. E.T.121.671 dd. 04.07.2012.

sector (rubrieken XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII en XXXVIII 
van tabel A en rubriek X van tabel B van de bijlage bij het voormeld 
koninklijk besluit nr. 20).
Onder werk in onroerende moet worden verstaan alle werkzaamhe-
den die bestaan in het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het in-
richten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, 
geheel of ten dele van een uit zijn aard onroerend goed, alsmede elke 
handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen 
op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het 
onroerend uit zijn aard wordt.
Plafondliftsystemen worden o.a. gebruikt in rusthuizen, ziekenhui-
zen, revalidatiecentra of verzorgingsinstellingen en dienen om min-
dervaliden, zieken of bejaarde personen aan de hand van tilbanden 
en -jukken op te tillen om ze vervolgens via een plafondmotor en 
plafond- of muurrails binnen een ruimte of naar een andere ruimte te 
verplaatsen. De muur- en plafondrails en de plafondmotor worden in 
de regel bevestigd met schroeven en bouten4.
De levering met plaatsing van dergelijke plafondliftsystemen, even-
als de loutere plaatsing van de nodige muur- of plafondrails, kunnen 
niet worden aangemerkt als een werk in onroerende staat in de zin 
van artikel 19, § 2, tweede lid, van het W.BTW. Dergelijke systemen 
worden bij hun plaatsing in een gebouw niet onroerend uit hun aard, 
maar blijven hoogstens onroerend door bestemming. Deze handeling 
wordt ook niet beoogd door de met werk in onroerende staat gelijk-
gestelde handelingen zoals opgesomd in § 3, 3°, tot 6°, van rubrieken 
XXXI en XXXVIII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit 
nr. 20.
Deze goederen zijn evenmin bedoeld in een andere rubriek van tabel 
A en B van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 voornoemd, zo-
dat de levering met plaatsing van plafondliftsystemen onderworpen 
is aan het normale btw-tarief van 21%.

4  Vergelijk met Beslissing nr. E.T. 71428 dd. 27.12.1993 inzake lichtreclames waarin ook het 
argument van de “boeten en schroeven” impliciet wordt toegepast om het al dan niet 
onroerend worden te beoordelen.

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

Onderwerp Spreker Affligem-
Essene (1*)

Kortrijk 
(2*)

Gent 
(3*) (8*)

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
(8*)  Campus Stropkaai: Stropkaai 38 b te 9000 Gent (Gewijzigde locatie + datum)
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Niet te missen
PUBLICATIES BS  
    mmv Filip Vandenberghe

- BS 02.06.2016: KB van 13 mei 2016: Lijst van producten en diensten 
die met ecocheques aangekocht kunnen worden. Bijlage aan de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quater van 26 januari 2016, 
gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende 
de ecocheques

- BS 07.06.2016: Wet van 26 mei 2016 tot wijziging van artikel 194ter 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende 
het Tax Shelter stelsel ten gunste van audiovisuele werken. Aan-
passing van de voorwaarden aan het stelsel van de tax shelter zo-
als het van toepassing is vanaf 1 januari 2015.Ondernemingen die 
verbonden waren met televisieomroepen kwamen nier in aanmer-
king als productievennootschap.  Voortaan kan dit wel indien de 
televisieomroep geen  rechtstreekse voordelen geniet vanwege de 
productievennootschap. Herfacturaties die hun oorsprong vinden 
van vóór de datum van de raamovereenkomst zullen vanaf 1 sep-
tember 2016 niet langer aanvaard worden tenzij de uitgaven wer-
den gemaakt binnen de zes maanden voorafgaand aan de onder-
tekening van de overeenkomst, maar enkel indien de productie-
vennootschap verantwoordt waarom deze uitgave moest gebeuren 
vóór de ondertekening ervan. Aanpassingen van toepassing vanaf 
1 juli 2016.

