Gompel& Svacina

BEROEPSVERENIGING VOOR BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN

Gompel&Svacina, Reebokweg 1, 2360 Oud-Turnhout, www.gompel-svacina.be

INHOUD

Overleiestraat 98 - 8530 Harelbeke
Tel 056 44 37 21
ING IBAN BE57 3850 4261 9035
BTW BE0457 707 762
www.bbb-vzw.be
secretariaat@bbb-vzw.be

Verantwoordelijk uitgever: Donckels Frans – Esdoornstraat 17 – 8560 Wevelgem

1 Wat heeft beroeps
vereniging BBB u in 2019
te bieden?
2 Onbelast bijverdienen tot
6.130 euro per jaar
vrijgesteld maar veel
voorwaarden
5 Hervorming van het
wettelijk erfrecht
7 Planning BBB-avondseminaries 2019

Redactie:
Patrick Deleu
Els De Wielemaker
Erna Goedefroy
Jean-Marie Hillewaere
Gaëlle Houvenaeghel
An-Karlien Noterman
Freddy Noterman
Stefan Ruysschaert
Philippe Salens
Xavier Schraepen
Stephan Svacina
Filip Vandenberghe
In samenwerking met

Flash

driemaandelijks tijdschrift - jaargang 20 nr. 4 - Oktober - November - December
afgiftekantoor Gent X : P209172

Wat heeft beroepsvereniging BBB
u in 2019 te bieden?

Ook voor 2019 is de werkgroep “seminaries” op zoek gegaan naar nieuwe docenten en actuele onderwerpen. Dit om andermaal tegemoet te komen aan de vele
suggesties van onze actieve leden. Bijgevolg kunnen wij terug een gevarieerd en
kwalitatief programma van 14 avondseminaries aanbieden. In deze BBB-Flash is
alvast de kalender voor het jaar 2019 terug te vinden. Ook zullen enkele nieuwe
projecten worden gestart in de loop van 2019 teneinde u, in een beperkte groep, te
kunnen verdiepen op diverse specifieke onderwerpen. Via onze website zullen
deze initiatieven worden kenbaar gemaakt in de loop van 2019. Om te kunnen
genieten van dit aantrekkelijke aanbod hoeft u ofwel uw lidmaatschap te hernieuwen ofwel u te registreren als nieuw lid via de registratieprocedure die u
in bijlage kunt vinden. Het lidgeld voor 2019 werd vastgelegd op € 325,00 (ex. 21
% BTW) voor de gewone leden en € 225,00 (ex. 21 % BTW) voor de stagiairs. Het
lidgeld komt niet in aanmerking voor de KMO portefeuille. Indien u liever niet
kiest voor een jaarlijks lidmaatschap, kan u toch aan één van deze seminaries deelnemen door u ervoor te registreren. U genereert vervolgens een factuur tegen de
éénmalige deelnemingsprijs van € 175,00 waarvoor U de voordelen van de KMO
portefeuille kan inroepen.

De vereniging blijft ook haar bijzondere aandacht houden voor de jongste telgen
van de BBB-familie: in 2019 staan 3 intensieve opleidingsreeksen voor de stagiairs op het programma. In een informele en confraternele sfeer genieten de
stagiairs een intensieve voorbereiding op hun bekwaamheidsexamen. Zij worden ondergedompeld in een nauwe en interactieve begeleiding door deskundige
gastdocenten, allen specialist en wel bekend in hun vakdomein. Deze bijzondere
opleidingsreeksen zijn toegankelijk voor alle stagiairs; leden van de vereniging
profiteren van een korting op de deelnameprijs. Stagiairs kunnen ook hier genieten van de voordelen van de KMO portefeuille.
Ook de kleinere kantoorstructuren kunnen blijven rekenen op de stem en de
ondersteuning van BBB. Via deelname aan diverse commissies en werkgroepen
laten wij, indien u dit wenst, uw stem horen binnen onze instituten. De vereniging
onderneemt tal van acties om haar intranet uit te bouwen en up-to-date te houden
met actuele documentatie en gebruiksvriendelijke tools van onze partners. Intussen kunnen onze leden altijd terugvallen op het uitgebreid digitaal archief aan
syllabi van de voorbije seminaries.

