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        Brugge, 23 maart 2021 

 
Beste klant, 

 

 

 

 

Voorafbetalingen op inkomsten van 2021 

 

 
Opgelet: de voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) moeten zowel voor 

vennootschappen, zelfstandigen, als particulieren gebeuren op éénzelfde rekeningnummer 

BE61 6792 0022 9117 van het inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II – laan 33, bus 42, 1030 

Schaarbeek. 

 

Voor particulieren en zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van 

de voorafbetalingen, wordt sedert enige tijd een andere gestructureerde mededeling gebruikt.  

De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die door de fiscus verstuurd worden, vermelden deze nieuwe 

gestructureerde mededeling. 

Voor vennootschappen is er niets veranderd aan de gestructureerde mededelingen. 

 

Rekening houdend met de gescheiden belastingberekening op de inkomsten van 2021, moet elke belastingplichtige 

(d.w.z. bij natuurlijke personen in voorkomend geval per partner) een eigen voorafbetaling doen om vermeerdering te 

vermijden. 

Met ingang van aanslagjaar 2019 wordt de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen voor de 

vennootschappen altijd toegepast. 

Enkel op inkomsten behaald gedurende de eerste drie jaar dat een zelfstandige/kleine vennootschap zich heeft gevestigd 

is er geen vermeerdering van toepassing. 

 

U kunt de belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen vermijden door in de loop van het jaar 

voldoende belastingen vooraf te betalen.  

 

Deze vermeerdering is verschillend in de personenbelasting en in de vennootschapsbelasting. 

Voor wat betreft de personenbelasting is deze vermeerdering voor 2021 2,25%. 

Voor wat betreft de vennootschapsbelasting is deze vermeerdering voor 2021 6,75%. 

 

 

 Vennootschappen  Eenmanszaak  

 Belastingvoordeel Belastingvoordeel Eenmalige 

voorafbetaling 

VA1 9 % 3 % 75 % 

VA2 7,5 % 2,50 % 90 % 

VA3 6 %  2,25 % 112,5 %  

VA4 4,5 %  1,75 % 150 %  

 

 

Voor vennootschappen blijft de boodschap heel duidelijk: begin op tijd! 

Als u de eerste twee voorafbetalingen mist, dan kan u de vermeerdering in principe niet meer vermijden. Immers: wie 

wil er in de laatste periode 150% van de verschuldigde belasting voorafbetalen, en dan een paar jaar wachten op de 

terugbetaling van het teveel betaalde? Om een optimale voorafbetaling te doen, raden wij aan om een grote 

voorafbetaling te doen in de eerste voorafbetalingsperiode, vuistregel: 60 % van de geschatte belasting, om dan 

later tijdens het boekjaar een aanvullende voorafbetaling te doen. 
 

Voor wat betreft de vennootschapsbelasting kan de vermeerdering vermeden worden door voorafbetalingen te doen op 

basis van de geschatte vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2021.  
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Voor wat betreft de personenbelasting betaalt u telkens 1/4 van de som die u denkt verschuldigd te zijn voor de 

inkomsten van 2021. 

De bedragen van de voorafbetaling mogen worden gewijzigd van periode tot periode. 

De som die u het best zou betalen, kunt u ramen door volgende elementen in overweging te nemen:  

de totale som door u in het vorige jaar betaald, gedeeld door 4; de uitbreiding of inkrimping van uw activiteit/omzet in 

2021; de telefonische raadpleging van ons kantoor. 

 

Er zijn 4 data vooropgesteld door de belastingadministratie waarop men kan voorafbetalen. 

 

Natuurlijke personen en rechtspersonen waarvan de balans afsluit op 31.12, kunnen storten vóór 10.04, daarna vóór 

10.07, 10.10, en 20.12. Is de uiterste betaaldatum een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de betaaldatum 

verschoven naar de eerstvolgende werkdag.  

