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DROOMT U VAN EEN NETTO SALARIS AAN 67% ? MET PROBOSS-MAX IS DIT MOGELIJK!

W A A R O M  K A N  P R O B O S S  E E N  M E E R W A A R D E  Z I J N  I N  U W  D O S S I E R ?

T : 02/642.95.44
F : 02/644.20.48

info@proboss.be
www.proboss.be

Proboss N.V.
Waterloosesteenweg 412 F 
1050 Brussel
Parking : Notarisstraat

D E  P R O B O S S - M A X

Bij proboss kan men een netto ratio behalen van 67% na 1 jaar (salaris brengt netto 46,5% op).

Het geld dat we via onze techniek uit uw onderneming willen halen mag gedurende het hele proces 
in uw eigen vennootschap blijven zitten te uwer beschikking.

De gehele techniek is goedgekeurd door de fiscus (ruling).

Er is een fiscale aftrekbaarheid aan de techniek verbonden (belastingbesparing).

Zeer beperkte administratie : Volledige opvolging door Proboss in samenwerking met uw accountant 
die van elke stap op de hoogte wordt gebracht.

Proboss is enkel gericht naar bezoldigde bestuurders van Belgische vennootschappen. Wij zijn 
gespecialiseerd in één fiscaal product waardoor u niet moet vrezen dat wij u voor andere zaken 
zouden contacteren.

Graag hadden wij onze techniek vrijblijvend aan u of aan uw accountant verder toegelicht om 
na te gaan of het een meerwaarde zou zijn in uw dossier. Hiervoor kan u ons contacteren op 
onderstaande gegevens.
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(in EUR) Dividend Proboss-MAX

Ratio netto / kost vennootschap

Kost voor de vennootschap
(Proboss kosten inbegrepen)

(Min) Belasting (a) + RSVZ (b) + 
Proboss kost

Netto bedrag

100.000 

-44.000

56.000       

25.000 (c) 

-8.257 

16.743

56% 67% (d)

+20%

(a) Vennootschapsbelasting aan 20%,  30%, personenbelosting: 53,5%  l  (b) Veronderstelling dat geen RSVZ van toepassing is 
(c) Houdt geen rekening met de fiscale aftrekbaarheid      l      (d) Historisch rendement voor de joren 2007 t.e.m.2017
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Aan allen die als cijferberoeper werken én 
degenen die interesse tonen in dit schitterend 
beroep: mijn beste wensen voor 2020.

Vorig jaar hebben wij, samen met alle andere 
beroepsverenigingen, een reuzestap gezet 
naar één groot instituut. Toen dit grote instituut 
het licht zag, kwamen er bestuursverkiezingen. 
Wij waren ontzettend tevreden dat een aantal 
kandidaten het belang van de kleine kantoren 
voorop stelde. Echter, nu hun stoel is ingezeten, 
denken sommigen daarvan enkel aan hun eigen 
postje of eigen portemonnee. Het is jammer dat 
eigenbelang voorgaat op algemeen belang.

Men zegt: ‘Laat de kleintjes fusioneren tot grote, 
want David kan niet op tegen Goliath.’ Ik zeg u: 
dat is fout! De zogenaamde Big Four, waarvan 
iedereen jarenlang dacht dat de ‘sky the limit’ 
was, hebben het nog nooit zo moeilijk gehad. 
Ze hebben alles in huis: mensen, knowhow, 
middelen, enz. En toch incasseren zij rake klappen. 
Sommigen laten zelfs meer en meer juniors gaan. 
Dat zegt toch genoeg, niet?

Een kleiner boekhoud- en accountantskantoor 
heeft nog steeds alles in huis om hoge toppen te 
scheren, mits zij zich specialiseren in een bepaald 
segment en indien zij zich goed laten omringen 
door andere vrije beroeperen: notarissen, 
advocaten gespecialiseerd in fiscaal recht, 
experten in bepaalde rechtstakken, enz. Hierbij 
moet het wel steeds gaan om partnerschappen 
met een groot wederzijds respect, die 
onafhankelijk van elkaar werken. Wil niet alles 

alleen doen, volg een oude 
wijsheid die zegt: velen 
weten altijd meer dan één.
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Sterke boekhoud- en accountantkantoren 
zijn een noodzaak voor onze Belgische 
economie. Zonder deze onafhankelijke en sterke 
cijferberoepers zou ons Belgenland letterlijk en 
figuurlijk een pak armer zijn. 