Wij hopen u in talrijke getale opnieuw te mogen verwelkomen op één van onze
locaties in Vlaanderen en wensen u alvast een gezellig einde van 2018 en een bruisend nieuw 2019 !
Jean-Marie Hillewaere, voorzitter BBB
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Onbelast bijverdienen tot 6.130 euro per jaar vri

D

e Wet 18 juli 20181 betreffende de economische relance en de versterking van de

sociale cohesie (BS 26.07.2018) heeft tot doel

om alle inkomsten uit :
1 verenigingswerk (geen vrijwilligerswerk),
2 occasionele diensten tussen burgers en
3 inkomsten uit deeleconomie tot 6.130 euro
(ajr 2019) op jaarbasis vrij te stellen.
De regeling is niet éénvoudig want elke categorie heeft haar eigen specifieke voorwaarden.
Bovendien werkt de regering nog aan een
wetsontwerp die bepaalde activiteiten en inkomensgrenzen wijzigt2 .

Wie komt in aanmerking voor deze regeling ?
Bij verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers moet
men:
- ofwel, gedurende het derde kwartaal dat het begin van het
verenigingswerk voorafgaat, tewerkgesteld zijn als werknemer,
waarbij hij een totale tewerkstelling heeft die minimaal gelijk is
aan 4/5 van een voltijdse job,
- ofwel, gedurende het derde kwartaal dat het begin van het verenigingswerk voorafgaat, een zelfstandige beroepswerkzaamheid uitoefenen voor zover een minimum aan sociale bijdragen
verschuldigd is,
- ofwel, gedurende het tweede kwartaal dat het begin van het
verenigingswerk voorafgaat, gepensioneerd zijn.
Daardoor is bijna iedereen die geen job heeft, behalve gepensioneerden, uitgesloten van deze regeling.
Bij deeleconomie, dat gebaseerd is op het ruilen en delen van
ruimtes, goederen, werktuigen, geld, kennis en diensten, dient
gewerkt d.m.v. erkende deelplatformen waarbij het verkrijgen van

2
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1 FAQ’s deeleconomie Fisconetplus dd. 15.10.2018
2 wetsontwerp ‘tot wijziging van de wet van 18.07.2018 betreffende de economische relance en
de versterking van de sociale cohesie en van het WIB92’ die de lijst met toegelaten activiteiten
wijzigt binnen het verenigingswerk en de mogelijkheid voorziet om het maximaal maandbedrag te verhogen van 500 naar 1000 euro (NG) zonder dat de het maximumbedrag op
jaargrens mag worden overschreden. Deze verhoging wordt beperkt tot seizoensgebonden
activiteiten in de sportsector en zou van toepassing worden vanaf 1.01.2019. (Parl. St Kamer
2017-2018, nr 54-3223/008)

de erkenning door het elektronisch platform niet automatisch
recht geeft op de toepassing van het gunstig belastingstelsel voor
de particulieren die het elektronisch platform gebruiken om hun
diensten te verlenen.
Bij inkomsten afkomstig uit deeleconomie gaat het om dienstverrichtingen (geen leveringen van goederen) die een particulier aan
een andere particulier levert, onder de volgende voorwaarden: 1)
de diensten worden enkel aan particulieren geleverd die niet in
het kader van hun beroepswerkzaamheid handelen 2) de inkomsten genereren niet uitsluitend roerende inkomsten, onroerende
inkomsten of inkomsten uit de onderverhuring van onroerende
goederen 3) de diensten worden verricht in het kader van overeenkomsten die tot stand zijn gebracht door tussenkomst van
een erkend elektronisch platform 4) de inkomsten worden enkel
door dit platform of door tussenkomst ervan betaald 5) de inkomsten komen enkel voort uit diensten geleverd in het kader van de
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aar vrijgesteld maar veel voorwaarden