Uw balans sluit af op 31/03: de periodes van voorafbetaling zijn voor u  10.07 - 10.10 - 10.01 - 20.03 

Uw balans sluit af op 30/06: de periodes van voorafbetaling zijn voor u  10.10 - 10.01 - 10.04 - 20.06 

Uw balans sluit af op 30/09: de periodes van voorafbetaling zijn voor u  10.01 - 10.04 - 10.07 - 20.09 

Voor andere afsluitdata, gelieve ons -zo nodig- te contacteren. 

 

*** 
OCR 

Inzake de boekhoudingen die wij bij ons op kantoor voeren willen we graag verder gaan inzake automatisatie van de 

administratie. 

 

Vooreerst brengen we in herinnering dat we reeds geruime tijd het gebruik van coda-bestanden voor het boeken van 

bankverrichtingen ondersteunen en promoten. Momenteel werken we met “Codabox”, maar we zullen in de toekomst 

ook met andere systemen werken naarmate die ontwikkeld worden. 

 

Voortaan bieden we ook de mogelijkheid om het boeken van aankoopfacturen te automatiseren. U dient dan zelf te zorgen 

voor de digitalisering van de facturen door deze in te scannen en te bezorgen aan een tussenpersoon (bv. Basecone, Bill 

to Box, Billit,…). Deze tussenpersoon verwerkt de PDF-bestanden met OCR software, en levert aan ons data (UBL/e-fff) 

die onze boekhoudpakketten kunnen verwerken. 

 

 Soms is er een diepgaande connectie mogelijk waarbij er automatische boekingsvoorstellen gemaakt worden 

en waarbij er een wisselwerking is tussen ons boekhoudpakket en de data bij de tussenpersoon. Soms kan er 

alleen data geleverd worden, en moeten wij de boeking zelf maken. Er is echter een grote evolutie, en naar onze 

verwachting zullen er in de nabije toekomst steeds meer diepgaande connecties gemaakt worden. 

 Bij betalende versies van de software die deze tussenpersonen aanbieden, zit er steeds een “digitaal archief”, 

zodat u gedurende een aantal jaar alle ingescande facturen later opnieuw kunt opvragen via de betreffende 

website, om die als PDF te bekijken. 

 Deze software laat u desgewenst ook toe om betalingen te verrichten. Tot voor kort konden alleen banken 

betaalsoftware aanbieden, maar dat is nu voorbij, zodat we verwachten dat er op dat vlak ook veel zal bewegen 

buiten de banken om. 

 

Indien u interesse heeft voor het digitaliseren van uw aankoopfacturen in functie van het automatiseren van de verwerking 

ervan in de boekhouding die wij voor u voeren of voor Codabox voor de verwerking van uw bankverrichtingen, 

verzoeken wij u om hierover een mailtje te sturen naar secretariaat@clemmens.be. We zullen dan samen met u bekijken 

hoe we dit in uw geval het best aanpakken.  

mailto:secretariaat@clemmens.be
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STAND VAN ZAKEN IN FISCALIBUS 
 

 

Ook dit jaar heeft de wetgever weer enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het fiscale landschap… 

 

 

A. VENNOOTSCHAPSBELASTING. 

 
Wij herinneren u eraan dat de hervorming van de vennootschapsbelasting in 3 fasen verloopt: 

- de eerste fase is in werking getreden en is geldig voor alle belastbare tijdperken die ten vroegste gestart 

zijn op 01.01.2018; 

- de tweede fase is in werking getreden vanaf aanslagjaar 2020, dat verbonden is aan belastbare tijdperken 

die ten vroegste starten vanaf 01.01.2019; 

- de derde fase is in werking getreden vanaf aanslagjaar 2021, dat verbonden is aan belastbare tijdperken 

die ten vroegste starten vanaf 01.01.2020. 

 

I. Interesten op rekening - courant. 

 

- Intrest door vennootschap betaald op creditstand r/c. 

 

Een hogere intrestvoet dan de marktrentevoet leidt tot een herkwalificatie van intrest in dividend. Dat 

was zo, en dat blijft zo, maar die marktrentevoet is voortaan wettelijk bepaald en bedraagt voor het 

kalenderjaar 2021 4,07% (dit was 4,06% in 2020). 