Spijtig genoeg leggen de Belgische fiscus 
en haar administratie nog steeds veel druk én 
extra taken op aan de cijferprofessionals. Wij 
vragen dan ook een meer menselijke houding, 
bijvoorbeeld als het gaat over de termijnen van 
indiening. Want, hoewel van ons een enorme 
soepelheid verlangd wordt, is onze fiscus steeds 
meer rigide. De wet is de wet en geen enkele 
vorm van pragmatisme, laat staan mededogen, 
wordt geduld. Hierin is een grote taak weggelegd 
voor het nieuwe instituut dat, volgens ons, de 
verantwoordelijken voor die fiscale administratie 
moet wakker schudden voor het kafkaiaans 
gedrag van vele van haar discipelen.

Een nog grotere taak voor het nieuwe instituut 
is het maken van regels op maat van de kleinere 
kantoren en die hen het leven vergemakkelijken. 
Maar de kwaliteit mag natuurlijk niet dalen voor 
wie beroep doet op de vele diensten die de 
cijferberoeper aanbiedt.

Daarenboven dient het nieuwe instituut de 
gelijkheid van beroep steeds voorop te stellen,  
of je nu boekhouder, accountant of revisor bent. 

Voor KVABB zal de boekhouder nooit een 
tweederangspositie bekleden binnen het 
instituut. Laat dat klaar en duidelijk zijn. 

Ik vraag aan allen samen te werken aan een 
sterker instituut, en aan de mensen die werken 
vanuit het instituut om respect te hebben voor 
iedereen.

Ik wens jullie allen alvast een goed nieuw jaar 
met de KVABB aan uw zijde. We gaan er met zijn 
allen voor, ook al wijzigen de wetten! 

LUDO VAN DEN BOSSCHE 
Voorzitter KVABB

KVABB was in november ruim 
vertegenwoordigd op de beurs 

Forum for the Future.
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De onderneming stelt een wo-
ning ter beschikking van de be-
drijfsleider: hoeveel bedraagt 
het voordeel van alle aard?
De forfaitaire waardering (arti-
kel 18 KB/WIB met factor 3,8) 
leidt tot veel discussie. Wan-
neer een bedrijfsleider een 
verzoek indiende tot ambtshal-
ve ontheffing kon dit meestal 
op weinig waardering rekenen 
bij de belastingadministratie. 
De rechtbank dan maar? Het 
standpunt van de rechter in 
eerste aanleg verschilt sterk 
naargelang de zetel. Zo oor-
delen Antwerpen en Brugge 
in het voordeel van de admi-
nistratie. Gent in het voordeel 
van de bedrijfsleider. Kortom, 
soms wel, soms niet. 
De hoven van beroep dan 
maar? Die lijken niet zo happig 
om het pleit te beslechten. 

De hoven van Antwerpen en 
Gent schoven ondertussen de 
hete aardappel door naar het 
Grondwettelijk Hof.
Op 17 januari 2020 heeft nu 
ook de Leuvense rechtbank 
van eerste aanleg, op vraag 
van het kantoor Cazimir, een 
prejudiciële vraag naar het 
Grondwettelijk Hof gestuurd. 
Concreet kreeg het Grondwet-
telijk Hof deze vraag: 
“Schendt artikel 376, §1 en §2 
van het Wetboek van Inkom-
stenbelastingen de artikelen 
10, 11 en 172 van de Grond-
wet in zoverre dit artikel wordt 
uitgelegd dat een ambtshalve 
ontheffing wordt:
• ontzegd aan een belas-

tingplichtige [… na] be-
slissingen van gewone 
hoven en rechtbanken die 
de ongrond wettelijkheid 

vaststellen van niet-wets-
krachtige fiscale normen, 
en deze ongrondwettigheid 
door de belastingadminis-
tratie wordt erkend in een 
circulaire en de fiscale norm 
wordt aangepast voor latere 
aanslagjaren;

• verleend [… na] een 
prejudi cieel arrest van het 
Grondwettelijk Hof dat de 
ongrondwettigheid vast-
stelt van een wetskrachtige 
fiscale norm.” 