Filip Vandenberghe, adviseur bij de FOD Financiën, docent aan
de Vives/Brugge Business School (postgraduaat fiscale wetenschappen),
gastdocent bij de FHS (Brussel) en talrijke fiscale en boekhoudkundige verenigingen.
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les, sportlessen, hulp, ondersteuning en transport van personen,
kleine onderhoudswerken aan of rondom de woning? het zorgen
voor, het passen op en het uitlaten van dieren, enz. Deze diensten
mogen ook verleend worden in het kader van deeleconomie.
Deze diensten worden enkel vrijgesteld indien deze uitsluitend
plaatsvinden via het systeem van occasionele diensten tussen
burgers of via het systeem van deeleconomie.

Dit betekent dat van zodra voor een bepaald jaar een inkomen
voor een dienst wordt verkregen als gewoon divers inkomen (occasionele winst) of beroepsinkomen, er geen sprake meer kan zijn
om de belastingregeling voor occasionele diensten tussen burgers
te bekomen voor andere inkomsten uit diensten van dezelfde
aard, zelfs indien alle andere voorwaarden zijn vervuld.

Voorbeeld: Iemand gaat in de loop van het jaar N babysitten tegen betaling zonder tussenkomst van een erkend platform van
de deeleconomie en zonder zich te registreren in de elektronische
applicatie voorzien in het kader van occasionele diensten tussen
burgers.
Wanneer men in de loop van datzelfde jaar op een ander moment
gaat babysitten in het kader van occasionele diensten tussen burgers of deeleconomie, kan men geen aanspraak meer maken op de
vrijstelling, zelfs wanneer alle ander voorwaarden zijn vervuld.

deeleconomie of in het kader van de occasionele diensten tussen
burgers.

Welke activiteiten komen in aanmerking ?

Per categorie van bijverdienen bestaat een lijst van activiteiten die
in aanmerking komen.

Bij verenigingswerk gaat het vooral om activiteiten in de socioculturele en sportieve sector. Voorbeelden zijn animatoren, sporttrainers, gidsen, begeleider van voor-en naschoolse opvang, de
nachtoppas, begeleider van schooluitstappen, enz. De lijst van
toegelaten activiteiten wordt in het vermelde wetsontwerp bijgewerkt. Zo worden o.a. alle vermeldingen ivm jeugd-of speelpleinwerking geschrapt.
De occasionele diensten tussen burgers omvatten occasionele
prestaties o.a. bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniek-
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Bij deeleconomie bestaat er geen limitatieve lijst van diensten
maar gaat het om handelingen tussen particulieren waarbij de
nadruk wordt gelegd op het verhuren, lenen en ruilen van onroerende goederen, de huisvesting, het verhuren, lenen en ruilen van
roerende goederen, de uitwisseling van diensten, de verkoop van
voorwerpen, tweedehandskleren, maaltijden.

Verschillend met de oude regeling inzake deeleconomie is dat
wanneer een belastingplichtige via een erkend platform een kamer verhuurt met ontbijt, het deel van de vergoeding dat betrekking heeft op de huur van de kamer op zich en de huur van het
linnengoed voortaan eveneens winst uit de deeleconomie uitmaakt. Er dient m.a.w geen uitsplitsing meer te gebeuren naar de
verschillende soorten van inkomsten.

Welk bedrag is vrijgesteld ?

De grens van 6.130 euro (ajr 2019) is van toepassing op het brutobedrag van de inkomsten uit occasionele diensten tussen burgers, samengenomen met het brutobedrag van de inkomsten uit
de deeleconomie en het brutobedrag van de vergoedingen voor
verenigingswerk.
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ervan, verhoogd met alle sommen die door of door tussenkomst
van dat platform werden ingehouden zoals de ingehouden bedrijfsvoorheffing, de kosten (commissies) die door het platform of door
een financiële tussenpersoon aan de dienstverlener worden aangerekend, de eventuele belastingen (toeristische of andere), ingehouden door het platform.
Wanneer in het kalenderjaar of in het vorige kalenderjaar voormelde grens wordt overschreden, is de vrijstelling niet van toepassing
waardoor bovenbedoelde inkomsten belastbaar zijn vanaf de eerste
euro. In de regeling van de deeleconomie is er geen maandgrens
zoals dit bij verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers wel het geval is.