 

- Intrest op debetstand r/c 

 

Bij een debetstand van de rekening-courant wordt u belast op een jaarlijks vastgelegde, erg hoge 

intrestvoet: 10,20% voor inkomstenjaar 2020.  

In bepaalde omstandigheden kan er overwogen worden om een lening met vaste termijn op te maken 

zodat de interestvoet dan 2,62% kan bedragen (% van toepassing voor inkomsten 2020).  

 

II. Autokosten. 

 

Wijziging in de aftrekbaarheid van autokosten: zie a.u.b. naar een vorige nieuwsbrief “Zomerakkoord 

autokosten” (beschikbaar op onze website). We willen u er op attent maken dat de aftrekbaarheid van 

autokosten aanzienlijk kan veranderen. 

Praktisch: om de aftrekbaarheid van de autokosten correct te kunnen doen, dienen alle autokosten 

(onderhoud, verzekering, brandstof, enz.) per auto verzameld te worden. Ofwel extracomptabel, ofwel via 

een analytisch systeem. 

Afschaffing van de aftrek van 120% voor elektrische wagens en voor gemeenschappelijk vervoer. 

Autokosten die ‘in detail’ (op onverbloemde wijze en voor hetzelfde bedrag) doorgerekend worden aan 

derden zijn voor 100 % aftrekbaar bij degene die doorrekent. De aftrekbeperking speelt dan enkel bij 

degene aan wie de kosten zijn doorgerekend. 

 

De referentie-CO2-uitstoot werd opnieuw verlaagd voor 2021 wat resulteert in een hoger voordeel van alle 

aard. 

 

III. Mobiliseren van de vrijgestelde reserves. 

 

De mogelijkheid bestaat om bepaalde vrijgestelde reserves, onder meer bepaalde investeringsreserves, op te 

nemen of om te zetten in “gewone belaste reserves”. Dit is een tijdelijke maatregel die van toepassing is op 

de aanslagjaren 2021 en 2022. Op het opgenomen/omgezette bedrag geldt een 

vennootschapsbelastingtarief van 15% of 10%. Het tarief van 15% wordt verlaagd tot 10% voor het 

gedeelte van de opnemingen dat overeenstemt met (bepaalde) investeringen die tijdens het belastbaar 

tijdperk zijn verricht. 

Of dit al dan niet interessant is voor u moet individueel bekeken worden. Vennootschappen die een 

“onveranderlijk” actief hebben, zoals grond of participaties, dienen dat actief blijvend te financieren met 

passief, en dan zijn vrijgestelde reserves juist een goedkope financieringsbron. 
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IV. Investeringsaftrek van 25 % is met twee jaren verlengd. 

 

Eenmanszaken en kleine vennootschappen kunnen voor investeringen gedaan tot eind december 2022 

genieten van de verlengde verhoogde investeringsaftrek van 25% evenals van de verlengde termijn voor de 

overdracht van de ongebruikte investeringsaftrek van 2 jaar. 

Er moet cumulatief voldaan zijn aan de volgende basisvoorwaarden: investeringen in materiële of 

immateriële vaste activa die minstens over drie jaar afgeschreven worden, die daarenboven in nieuwe staat 

verkregen of tot stand zijn gebracht en die werkelijk en uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden 

aangewend. 

Opgelet: er zijn ook onweerlegbare uitsluitingen van deze verhoogde investeringsaftrek, met name 

- Investeringen die niet uitsluitend voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden 

aangewend; 

- Investeringen in vaste activa die niet of over minder dan drie jaar afgeschreven worden; 

- Investeringen in personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik. 

 

 

B. PERSONENBELASTING. 

 

I. Vrijstelling roerende voorheffing op dividenden. 

 

De eerste schijf van 800 euro dividenden is vrij van roerende voorheffing (aanslagjaar 2021 – inkomsten 

2020). Dit levert een fiscaal voordeel op per belastingplichtige van 240 euro en is dus zeker de moeite 

waard. 