De bal ligt daarmee in het 
kamp van het Hof. De nieuwe 
verzoekschriften tot ambts-
halve ontheffing worden 
momenteel, na het doorlopen 
van de administratieve fase, 
doorgaans naar de rol verwe-
zen tot het Hof zich uitgespro-
ken heeft. 

Het Grondwettelijk Hof buigt zich momenteel over de VAA 
wanneer een onderneming een woning ter beschikking stelt 

van de bedrijfsleider. De rechtbanken en hoven zijn immers 
hopeloos verdeeld.

BEDRIJFSLEIDER KRIJGT WONING
WAT MET DE VAA? 

Bron Cazimir Tax Litigation  

(www.cazimir.be)
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KLAAR VOOR NIEUW 
DECENNIUM?

Afschaffing kapitaalbegrip 
Het kapitaal en de wettelijke 
reserve van BVBA’s en ‘onechte’  
CVBA’s is van rechtswege omge-
vormd tot een statutair onbe-
schikbare eigen vermogens-
rekening.
De uitkering daarvan of de 
omzetting naar een beschikbare 
vermogensrekening vereist 

steeds een statutenwijziging.
‘Beschikbaar’ eigen vermogen 
kan daarentegen zonder statu-
tenwijziging uitgekeerd worden. 
Dit kan met een beslissing van 
de algemene vergadering en 
er is geen publiciteit of wacht-
termijn. Wel is vereist dat men 
bij die uitkering slaagt voor de 
netto-actieftest en de liquidi-

Met het begin van het nieuwe decennium is de wetgeving voor 
vennootschappen grondig gewijzigd. Een overzicht en een  

to do-lijstje.
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teitstest. Die dubbele test is ver-
plicht voor iedere uitkering van 
vermogen in een BV (terugbeta-
lingen van inbreng, dividenden, 
tantièmes, verkrijgen van eigen 
aandelen, uitkeren scheidings-
aandeel). Een en ander is zelfs 
strafrechtelijk beteugeld. 

Automatisch naar BV
De bestaande BVBA’s moeten 
sinds nieuwjaar op hun facturen, 
website en alle andere stukken 
opnemen dat ze BV zijn. 
Elke CVBA zal zelf moeten 
bepalen of ze aan de nieuwe 
definitie van een coöperatieve 
vennootschap voldoet. Zo ja, 
gaat ze voortaan door het leven 
als een CV. 
Zo niet, blijft de vennootschap 
een CVBA en moet ze tegen 
1 januari 2024 omgevormd 

worden tot een BV. Zo’n CVBA 
doet er goed aan om via een 
statutenwijziging om te schake-
len naar een BV, om te ver-
mijden dat de vennootschap 
geregeerd wordt door zowel de 
oude CVBA-regels, als door de 
nieuwe, dwingende BV-regels, 
als door (onaangepaste) statu-
taire regels. 

Bestuur
De belangenconflictregeling is 
verstrengd. Bij een belangen-
conflict moet de betrokken be-
stuurder zich voortaan onthou-
den van de beraadslaging en de 
stemming. De mogelijks soepe-
lere belangenconflictregels uit 
de statuten moeten wijken voor 
de dwingende, nieuwe regels. 
De alarmbelprocedure voor de 
BV en CV is eveneens strenger 

geworden; er wordt een paral-
lel getrokken met de hoger 
omschreven netto-actief en 
liquiditeitstest. De procedure 
moet toegepast worden telkens 
wanneer het bestuursorgaan 
vaststelt dat 