Flash

Wanneer bij inkomsten uit verenigingswerk in het kalenderjaar of
in het vorige kalenderjaar de grens wordt overschreden, is de vrijstelling niet van toepassing waardoor deze inkomsten als beroepsinkomsten belastbaar zijn vanaf de eerste euro en bijgevolg worden
belast volgens de gebruikelijke regels inzake gewone bezoldigingen van werknemers of op baten. De belastingplichtige heeft wel
de mogelijkheid om het tegenbewijs te leveren door bijvoorbeeld
aan te tonen dat zijn activiteit als hobby wordt uitgeoefend en dat
ze geen voortgezette werkzaamheid met beroepskarakter uitmaakt.
In dat geval behouden die inkomsten de aard van diverse inkomsten.

Het brutobedrag afkomstig van occasionele diensten tussen burgers omvat alle bedragen met betrekking tot prestaties verricht in
de loop van het betrokken kalenderjaar dat ten voordele van de
belastingplichtige is geregistreerd in de elektronische applicatie.
Wanneer in het kalenderjaar of in het vorige kalenderjaar de grens
wordt overschreden, is de vrijstelling niet van toepassing waardoor
deze inkomsten belastbaar zijn vanaf de eerste euro.

De inkomsten vormen beroepsinkomsten wanneer ofwel de bruto
inkomsten van het lopende jaar N of het vorige jaar N-1 de grens
van 6.130 euro overschrijden ofwel deze inkomsten reeds beroepsinkomsten uitmaakten voor het vorige jaar N-1 ofwel deze diensten zijn verricht tijdens het lopende jaar N in het kader van een
beroepswerkzaamheid omdat deze diensten nauw verbonden zijn
met de activiteit die de belastingplichtige uitoefent als zelfstandige
of met de activiteit van de vennootschap waarvan hij bedrijfsleider
is.
De belastingplichtige heeft de mogelijkheid om het tegenbewijs te
leveren door bijvoorbeeld aan te tonen dat zijn activiteit niet vaak
genoeg uitgeoefend wordt en dat ze geen voortgezette werkzaamheid met beroepskarakter uitmaakt. In dat geval behouden die inkomsten de aard van diverse inkomsten.

Wanneer de belastingplichtige in de loop van een kalendermaand vergoedingen voor occasionele diensten tussen burgers en vergoedingen voor verenigingswerk heeft behaald waarvan het totale
brutobedrag meer dan één twaalfde van het jaarlijks plafond bedraagt, is de vrijstelling niet van toepassingen en is het geheel
van de vergoedingen van die maand belastbaar als beroepsinkomen (volgens de gewone regels die van toepassing zijn op winst
en baten) die mee in rekening worden gebracht om te beoordelen
of de jaarlijkse grens van 6.130 euro is overschreden. Het hiervoor
vermelde wetsontwerp verdubbelt de maandgrens voor bepaalde
categorieën van verenigingswerk die gerelateerd zijn aan de sportsector zonder dat de maximumbedrag op jaarbasis wordt gewijzigd.

De inkomsten vormen beroepsinkomsten wanneer ofwel de bruto
inkomsten van het lopende jaar N of het vorige jaar N-1 de grens
van 6.130 euro overschrijden ofwel deze inkomsten reeds beroepsinkomsten uitmaakten voor het vorige jaar N-1 ofwel deze diensten zijn verricht tijdens het lopende jaar N in het kader van een
beroepswerkzaamheid omdat deze diensten nauw verbonden zijn
met de activiteit die de belastingplichtige uitoefent als zelfstandige
of met de activiteit van de vennootschap waarvan hij bedrijfsleider
is.
De belastingplichtige heeft ook hier de mogelijkheid om het tegenbewijs te leveren door bijvoorbeeld aan te tonen dat zijn activiteit
niet vaak genoeg uitgeoefend wordt en dat ze geen voortgezette
werkzaamheid met beroepskarakter uitmaakt. In dat geval behouden die inkomsten de aard van diverse inkomsten en kunnen deze
inkomsten in principe tegen een aanslagvoet van 33 % worden belast.