- BS 23.06.2016: bericht betreffende de opmaak van het model van de 
attesten inzake hypothecaire leningen. Het betreft de attesten die 
dienen afgeleverd door de leningsinstellingen (attest 281.61) en de 
verzekeraars (attest 281.62) waarvoor een fiscaal voordeel wordt ge-
vraagd. Het betalingsattest en het basisattest zijn voortaan geïnte-
greerd in één attest. Deze attesten mogen ook worden aangewend 
in het kader van de toepassing van de Vlaamse ‘geïntegreerde’ 
woonbonus. Nieuwe attesten van toepassing vanaf aanslagjaar 
2017.

- BS 29.06.2016: omzendbrief nr 654 dd 10 juni 2016 inzake de kilo-
metervergoeding toegekend aan het overheidspersoneel. Deze ver-
goeding bedraagt vanaf 1.07.2016 tot en met 30.06.2017 0,3363 euro

- BS 04.07.2016: Programmawet van 1 juli 2016. Deze wet breidt de 
aangifteplicht vanaf 14 juli 2016 uit, van betalingen aan belasting-
paradijzen wanneer het totaalbedrag op jaarbasis van 100 000 euro 
overschreden wordt,  naar vaste inrichtingen in een belastingpara-
dijs, bankrekeningen beheerd door een persoon of vaste inrichting 
gevestigd in een belastingparadijs of een kredietinstelling geves-
tigd of met een vaste inrichting in een belastingparadijs. Daarnaast 
bevat de wet tevens een uitbreiding van de documentatievereisten 
betreffende verrekenprijzen voor multinationale ondernemingen. 
Er is ook nog de vermelding dat wie nalaat een juridische construc-
tie te vermelden of onvoldoende informatie verstrekt in de aangifte 
van de personenbelasting, kan beboet worden met een geldboete 
van 6.250 euro per jaar en per niet gemelde juridische constructie 
(nieuw art. 445 §2 WIB92). Ook de nieuwe regeling voor inkomsten 
verkregen uit ‘deeleconomie’ (nieuw art. 90, 1e lid, 1e bis WIB92) 
wordt vermeld. Deze regeling is van toepassing vanaf 1 juli 2016.

- BS 11.07.2016: Bericht van de AAFisc. Bericht aan de verzekerings-
ondernemingen, voorzorgsinstellingen en instellingen voor be-
drijfspensioenvoorzieningen ivm het belastingstelsel van aanvul-
lende pensioenen en de toepassing van de  afzonderlijke aanslag-
voet van 10 %. Het betreft de invulling van het begrip “effectief ac-
tief” inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Voor 
werklozen met SWT die vanaf 1 januari 2015 zijn toegetreden tot 
dit stelsel wordt de periode gelijkgesteld met effectief actief indien 
men beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt.

- BS 22.07.2016: Wet van 10.07.2016 tot wijziging van het WIB 92 wat 
de giften aan hogescholen betreft. Ook hogescholen kunnen vanaf 
ajr 2016 giften ontvangen die recht geven op een belastingvermin-
dering in de personenbelasting

- BS 29.07.2016: Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent 
systeem inzake fiscale en sociale regularisatie. Deze wet is beperkt 
tot de federale en de gewestelijke belastingen waarvoor de federale 
overheid de dienst verzekert en waarvoor met het desbetreffende 

gewest een samenwerkingsakkoord is afgesloten. Daardoor zij re-
gularisaties inzake successierechten momenteel nog uitgesloten. 
Van toepassing vanaf 1 augustus 2016.

- BS 11.08.2016: Wet van 3 augustus 2016 houdende dringende fiscale 
bepalingen. Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing van 
1,6995%  die werd ingevoerd nav het Tate & Lyle- arrest werd aan-
gepast in de mate dat de voorwaarden om van het verlaagde tarief 
te kunnen genieten afhankelijk zijn van de taxatievoorwaarde in 
hoofde van de uitkerende en verkrijgende vennootschap. Daar-
naast is er tevens de afschaffing opgenomen van het stelsel van de 
aftrek voor octrooi-inkomsten vanaf 1 juli 2016.  