Praktisch: denk aan uw beleggingen bij uw bank bij het doorgeven van uw documenten aan ons m.b.t. het 

indienen van uw aangifte in de PB: misschien bezit u wel enkele aandelen die wat dividend opleveren? 

 

II. Effectentaks 

 

Op 26 februari 2021 is de nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen in werking getreden. 

 

Op iedere effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1.000.000 euro zal een jaarlijkse taks 

verschuldigd zijn van 0,15% op de gehele waarde van de rekening, ongeacht wie de rekeninghouder is. 

 

III. Buitenlands onroerend goed 

 

Op 25 februari 2021 is de wet betreffende de wijzigingen voor de in het buitenland gelegen onroerende 

goederen gepubliceerd.  

 

Aan in het buitenland gelegen onroerende goederen zal een welbepaald kadastraal inkomen worden 

toegekend, zodoende deze vervolgens op eenzelfde manier kunnen worden belast als in België gelegen 

onroerende goederen. 

 

Binnen de 4 maanden na verwerving of vervreemding van een zakelijk recht op een in het buitenland 

gelegen onroerend goed, moet u hiervan aangifte doen. Indien u reeds over een onroerend goed in het 

buitenland beschikt, heeft u tijd tot 31 december 2021 om hiervan aangifte te doen. 

 

Indien u al inkomsten betreffende uw in het buitenland gelegen onroerend goed aangeeft, zal u door de 

administratie gecontacteerd worden om indien nodig bijkomende informatie te verschaffen. 

 

We wensen er u wel op te wijzen dat bij een onroerende goed gelegen in een land waarmee België een 

dubbelbelasting verdrag heeft gesloten, het inkomen van dit onroerend goed in principe in België 

vrijgesteld is van belasting. Niettemin zal dit inkomen aan uw belastbare basis worden toegevoegd om 

zodoende het tarief in de personenbelasting te bepalen (progressievoorbehoud). 
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C. BTW. 

 

I. Afbraak en wederopbouw aan 6% BTW. 

 

Deze regeling gold al in 32 centrumsteden. De nieuwe regeling geldt voor heel het land en heeft haar eigen 

voorwaarden. De nieuwe regeling zal gelden tot 31 december 2022 en zal bestaan naast de bestaande 

regeling voor de 32 centrumsteden. Met andere woorden in de 32 centrumsteden kan u zich niet beroepen 

op de tijdelijke nieuwe regeling, behoudens voor wat de levering door een bouwpromotor betreft (zie 

hierna). 

 

Hieronder vindt u een samenvatting van de nieuwe regeling, mocht u meer informatie hieromtrent wensen, 

kan u altijd met ons contact opnemen voor een meer specifieke uitwerking. 

 

Toepassingsgebied 

 

Zowel aannemers als bouwpromotoren die heropgerichte gebouwen verkopen aan natuurlijke personen 

kunnen van de regeling gebruik maken.  

 

1) Bouwheer 

Het moet gaan om de enige, eigen woning van de bouwheer/koper. De bewoonbare oppervlakte 

mag niet meer bedragen dan 200m², dit geldt zowel voor huizen als voor appartementen.  

Al de voorwaarden moeten ten minste 5 jaar na de eerste ingebruikname van de woning voldaan 

blijven.  

 

2) Sociaal verhuur 

Het verlaagd tarief zal tevens van toepassing zijn in het geval van sociale verhuur door de 

bouwheer van de nieuwe woning. Dit betekent dat de woning voor een periode van ten minste 15 

jaar wordt verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor. 

 

3) Levering aan een natuurlijk persoon 

Het verlaagd tarief zal ook van toepassing zijn op de levering van een woning na afbraak en 

wederopbouw aan een natuurlijk persoon die de bewoning zelf zal bewonen onder dezelfde 

voorwaarden zoals hierboven aangehaald voor de bouwheer/ koper (enige en eigen woning van 

max. 200m²) of voor de levering aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de woning zal 

verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 15 jaar. 