Zo kan een zelfstandige tuinier die tegelijk zijn activiteit uitoefent
in de ‘werkelijke’ economie en via een erkend elektronisch platform, deze inkomsten niet kwalificeren als diverse inkomsten maar
vormen deze steeds beroepsinkomsten, ongeacht hun bedrag.
Daarentegen wanneer een arbeider in de bouwsector kleine onderhoudswerken verricht aan een huis in het kader van occasionele
diensten tussen burgers, dan kunnen deze inkomsten uit occasionele diensten tussen burgers wel in aanmerking nemen voor de
specifieke belastingregeling.

Het is met andere woorden opletten geblazen om de voorwaarden
strikt na te leven en vooral om er voor te zorgen dat de grens van
6.130 euro bruto op jaarbasis niet wordt overschreden. Anders zal
men weinig plezier beleven aan dit ‘onbelast bijverdienen’…
Bijkomende info is terug te vinden op de website:
www.bijklussen.be

Het brutobedrag uit deeleconomie omvat het bedrag dat werkelijk is betaald of toegekend door het platform of door tussenkomst
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Hervorming van het wettelijk erfrecht
Bart Chiau, professor aan de UGent, trainer in de financiële sector,
auteur van diverse professionele uitgaven over successieplanning en verzekeringen.

H

et wettelijk erfrecht bepaalt wie wat erft
naar aanleiding van een overlijden als er

niets anders werd geregeld. Als u zelf niets on-

derneemt bepaalt de wet in uw plaats hoe uw
erfenis wordt verdeeld. Deze wettelijke regels
dateren uit de tijd van Napoleon en vindt men
terug in het Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg is
het erfrecht sterk verouderd en beantwoordt
het niet meer aan de noden van de huidige samenleving.
Afwijken van de wettelijke regels kan aan de hand van een
huwelijkscontract, een testament, een schenking of een levensverzekering. Dit betekent dat men nog altijd zelf actie moet
ondernemen indien men niet akkoord is met de spelregels die
in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
De hervorming van het wettelijk erfrecht is van kracht vanaf
1 september 2018. Met de hervorming wil men een beter evenwicht vinden tussen familiale solidariteit en individuele vrijheid. De wetgever beoogt een vereenvoudiging van de techniciteit en wil het erfrecht in lijn brengen met internationale
tendensen. Het wordt mogelijk om uw erfenis meer op maat
te regelen. Centraal staat een grotere beschikkingsvrijheid. Er
wordt voorzichtig gesleuteld aan de herziening van het wettelijk erfrecht. We zetten voor u de belangrijkste wijzigingen
op een rij.