• het netto-actief van de 
vennootschap  
negatief is of dreigt te 
worden

• of de vennootschap 
redelijkerwijs niet in staat 
zal zijn om in de twaalf 
volgende maanden haar 
schulden te voldoen 
naarmate deze opeisbaar 
worden. Dit tijdstip zal 
in de regel eerder vallen 
dan bij de loutere netto-
actiefbenadering onder 
het oude recht.
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De vaste vertegenwoordiger kan slechts één 
bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigen. 
Hij of zij moet een natuurlijke persoon zijn, een 
cascade van rechtspersonen-bestuurders is dus 
niet meer mogelijk.
De definitie van dagelijks bestuur is uitgebreid. 
De dagelijks bestuurder krijgt ruimere bevoegd-
heden. BV’s (en dus ook oude BVBA’s) kunnen nu 
ook een dagelijks bestuurder benoemen. 
De bestuurdersaansprakelijkheid is geplafon-
neerd, naargelang het balanstotaal en de omzet 
over de voorbije drie jaren. Dit laat toe om de 
bestuurdersaansprakelijkheid beter te verze-
keren, en moet dus leiden tot lagere premies. 
Contacteer uw makelaar!

Algemene vergadering
De vruchtgebruiker van gesplitst aangehouden 
effecten kan de rechten uitoefenen, behalve 
als dit anders beschreven staat in een overeen-
komst, een testament of in de statuten.
Bij stemming van een statutenwijziging worden 
de onthoudingen niet langer meegerekend als 
een tegenstem, maar blijven ze volledig buiten 
de berekening. Dit is dezelfde regel als bij de 
gewone algemene vergadering.
De afrondingsregel bij aandelen met een onge-
lijke kapitaalvertegenwoordigende waarde voor 
NV’s vindt niet langer plaats per aandeel, maar 
per aandeelhouder.

Check de statuten
De dwingende regels van het WVV werden op  
1 januari 2020 automatisch van toepassing.  
De statutaire bepalingen die in strijd zijn met 
deze nieuwe dwingende bepalingen worden 
voor niet-geschreven gehouden.
Omgekeerd voorziet het WVV in heel wat 
versoepelingen. Deze flexibele regels zijn niet 
van dwingend recht. De oude statuten van de 
vennootschap kunnen met andere woorden de 
toepassing van de flexibele regels in de weg 
staan. Het is zaak om de statuten zo spoedig
mogelijk op de nieuwe regels af te stemmen.

Aandelen
Het effectenregister moet voortaan enkele bijko-
mende verplichte vermeldingen bevatten. Onder 
meer de statutaire – en in bepaalde gevallen de 

conventionele – overdrachtsbeper kingen moeten 
terug te vinden zijn in het effectenregister. 
Een aanvulling van de aandelenregisters dringt 
zich op.

Vereffening 
De vereffeningsprocedure is versoepeld voor 
batige vereffeningen. Zo moet de rechtbank niet 
langer tussenkomen voor de bevestiging van de 
vereffenaar en de goedkeuring van het verdeel-
plan. Voor deficitaire vereffeningen blijft dit wel 
gelden. 
Ook de mogelijkheden om over te gaan tot een 
ontbinding-vereffening in één akte worden  
verruimd. 

Overheidsbestuurders 
Vennootschappen mogen niet langer een man-
daat met een publiek karakter opnemen. Dit is 
o.m. van belang voor artsen die met een ven-
nootschap werken en aldus deelnemen aan het 
bestuur van een ziekenhuis.



Een btw-regeling voor 
onroerende verhuur? Een 
recent KB zorgt voor de 
praktische uitwerking van 
een eerdere wet en beschrijft 
hoe men die btw-regeling 
kan opstarten. Het bestaande 
KB nr. 10 krijgt een artikel 7 
quater toegevoegd. Volgens 
dit artikel is de btw-regeling 
slechts mogelijk als verhuurder 
en huurder een overeenkomst 
ondertekenen, uiterlijk op het 
tijdstip van uitwerking van 
de huurovereenkomst. Ook 
moeten deze vermeldingen in 
de verklaring staan: 

• naam, adres en btw-
nummer van verhuurder 
en huurder;

• identificatie van (gedeelte 
van) het gebouw, desge-
vallend met behorend 
terrein;

• de wilsverklaring om de 
verhuur te belasten;

• de datum waarop de  
optie uitwerking heeft.