- BS 11.08.2016: Wet van 3 augustus 2016 tot wijziging van het WIB92 
inzake het belastingkrediet (art. 289ter WIB92) voor lage activi-
teitsinkomsten. Forfaitair belaste belastingplichtigen waren uitge-
sloten van deze vorm van belastingkrediet. Vanaf ajr 2017 is deze 
uitsluiting enkel nog van toepassing voor belastingplichtigen die 
op een forfaitaire minimumwinst of  -baat worden belast wegens 
het niet indienen van de aangifte (conform art. 342 §3 WIB92)

- BS 11.08.2016: Wet van 3 augustus 2016 betreffende de belasting-
vrije som voor kinderen in het geval van co-ouderschap. De verde-
ling van de belastingvrije som is niet langer mogelijk in het geval 
van co-ouderschap wanneer de kinderen meerderjarig worden. De 
ouder bij wie het kind niet ten laste staat verliest daardoor de helft 
van de belastingvrije som vanaf het ogenblik dat het kind 18 jaar 
wordt. Voortaan volstaat het dat de niet meer samenlevende belas-
tingplichtigen (de ouders) een onderhoudsplicht hebben conform 
art. 203 §1 van het BW. De voorwaarde van de gelijkmatig verdeel-
de huisvesting over de beide belastingplichtigen blijft ongewijzigd. 
Maatregel van toepassing vanaf ajr 2017.

- BS 11.08.2016: Wet  van 3 augustus 2016 betreffende de indiening 
van een bezwaarschrift inzake inkomstenbelastingen bij een onbe-
voegd ambtenaar. Voortaan is het bezwaarschrift toch ontvanke-
lijk vanaf de datum van ontvangst, zelfs indien de ambtenaar be-
last is met de inning en invordering van de inkomstenbelastingen. 
Maatregel van toepassing vanaf 10 dagen na publicatie in het BS.

- BS16.08.2016: Programmawet van 3 augustus 2016 betreffende een 
nieuwe fiscale regeling voor vastgoedvennootschappen en vast-
goedbeleggingsfondsen en de wetsaanpassing van de voorafbeta-
lingen waardoor de basisrentevoet nooit lager zal kunnen zijn dan 
1%. Daardoor zal het vermeerderingspercentage steeds minimaal 
2,25% bedragen vanaf 1.01.2017.

- BS 18.08.2016: KB van 9.08.2016 betreffende de formulieren die die-
nen gebruikt in het kader van de wet van 21 juli 2016 tot uitvoering 
van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie

SOCIALE ACTUALITEIT    
   mmv Partena Professional

- Rechtzetting niet in te halen overurenkrediet in horecasector 
(art. 25 tot 27 PW II)

 Bron:  Programmawet (II) van 3 augustus 2016, BS 16 augustus 
2016.

- Vlaanderen schrapt overstappremie voor oudere werknemers 
(art. 5 en 6 PD 2016/1) Bron:  Decreet van 8 juli 2016 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 
2016, BS 22 augustus 2016. (Programmadecreet 2016 art. 5 en 6)

- Fiscale en sociale regularisatie 2016: modellen van regulari-
satieaangifte en regularisatieattesten in het Staatsblad Bron:  
Koninklijk besluit van 9 augustus 2016 tot vastlegging van de 
formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van de artikelen 
7 en 13 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een per-
manent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, BS 18 
augustus 2016.

- De tweede halfjaarlijkse programmawet van 2016 is verschenen 
in het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2016. Ze bevat enkele 
nieuwe maatregelen op het vlak van fiscaliteit en sociale zaken.

 Op het vlak van sociale zaken brengt de Programmawet (II) 
van 3 augustus 2016 de ‘wet van 16 november 2015 houdende 
diverse bepalingen inzake sociale zaken’ (art. 31 en art. 32) in 
overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van de 
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wetgever door het op vraag van de werknemer niet in te halen 
overurenkrediet in de horecasector automatisch via wet op te 
trekken tot 300 of 360 uren, al naargelang het gebruik van een 

‘witte kassa’. Vanaf 1 januari 2016 worden de 91 overuren die een 
voltijdse werknemer kan laten uitbetalen in plaats van ze in te 
halen, dus automatisch door de wet zelf verhoogd tot 300/360 
uren. Er moet dus geen sectorale CAO meer voor afgesloten 
worden.