1. Gewaarborgd erfdeel
a. Gewaarborgd erfdeel van de kinderen wordt kleiner
In het nieuwe erfrecht wordt het gewaarborgd erfdeel voor
de kinderen herleid tot de helft, ongeacht het aantal kinderen. Dit betekent dat ouders met twee of meer kinderen
meer bewegingsvrijheid hebben over wat ze willen doen
met hun nalatenschap. Op die manier kunnen zij een groter
deel overmaken aan bijvoorbeeld de samenwonende partner, de kinderen van de partner of een goed doel.
Met de aanpassing van deze regel wil men vooral tegemoet
komen aan nieuw samengestelde gezinnen. Tussen een
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stiefouder en een stiefkind bestaat er immers geen wettelijk
erfrecht. U moet dus als stiefouder zelf een testament maken ten voordele van uw stiefkind. Wat u testamentair kan
overmaken is beperkt tot het beschikbare gedeelte. Eigen
en stiefkinderen gelijk behandelen was onmogelijk, tenzij
beide partners slechts één kind hadden. Door de wetswijziging zal dat beschikbaar gedeelte vergroten. Op die manier
zien kinderen hun gewaarborgd erfdeel verkleinen als ze
nog broers of zussen hebben.
b. Gewaarborgd erfdeel van de langstkevende huwelijkspartner wijzigt niet
De reserve van de langstlevende echtgenoot blijft overeind
in het nieuwe erfrecht maar zal nu prioritair berekend worden op het beschikbare gedeelte. Het beschikbare gedeelte
wordt eerst aangesproken om de reserve van de langstlevende echtgenoot te garanderen. Pas als het beschikbare
deel onvoldoende is om de reserve van de langstlevende
echtgenoot samen te stellen, zal de reserve van de kinderen
worden aangesproken. De reserve van de kinderen wordt
dus maar met vruchtgebruik van de langstlevende belast als
het beschikbare gedeelte niet volstaat.
c. Gewaarborgd erfdeel ouders wordt afgeschaft
In het nieuwe erfrecht werd opgenomen dat er geen rekening meer moet worden gehouden met de reserve van de
ouders. Het reservatair deel voor de ouders werd afgeschaft.
De wet voorziet echter wel dat de ouders alsnog hun gewaarborgd minimum erfdeel kunnen opeisen (een vierde
vader en een vierde moeder) als zij behoeftig zouden zijn
op het ogenblik van het overlijden van hun kind. Dit is een
onderhoudsvordering van de ouders ten laste van de nalatenschap.

2. Erfovereenkomsten worden mogelijk
Een definitieve erfovereenkomst met betrekking tot de erfenis van een persoon die nog in leven is of een beding over
een niet-opengevallen nalatenschap opmaken, is in principe
verboden. Vandaag is het mogelijk om afspraken te maken
over de toekomstige nalatenschap met zijn afstammelingen
in dalende rechte lijn, stiefkinderen en partner. Men sluit een
juridisch bindend familiepact over de latere erfenisverdeling. Hiermee kan de overledene anticiperen op toekomstige
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ren, dan gaat de wetgever er nog steeds van uit dat u al uw
kinderen gelijk wilt behandelen. Wilt u één kind toch iets meer
geven, dan moet u expliciet vermelden dat het om een schenking ‘buiten erfdeel’ gaat. Voor andere wettelijke erfgenamen
zal de schenking altijd als ‘buiten erfdeel’ beschouwd worden.
Is de reserve aangetast, dan moet de begiftigde een deel teruggeven. Het is niet langer verplicht om een inbreng in natura te
doen. Men mag nu ook een vergoeding betalen ter waarde van
het bedrag dat de erfgenaam te weinig heeft gekregen.
De termijn waarbinnen men inkorting kan vragen blijft in
principe dertig jaar. Een erfgenaam moet ten laatste op de dag
van de vereffening-verdeling van de nalatenschap een eis tot
inkorting vorderen. Indien een niet-erfgenaam werd begiftigd
via een schenking of een testament, zal de termijn dat wettelijke erfgenamen krijgen om inkorting te vragen, verlaagd
worden naar tien jaar. Een niet-erfgenaam die iets heeft ontvangen van de erflater kan nog een stap verder gaan en zelf
binnen het jaar na het overlijden aan de erfgenamen vragen
om standpunt in te nemen of ze al dan niet inkorting zullen
vragen. De erfgenamen moeten dan reageren binnen het jaar
en inkorting vorderen binnen de twee jaar.