Een afzonderlijke verklaring 
is niet nodig als deze 
gegevens zich reeds in de 
huurovereenkomst bevinden. 
Ook is geen aanvullende 
verklaring nodig bij een 
stilzwijgende verlenging van  
de huurovereenkomst.
Voor lopende overeenkomsten 
met de intentie om te opteren 

voor de btw voorziet het KB 
in een overgangsregeling. 
Uiterlijk eind februari 2020 
moet ofwel een verklaring 
worden opgesteld zoals 
hierboven beschreven,  
ofwel een addendum bij de 
huurovereenkomst worden 
gevoegd met de betreffende 
vermeldingen. 

Wat met lopende contracten 
die deze gegevens reeds 
bevatten? Om alle discussies 
te vermijden, kan men best 
de optie herbevestigen via 
een gezamenlijke verklaring 
of een addendum bij de 
overeenkomst. Hetzelfde geldt 
voor bestaande contracten 
voor verhuur van opslagruimte 
die vanaf 1 januari 2019 de 
optie bevatten. 

Voor de volledigheid moet 
nog vermeld worden dat het 
KB eveneens diverse andere 
aanpassingen en formaliteiten 
beschrijft, met name: 

• ontheffing van de factu-
ratieplicht bij diensten in 
het kader van de deel-
economie; 

• facturatieregels en keuze 
plaatsbepaling btw onder 
de MOSS voor tele com, 
radio, televisie en elektro-
nische diensten; 

• aangifte- en betalingsver-
plichting bij curatoren; 

• btw-vrijstelling bij pas-
sieve veredeling; 

• de wijze van kennisgeving 
van oprichting en wijzi-
ging van kostendelende 
verenigingen; 

• uitbreiding van de reis-
bureauregeling tot alle 
afnemers, ingevolge EU-
rechtspraak; 

• aangifte en betaling 
btw bij verwerving van 
vervoermiddelen in het 
kader van digitalisering 
vignet 705; 

• aanpassing aan de terug-
gaafregels in het licht van 
het arrest Volkswagen AG 
(facturatie jaren na belast-
baar feit); 

• ontheffing van de ver-
plichting om een aanspra-
kelijk vertegenwoordiger 
aan te stellen voor be-
lastingplichtigen geves-
tigd in een niet EU-land 
waarmee een rechtsinstru-
ment inzake wederzijdse 
bijstand bestaat.
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Al meer dan een jaar kan men in men in sommige gevallen bij een 
onroerende verhuur opteren voor de btw-regeling. Echter, de 

wijze waarop bleef onduidelijk bij gebrek aan koninklijke besluiten met 
duidelijke regels. 

BTW EN ONROERENDE VERHUUR 
OPTIE (EINDELIJK) VERDUIDELIJKT
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Hoe bereken je de aftrekbaarheid van een bedrijfswagen?
Vergeet vanaf 1 januari 2020 het huidige systeem van niveaus, 
vastgelegd op basis van de CO2-uitstoot. De aftrekbaarheid van 
bedrijfswagens bereken je voortaan met:
120% - (0,5% X coëfficiënt X CO2/km)

• Het coëfficiënt is 1 voor dieselvoertuigen  
(ook de hybride dieselvarianten).

• Het coëfficiënt is 0,90 voor aardgasvoer tuigen met  
maximum 11 fiscale pk’s.

• Voor alle andere voertuigen is het co ëfficiënt is 0,95. 

Voorbeelden:
• Voor een dieselwagen die 100 g CO2 uitstoot,  

daalt de aftrekbaarheid van 90% naar 70%: 
120% - (0,5% X 1 X 100) = 70%

• Voor een bedrijfswagen op benzine die 105 g uitstoot,  
daalt de aftrekbaarheid van 90% naar 70,1%: 
120% - (0,5% X 0,95 X 105) = 70,1%

• Voor een CNG-wagen die 95 g uitstoot,  
daalt de aftrekbaarheid van 90% naar 77,25%. 
120% - (0,5% X 0,90 X 95) = 77,25%

www.fleet.be
www.fleet.be/bereken-hier-de-aftrekbaarheid-van-uw-bedrijfswagen-in-2020/

De federale fiscaliteit van bedrijfswagens wordt 
grondig door elkaar geschud. De aftrekbaarheid 

en het Voordeel Alle Aard (VAA) moet mee-
evolueren met de nieuwste tendensen in autoland. 
Een overzicht...