 

Het verlaagd tarief zal enkel gelden voor de eigenlijke woning (en de grond) maar niet voor aanhorigheden 

zoals bv. een zwembad, maar wel voor tuinaanleg, afsluitingen, paden, perken, ….: dat is zeker als grond 

en constructie samen verkocht worden (dan staat dit in een circulaire) en dat geldt o.i. in principe ook bij 

gesplitste verkoop van grond en constructie. 

 

Afbraak van significante omvang 

 

Het afgebroken gebouw moet een significante omvang hebben in verhouding tot de opgerichte nieuwe 

woning. Dit is een feitenkwestie en zal dus geval per geval beoordeeld worden. 

Het afgebroken gebouw moet niet noodzakelijk een privéwoning zijn. Daarenboven geldt de nieuwe 

regeling ook voor renovaties.  

 

Afbraak en wederopbouw door dezelfde persoon 

 

Een van de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagd tarief is dat de afbraak van het bestaande 

gebouw en de heropbouw van de nieuwbouw moeten gebeuren door dezelfde persoon. 

 

De nieuwe regeling laat toe dat de grondeigenaar een opstalrecht geeft aan de projectontwikkelaar die het 

gebouw zal afbreken en vervolgens de wederopbouw zal doen, mits natuurlijk aan alle andere voorwaarden 

is voldaan. 

 

Er is wel voorzien in een tolerantie wanneer de grondeigenaar voor 1 januari 2021 de constructie reeds 

heeft afgebroken en een opstalrecht heeft toegestaan aan de bouwpromotor. 

Hier is het verlaagd tarief van 6% BTW wel van toepassing indien er sprake is van eenheid van project 

waarbij de afbraak en wederopbouw een globaal project uitmaken (grondeigenaar en ontwikkelaar zijn 

verbonden partijen). Het is wel belangrijk dat de oorzaak van opeisbaarheid van de BTW zich uiterlijk op 

31 december 2020 heeft voorgedaan, anders kan de nieuwe regeling niet worden ingeroepen. 
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Enige woning 

 

Het moet de enige, eigen woning betreffen van de bouwheer/ koper met uitzondering van een verkrijging in 

het kader van een erfenis waardoor men mede – eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker wordt. 

 

Hetzelfde kadastraal perceel 

 

Het nieuwe gebouw moet worden heropgebouwd op hetzelfde kadastraal perceel als het afgebroken 

gebouw. Bij grote projecten kan men stellen dat het nieuwe gebouw voor ten minste 50% moet gelegen zijn 

op het vroegere bebouwde kadastraal perceel. 

 

Formaliteiten 

 

De bouwheer moet, vooraleer de belasting opeisbaar wordt, een verklaring aan de Administratie overmaken 

waarin hij stelt dat aan alle voorwaarden is voldaan. Bij een verkoop op plan zal men als uitgangspunt het 

tijdstip nemen waarop het belastbaar feit zich voordoet. 

Met andere woorden, bij een gewone verkoop zal dat zijn op het moment van de levering en bij een 

verkoop op plan bij de voorlopige oplevering. 

 

Er zijn drie verschillende formulieren naargelang het een eigen woning, een sociale verhuur of een verkoop 

betreft. 

 

Lopende projecten 

 

De nieuwe regeling zal gelden van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. 

 

Voor projecten die al gestart zijn voor 1 januari 2021 kan het verlaagd tarief ook toegepast worden op 

handelingen gefactureerd na 1 januari 2021. In dat geval moet de desbetreffende verklaring opgemaakt en 

ingediend worden voor 31 maart 2021. 

Dit geldt voor het geval dat de bouwheer zelf de heropgebouwde woning betrekt of verhuurt aan een sociaal 

verhuurkantoor en niet wanneer hij de woning levert. Maar hier kan een beperkte uitzondering op gemaakt 

worden: niet voor de voorschotfacturen die reeds voor 1 januari 2021 zijn uitgereikt, maar de saldo factuur 

kan wel onderworpen worden aan 6% indien natuurlijk opnieuw voldaan is aan de hierboven aangehaalde 

voorwaarden. 