Flash

conflicten na zijn overlijden. De familie komt samen vóór het
overlijden van de erflater zodat alles kan besproken worden.
Voorwaarde is dat alle erfgenamen het akkoord ondertekenen.
Dit biedt nieuwe mogelijkheden om creatieve oplossingen te
zoeken. Zo zouden de grootouders met hun kinderen erfenisovereenkomsten kunnen sluiten over schenkingen aan de
kleinkinderen. Een erfovereenkomst kan voor gemoedsrust
zorgen als het de bedoeling is dat een bepaald kind de familiezaak overneemt of in de gezinswoning kan blijven wonen.
Ouders kunnen iets extra nalaten voor de zorg van een gehandicapt of een behoeftig kind. Een erfovereenkomst is mogelijk
met minderjarige kinderen maar zij moeten altijd minimum
hun gewaarborgd erfdeel ontvangen. Ook in nieuw samengestelde gezinnen kan een erfovereenkomst van pas komen. U
kunt uw stiefkinderen betrekken in de erfovereenkomst op
voorwaarde dat u gehuwd of wettelijk samenwonend bent met
de vader of moeder.
De erfovereenkomst zal steeds moeten motiveren waarom
voor een bepaalde verdeling wordt gekozen omdat het evenwicht tussen familieleden moet worden gerespecteerd. Dit
subjectieve evenwicht moeten de betrokkenen zelf beoordelen.
Niet iedereen moet exact hetzelfde krijgen maar iedereen moet
akkoord zijn met de verdeling en mag zich niet benadeeld voelen. Elke partij moet één maand vóór de ondertekening een
exemplaar ontvangen zodat men dat grondig kan bestuderen
en indien nodig advies vragen. De notaris moet alle betrokkenen apart informeren over de gevolgen van het akkoord. De
erfovereenkomst wordt in een authentieke akte gegoten en
geregistreerd.

3. Schenkingen gewaardeerd op moment van
schenking

Om te bepalen of u niet teveel heeft weggeschonken tijdens
uw leven, worden alle schenkingen op het moment van overlijden opnieuw ingebracht in de fictieve massa. Op basis van
de fictieve massa berekent men het minimum gewaarborgd
erfdeel van de reservataire erfgenamen. De waarde die in
rekening moet worden gebracht, is voor zowel roerende als
onroerende goederen, de waarde op het moment van schenking, geïndexeerd tot de dag van het overlijden. Schenkingen
met voorbehoud van vruchtgebruik worden wel nog gewaardeerd op de dag van overlijden of op de dag waarop aan het
vruchtgebruik wordt verzaakt omdat de begiftigde pas op die
dag over het goed volledig kan beschikken. Omdat ook onroerende goederen vandaag gewaardeerd zullen worden op de
dag van de schenking en niet op de dag van het overlijden, zal
men sneller verbeteringen aanbrengen aan een goed of investeringen doen.
Het wettelijk vermoeden dat een schenking steeds een ‘voorschot op erfdeel’ is, is nog enkel van toepassing zijn bij afstammelingen. Schenkt u tijdens uw leven aan één van uw kinde-

4. Omzetting vragen wordt makkelijker
Het omzettingsrecht is het recht van de vruchtgebruiker of
van de blote eigenaar om te vorderen dat het vruchtgebruik
of de blote eigendom wordt omgezet in volle eigendom, in
een som geld of in een gewaarborgde en geïndexeerde rente.
Er komt er een vereenvoudigde procedure van omzetting
van het vruchtgebruik buiten de rechtbank om bij nieuw samengestelde gezinnen. De stiefouder en het stiefkind hebben
geen bloedverwantschap en krijgen een omzettingsrecht dat
hen niet kan worden ontnomen. De omzetting zal op eerste
verzoek gebeuren. Dit betekent dat de rechter geen afweging
meer moet maken van de belangen en de omzetting onmiddellijk moet toestaan. De stiefkinderen moeten de vraag tot
omzetting stellen vooraleer de nalatenschap verdeeld is. De
langstlevende stiefouder kan wel zijn veto stellen tegen de
omzetting van het vruchtgebruik op de gezinswoning en de
inboedel.

5. Gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk

Men heeft in het wettelijk erfrecht ook een gedeeltelijke erfenissprong mogelijk gemaakt zodat u als ouder niet meer de
volledige nalatenschap dient te verwerpen ten voordele van
uw kind. U heeft een jaar de tijd om als erfgenaam de nalatenschap gratis volledig of gedeeltelijk door te geven aan uw
kinderen.