- De consumptieprijsindex steeg in mei met 0,33 punt tot 103,08 
punten. De gezondheidsindex, waarin geen rekening wordt ge-
houden met alcoholische dranken, tabak en motorbrandstoffen, 
klom 0,24 punt tot 103,77 punten.

 De afgevlakte gezondheidsindex bedroeg in mei 101,26 punten. 
Dat betekent dat de spilindex voor het openbaar ambt en de 
sociale uitkeringen, die werd vastgelegd op 101,02 punten, is 
overschreden. Sociale uitkeringen en pensioenen zijn hierdoor 
in juni met 2% gestegen. De wedden van ambtenaren gaan een 
maand later, in juli dus, ook 2% de hoogte in. De vorige spilin-
dexoverschrijding had plaats in november 2012.

 De FOD Sociale Zekerheid heeft nu laattijdig een lijst met socia-
le uitkeringen gepubliceerd die van toepassing zijn met ingang 
van 1 juni 2016. 

 Bron:  Officieel bericht van 11 augustus 2016 (sociale uitkerin-
gen), BS 11 augustus 2016

- Strenger regime bij administratieve geldboeten voor zelfstandi-
gen (art. 12-19 PW)

 De programmawet van 1 juli 2016 bundelt een paar fraudebe-
strijdingsmaatregelen die geënt zijn op het sociaal statuut voor 
zelfstandigen. Ze maken deel uit van een ruimer plan voor de 
bestrijding van sociale fraude. Het gaat hier om de admini-
stratieve geldboeten. Ook de fictieve aansluiting komt aan bod. 
Bron:  Programmawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 (art. 12–19 
PW)

- Een KB van 21 juli 2016 vult een paar besluiten aan om het ‘aan-
vullend in aanmerking nemen van de militaire dienst in het 
pensioenstelsel van werknemers’ mogelijk te maken.

 Het gaat in de eerste plaats om een aanvulling van het alge-
meen reglement op het werknemerspensioen (KB van 21 de-
cember 1967, artikel 34, §2, 3).

- De laagste pensioenen die voor een volledige loopbaan wor-
den toegekend aan werknemers en zelfstandigen, zullen vanaf 
1 januari 2017 met 0,7% stijgen. In afwachting daarvan zal de 
verhoging de vorm aannemen van een eenmalige inhaalpremie 
die in december 2016 wordt uitbetaald.

 Hiermee brengt de regering een sociale correctie aan in de tax-
shift. Deze maatregelen zorgen voor een sterkere koppeling 
tussen het pensioenbedrag en de beroepsloopbaan. Bron:  Wet 
van 6 juli 2016 tot toekenning van een premie aan sommige be-
gunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van 
sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelf-
standigenstelsel, BS 28 juli 2016.

- Een wet van 21 juli 2016 heeft op 1 augustus 2016 een ‘perma-
nent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie’ ingevoerd. 
Het geeft natuurlijke personen en rechtspersonen de kans om 
hun (federale) fiscale en sociale toestand te regulariseren door 
spontaan niet-aangegeven inkomsten, sommen, btw-handelin-
gen en fiscaal verjaarde kapitalen aan te geven bij het bestaande 

‘Contactpunt regularisaties’ van de FOD Financiën. Dat kan fis-
cale en strafrechtelijke immuniteit opleveren.