 

 

II. BTW regels bij faillissement en WCO. 

 

We willen nog heel kort even de BTW regels toelichten in het geval van faillissementen, deficitaire 

vereffening en WCO. 

De vordering tot teruggaaf ontstaat op het tijdstip waarop de oorzaak van teruggaaf zich voordoet. 

Deze vordering ontstaat in het geval van faillissement op de datum van het vonnis van faillietverklaring. 

 

Bij een deficitaire vereffening raden we veiligheidshalve aan om de datum van het ontbindingsbesluit te 

nemen. De moeilijkheid zit erin dat u zelf dient vast te stellen dat de vereffening deficitair is, bij gebrek aan 

voldoende realiseerbare activa om alle schulden te kunnen betalen. 

 

Opgelet: de vordering tot teruggaaf verjaart na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat 

waarin de oorzaak van teruggaaf van de belasting, interesten en administratieve geldboeten zich heeft 

voorgedaan. 

 

III. Brexit. 

 

Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds 31 december 2020 de Europese Unie verlaten. 

 

Sindsdien vallen alle aan- en verkopen van goederen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk onder de 

noemer import en export en zullen dus de nodige import en export formaliteiten moeten voldaan worden. 

 

Een verzoek tot teruggaaf van Britse BTW moet uiterlijk tegen 31 maart 2021 ingediend zijn via het 

Intervat portaal. 
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IV. OSS of het BTW pakket voor elektronische handel. 

 

De bedoeling van deze regeling is om online verkoop te vereenvoudigen alsook om de btw – fraude aan te 

pakken. 

Belangrijk om mee te geven is dat deze regeling enkel van toepassing is voor de verkopen door 

ondernemers aan particulieren dus de B2C business en niet voor de verkoop aan BTW – belastingplichtigen 

B2B, daarvoor blijven de bestaande regels gelden. 

 

Rekening houdend met het feit dat door corona de online verkopen in de hoogte zijn geschoten, willen we u 

kort deze nieuwe maatregelen toelichten die op 1 juli 2021 zouden ingaan. 

 

1) De afschaffing van de lokale drempelbedragen voor verkoop op afstand en de invoering van 

drempelbedrag voor kleine e – commerce ondernemingen 

 

Vanaf 1 juli worden alle drempelbedragen voor de verkopen op afstand afgeschaft, wat betekent dat de 

ondernemer vanaf de eerste verkoop op afstand aan een particulier BTW verschuldigd is in de lidstaat 

van aankomst. Enkel de ondernemers die voor minder dan 10.000 euro B2C intracommunautaire 

verkopen doen, kunnen nog opteren om de BTW van de lidstaat van vestiging toe te passen. 

 

2) Uitbreiding van MOSS naar OSS 

 

Vanaf 1 juli 2021 zal de MOSS aangifte uitgebreid worden naar alle B2C diensten die online 

aangeboden worden evenals voor alle afstandsverkopen binnen de EU.  

Bedrijven actief in de e – commerce kunnen dan de buitenlandse BTW afdragen via de OSS – aangifte  

in 1 lidstaat. 

 

Indien u met andere woorden beschikt over een webshop, gelieve dan tijdig de nodige aanpassingen 

door te voeren om in lijn te zijn met deze nieuwe OSS – regeling. Mocht u meer details wensen 

betreffende deze regeling of hulp nodig hebben bij de aanpassing van uw IT infrastructuur kan u altijd 

met ons contact opnemen. 

 

 

D. ONROERENDE VOORHEFFING 

 

Een aanvraag van vermindering onroerende voorheffing kan nog tot eind maart. 

 

De onroerende voorheffing is in principe verschuldigd op 1 januari en wordt berekend op basis van het 

kadastraal inkomen van het onroerend goed. 

 

Er kan nog tot 31 maart 2021 een proportionele vermindering aangevraagd worden indien aan de volgende 

voorwaarden is voldaan:  

- het betreft een verplichte sluiting;  

- het pand mag niet gemeubeld zijn; 

- het pand moet minstens 90 dagen geen inkomsten opgeleverd hebben: het zijn 90 kalenderdagen 

en de periode van 90 dagen moet niet aansluitend zijn. 