6

flash 4/2018.indd 6

20/11/18 09:32

BBB-FLASH • Oktober - November - December 2018

Gompel& Svacina

Planning BBB-avondseminaries 2019
Seminaries vangen steeds aan om 19u15
Onderwerp

De nieuwe B.V. oprichting en
werking
Hoe de professionele
vennootschap verder
optimaliseren, met aftoetsing
van het zomerkakkoord en
andere nieuwe spelregels (+
boek)
Personenbelasting,
Vennootschapsbelasting en Btw,
gezien door de rechterlijke bril
Btw update
Verschil tussen trouwen en
samenwonen op juridisch, fiscaal
en sociaal vlak
Publicitaire events, gratis
handelingen, vouchers en andere
bonnen : btw-gevolgen (+ boek)
Update Vennootschapsbelasting
(+ boek)
Update personenbelasting (+
boek)
De nieuwe vennootschapswet
- omvorming van bestaande
vennootschappen
Tweedepijlerpensioenen voor
zelfstandigen: capita selecta &
actualia.
De meest gemaakte Btw-foutenHoe recht zetten & voorkomen
Contracten onder de loep
Praktische tips bij het invullen
van de jaarrekening. VKT en
micro
Fiscale optimalisatie met
uw vennootschap vanaf
2020 (concrete invulling i.f.v.
actualiteit eind 2019)

(1*)
(2*)
(3*)
(4*)
-

Spreker

AffligemEssene (1*)

Kortrijk
(2*)

Gent (3*)

Brugge (4*)

Edegem
(5*)

Houthalen
(6*)

Leuven (7*)

Kristof Maresceau

21/01/2019

22/01/2019

23/01/2019

24/01/2019

28/01/2019

29/01/2019

30/01/2019

Marc Gielis

4/02/2019

5/02/2019

13/02/2019

31/01/2019

11/02/2019

12/02/2019

6/02/2019

Frank Vanbiervliet

18/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

25/02/2019

26/02/2019

27/02/2019

Eddy Soenen
Bart Chiau

11/03/2019

19/03/2019

13/03/2019

14/03/2019

18/03/2019

12/03/2019

20/03/2019

25/03/2019

26/03/2019

3/04/2019

28/03/2019

1/04/2019

2/04/2019

27/03/2019

Stefan Ruysschaert

29/04/2019

30/04/2019

24/04/2019

25/04/2019

6/05/2019

7/05/2019

8/05/2019

Philippe Salens

13/05/2019

28/05/2018

15/05/2019

16/05/2019

20/05/2019

14/05/2018

5/06/2019

Filip Vandenberghe

27/05/2019

4/06/2018

22/05/2019

23/05/2019

3/06/2019

21/05/2018

29/05/2019

Wim Goossens

2/09/2019

3/09/2019

4/09/2019

5/09/2019

9/09/2019

10/09/2019

11/09/2019

Paul Van Eesbeeck

16/09/2019

17/09/2019

18/09/2019

19/09/2019

23/09/2019

24/09/2019

25/09/2019

Tim Van Sant

30/09/2019

1/10/2019

2/10/2019

3/10/2019

21/10/2019

22/10/2019

23/10/2019

Ludo Ockier
Patrick Valckx

4/11/2019

5/11/2019

6/11/2019

7/11/2019

18/11/2019

12/11/2019

13/11/2019

9/12/2019

26/11/2019

11/12/2019

28/11/2019

2/12/2019

17/12/2019

4/12/2019

Filip Mees

25/11/2019

10/12/2019

27/11/2019

12/12/2019

16/12/2019

3/12/2019

18/12/2019

De Montil - Moortelstraat 8 te 1790 Affligem-Essene
VIVES-Campus Kortrijk –Doorniksesteenweg 145 te 8500 Kortrijk
Vormingscentrum Guislain vzw - Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent
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

Het lidgeld voor het jaar 2019 bedraagt 325,00 € (excl. 21 % Btw) voor de gewone leden en 225,00 € (excl. 21 % Btw voor de stagiairs, alles inclusief (seminaries, syllabi,
boeken en drankje tijdens de pauze).
Het lidgeld komt niet in aanmerking voor de KMO portefeuille.
De seminaries kunnen ook gevolgd worden door niet-leden tegen de prijs van 175,00 € (vrij van Btw). De éénmalige seminarie-inschrijvingen komen wel in aanmerking
voor de KMO portefeuille.
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