- De Ziekteverzekeringswet bepaalt dat het mogelijk is om de 
arbeidsongeschiktheid te beëindigen tijdens de periode van in-
validiteit, vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Nu 
geeft de wetgever aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit 
van het Riziv de bevoegdheid om ook de primaire ongeschikt-
heid te kunnen beëindigen vanaf de eerste dag van de zevende 
maand van ongeschiktheid. Bron:  Programmawet van 1 juli 
2016, BS 4 juli 2016 (art. 8 - 10 PW)

- Ziekteverzekeringswet: wetgever versoepelt terugvordering 
onterecht betaalde uitkeringen bij overlijden (art. 11 PW) Bron:  
Programmawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 (art. 11 PW)

- De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstan-
digen of bij de Nationale Hulpkas moet voortaan gebeuren vóór 
het begin van de activiteit als zelfstandige, en niet meer ‘uiter-
lijk op de dag van de aanvang’. Deze aanpassing van het statuut 
voor zelfstandigen – opgenomen in het KB nr. 38 – is in werking 
getreden op 1 juli 2016.

- Een wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal sta-
tuut van de zelfstandigen versterkt de wettelijke basis van de 
bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstan-
digen.

 Daarnaast voorziet de wetgever in de basis voor een vrijstel-
ling van bijdragen voor de zelfstandige die haar activiteit on-
derbreekt naar aanleiding van haar bevalling. Bron:  Wet van 
15 juli 2016 houdende diverse bepalingen inzake het sociaal sta-
tuut van de zelfstandigen, BS 29 juli 2016

- De CAO nr. 36bis van 27 november 1981 betreffende de oprich-
ting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzend-
krachten en vaststelling van zijn statuten, geregistreerd op 30 
november 1981 onder het nummer 7488/CO/300, wordt opgehe-
ven.

- De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed rond de 
veralgemening van het dwangbevel en het gebruik van de ‘e-
box voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

 Het voorontwerp beoogt de veralgemening van de invordering 
van onbetaalde sociale bijdragen door middel van dwangbevel 
door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Het voorontwerp 
heeft ook als doel het gebruik van de e-box verplicht te maken 
in het kader van de relatie tussen de RSZ en de werkgevers, hun 
mandatarissen en de curatoren. 

 Het voorontwerp is ingediend door de minister van Justitie 
Koen Geens, de minister van Sociale Zaken Maggie De Block 
en de minister van Werk Kris Peeters. Het initiatief kadert in de 
uitvoering van het Justitieplan.

 Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad 
van State.

- De programmawet van 1 juli 2016 voorziet in een reorganisatie 
van de Sociale inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Daar-
toe wordt het Sociaal Strafwetboek aangepast. BS 4 juli 2016 (art. 
24 – 28 PW)

- De Vlaamse Regering heeft het doelgroepenbeleid herleid tot 
3 doelgroepen: de jongeren, de 55-plussers en de personen met 
een arbeidshandicap. Het decreet houdende het Vlaamse doel-
groepenbeleid legt de basis voor die operatie. Nu is ook het 
bijhorende uitvoeringsbesluit verschenen. Bron:  Besluit van 
de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 tot uitvoering van het 
decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepen-
beleid, BS 28 juni 2016

- Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2016 nog slechts een 
vergoeding van 0,3363 euro per kilometer wanneer ze hun ei-
gen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2016 
ontvangen ze daarvoor nog 0,3412 euro per kilometer.

 De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt, is gebaseerd 
op dit bedrag (Com. IB 1992, nr. 31/36) en daalt dus ook tot 0,3363 
euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïn-
dexeerd. Het bedrag van 0,3363 euro geldt dus van 1 juli 2016 tot 
30 juni 2017.

- Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan worden inge-
roepen bij een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk 
van de wil van de werkgever en van de werknemer die de uit-
voering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk 
maakt. De terreuraanslagen van 22/03/2016 op de luchthaven 
van Brussel-Nationaal en in de metro van Brussel werden er-
kend als overmacht.  Vicepremier en Minister van Werk en Eco-
nomie Kris Peeters heeft beslist om de automatische erkenning 
van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van 
de aanslagen van 22 maart voor Brussel en Vlaams-Brabant te 
verlengen tot en met 30/09/2016.
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