 

Indien u dus tijdens de eerste en de tweede lockdown verplicht gesloten was, dan kan u recht hebben op 

deze proportionele vermindering.  

 

Mocht u hieromtrent nog vragen hebben, dan kan u met ons contact opnemen. 
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Verder willen wij u ook nog de volgende wijzigingen meegeven: 

 

I. Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). 

 

Sedert 1 mei 2019 kunnen er alleen nog vennootschappen opgericht worden overeenkomstig het WVV. Er 

gelden voortaan strengere eisen voor het financieel plan dat vereist is bij de oprichting van 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 

 

Sedert 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het WVV automatisch van kracht geworden. Het 

betreft onder meer: 

 De nieuwe afkortingen zijn van kracht, o.a.: BVBA werd BV, Comm.V werd CommV, V.O.F. werd 

VOF en erkenbare CVBA werd CV.  Niet erkenbare CVBA blijft CVBA. 

 In de BV is er een verstrengde alarmbelprocedure: bovenop de voorheen in de BVBA en de NV reeds 

bestaande netto-actieftest, geldt er voortaan in de BV ook een liquiditeitstest: de alarmbelprocedure 

moet ook gehouden worden indien de BV de eerstvolgende 12 maanden op enig moment niet in staat 

zal zijn om haar schulden te voldoen naarmate deze vervallen. De alarmbelprocedure is niet verstrengd 

in de NV. 

 In de BV geldt er voortaan ook een verplichte liquiditeitstest bij uitkeringen, waaronder 

dividenduitkeringen. Bij de NV is dat niet het geval. 

 

Gezien het bovenstaande is de NV, in sommige gevallen, ondanks het minimum kapitaal van 61.500 euro 

terug aantrekkelijker geworden dan de BV. 

 

Alle bestaande vennootschappen dienen tegen 1 januari 2024 hun statuten aan te passen aan het WVV, en 

op die datum veranderen afgeschafte vennootschapsvormen automatisch van vorm, bv. een “niet-erkenbare 

coöperatieve” onder de vorm van een CVBA wordt dan een BV. 

 

We hernemen ons praktisch plan van aanpak -in grote lijnen-, dat we vorig jaar voorstelden, waarbij 

individuele gevallen een andere aanpak kunnen vereisen: 

 We staan alle vennootschappen hierbij individueel bij. 

 Stap 1: eenhoofdige NV’s en BV’s maken, zeker indien de enige aandeelhouder (die tevens de huidige 

hoofdaandeelhouder is) een rechtspersoon is. Eenhoofdige NV’s en BV(BA)’s zijn praktischer inzake 

verslaggeving, en zijn in moeder-dochterrelaties ook fiscaal voordeliger (100% DBI-aftrek, geen 

inhouding van RV,…). Ook indien alle aandeelhouders natuurlijke personen zijn, is het vaak 

praktischer om eenhoofdige vennootschappen te maken i.p.v. de huidige situatie bij veel 

vennootschappen, waar een tweede aandeelhouder louter pro forma een aandeel bezit. 

 Stap 2: bij vennootschappen die bestuurd worden door andere vennootschappen, na de 

inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV op 1/1/2020 de 

vertegenwoordigingssystemen herbekijken. Wellicht kan dat veelal zonder statutenwijzigingen, maar 

via bijzondere algemene vergaderingen, die bestuurders ontslaan en (her)benoemen. In principe moet 

dat overal reeds gebeurd zijn. 

 Stap 3: de statuten van bestaande vennootschappen aanpassen aan het WVV. Aangezien de 

reparatiewetgeving m.b.t. het WVV inmiddels ingevoerd is, passen we momenteel geregeld statuten 

aan het WVV aan. Daarbij komen de gevallen waarvoor het WVV het meeste voordelen biedt als 

eersten aan bod. Bijvoorbeeld: de BV’s waar het nuttig is om het gestort kapitaal terug te storten naar 

de aandeelhouders. We maken daarbij voor BV’s en voor NV’s gebruik van eigen ontwerpstatuten. 

 Stap 4: eventueel (“toch”, aangezien de statuten van bestaande vennootschappen eigenlijk tegen 1 

januari 2024 aangepast moet worden aan het WVV), “gebruik maken van” de automatische omzetting 

van afgeschafte vennootschapsvormen in één van behouden vennootschapsvormen op 1/1/2024. Dat 

zou immers in principe flink besparen op de “omzettingskosten”: verslagen, tussenkomst 

bedrijfsrevisor, opmaak staten,… Het enige wat dan wel nog moet gebeuren, is het aannemen van 

nieuwe statuten overeenkomstig de nieuwe vennootschapsvorm, na de omzetting. In sommige gevallen 

dient dat via een authentieke akte te gebeuren, wat o.i. dan wel best ten spoedigste na 1/1/2024 

gebeurt. 

 

II. LEI-nummer. 

 

Wie over een LEI-nummer beschikt, dient jaarlijks een verlenging aan te vragen. 

 



9 

 

III. UBO-register. 

 

We brengen nog kort even de verplichtingen betreffende het UBO – register in herinnering evenals de 

recente wijzigingen en verplichtingen betreffende het UBO – register. 

 

Pro memorie: het betreft een elektronisch register dat beheerd wordt door de FOD Financiën. 

In dit register moeten de uiteindelijke begunstigden van (onder meer) alle onder het Belgisch recht vallende 

vennootschappen opgenomen worden. Met andere woorden, in principe gaat het om alle natuurlijke 

personen die (on)rechtstreeks meer dan 25 % van de stemrechten bezitten, of die zeggenschap hebben, of 

die behoren tot het hoger leidinggevend personeel. Bij groepsstructuren zijn er nog meer, en complexere 

regels. 

 

In dit register wordt informatie betreffende deze personen opgenomen, die zichtbaar is voor de 

Administratie, en die tegen betaling in beperkte mate ook opgevraagd kan worden door derden. 

 

Het is belangrijk dat dit register blijvend correct ingevuld wordt en dat de jaarlijkse bevestiging gebeurt. 

 

De Administratie vereist dat tegen 30 april 2021 alle nodige verantwoordingsstukken opgeladen zijn. 

Bij elke nieuwe registratie moeten deze verantwoordingstukken onmiddellijk opgeladen worden. 

 

Uit goede bron weten we dat er uitstel zal komen van 30 april tot aan het einde van de zomer, alsook dat 

men duidelijkheid zal verschaffen m.b.t. welke documenten er opgeladen zullen moeten worden en hoe ze 

opgeladen zullen moeten worden. Er zijn hierover immers veel onbeantwoorde vragen: mogen de 

vermeldingen m.b.t. kleine aandeelhouders, die geen UBO’s zijn, onleesbaar gemaakt worden, mogen de 

handtekeningen verwijderd worden,…? 

 

 

Er blijft heel veel op ons afkomen, en daarom scholen we ons uiteraard continu bij. Om u een idee te geven in welke 

mate dit bij ons kantoor gebeurt: in 2020 volgden we met z’n elven 151 seminaries (vooral webinars), goed voor 

443 lesuren. Dat laat ons allen veelal toe om meteen te kunnen beginnen met antwoorden, in de plaats van te 

moeten beginnen met opzoeken, en als het toch tot opzoeken komt, hebben we altijd al zwaar geïnvesteerd in zeer 

uitgebreide beroepsdocumentatie: naslagwerken, (elektronische) nieuwsbrieven, en tegenwoordig vooral diverse 

gespecialiseerde elektronische databanken. 

 

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan de vennootschappen en de 

eenmanszaken om de papieren binnen te brengen voor het opstellen van de jaarrekening of de 

exploitatierekening per 31/12/2020.  Neem gerust contact op met uw dossierbeheerder, om af te spreken, zodat u 

uw papieren niet lang hoeft te missen. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

CLEMMENS Accountantskantoor BV  

Steven Clemmens 

 