Wat bij plug-in hybride  
bedrijfswagens?
We nemen voor deze wagens 
de CO2/km zoals de fabrikant 
het berekende. Er zijn wel twee 
voorwaarden aan verbonden. 
Deze wagens moeten een 
batterijcapaciteit hebben van 
minstens 0,5 kWh (in realiteit 
0,45 door de afrondingsregel) 
per 100 kilo voertuiggewicht 
én een maximale uitstoot van 
50 g CO2/km. 
Het voertuiggewicht is de 
massa van het voertuig, voor 
90% met alle vloeistoffen 
gevuld plus het gewicht van de 
bestuurder (75 kilo).
Als aan geen enkele van deze 
twee voorwaarden is voldaan, 
vallen we terug op de ‘klas-
sieke’ versie (begrijp: de niet-
oplaad bare versie met enkel 
een ver brandingsmotor). Be-
staat er geen ‘klassieke’ versie? 
Dan wordt de opgegeven CO2/
km met 2,5 vermenigvuldigd.

AUTO’S EVOLUEREN.
DE FISCUS MOET MEE.
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Volledig hybride auto’s 
vallen niet onder deze 
strenge voorwaarden. 
Plug-in hybride 
bedrijfswagens die 
vóór 1 januari 2018 
zijn aangeschaft, 
behouden het in 2019 
geldende aftrek-
percentage. 
De datum van de 
ondertekening van 
de koop- of leasing-
overeenkomst van het 
voertuig wordt als au-
thentiek beschouwd.

Wat bij elektrische  
bedrijfs wagens?
In 2019 zijn ze nog  
steeds 120% aftrekbaar,
maar vanaf 1 janu  ari 
2020 zien elek trische 
be drijfs  wagens hun 
af trek        baar heid terug-
gebracht naar 100%. In 
feite zal vanaf 2020 niets 
(zelfs geen fietsen) nog  
120% aftrekbaar zijn.

Wat met bedrijfswagens?
De aftrekbaarheidsvork gaat 
van 100 tot 50%. Deze 50% 
geldt voor dieselauto’s die  
140 g (en meer) uitstoten.  
Voor benzinevoertuigen wordt 
deze drempelwaarde bereikt 
op ongeveer 147 g. Een uit-
zondering: voor voertuigen 
die meer dan 200 g uitstoten, 
daalt de fiscale aftrekbaarheid 
tot 40%. Zoals u kunt zien, is 
de maximale aftrekbaarheid 
vast gesteld op 100%.  
Elektrische auto’s zullen dus 

niet langer aftrekbaar zijn  
tegen 120%.

Wat met de kosten? 
Alle kosten (onderhoud, herstel-
ling, brandstof,…) zijn aftrek-
baar op hetzelfde niveau als 
het voertuig. Als de auto van 
de zaak voor 71% aftrekbaar is, 
geldt dat ook voor de kosten 
van die auto.

Wat met bedrijfswagens die 
voor 2020 werden geregis-
treerd?
Ontsnapt een tweedehands 
bedrijfswagen of een bedrijfs-
wagen die voor 2020 wordt 
geregistreerd aan dit nieuwe 
belastingregime?

Neen, alle bedrijfswagens zijn 
onderworpen aan het nieuwe 
aftrekbaarheidsregime. Maar: 
plug-in hybride bedrijfswagens 
en bedrijfswagens van particu-
lieren (zelfstandigen) die vóór 
1 januari 2018 zijn aangeschaft, 
behouden hun huidige aftrek-
baarheid tot de verkoop van 
het voertuig of het einde van 
het leasecontract.

Wat met zelfstandigen?
Het nieuwe belastingregime 
geldt voor zowel bedrijven als 
zelfstandigen. Maar voor zelf-
standigen blijft de stapsgewijze 
aftrekbaarheid van toepassing 

voor auto’s die tot 31 decem-
ber 2017 zijn aangeschaft. De 
ondertekening van de bestel-
bon of het leasecontract geldt 
als bewijs.
Voor zelfstandigen is de nieuwe 
belastingregeling vanaf 1 ja nuari 
2020 dus alleen van toepassing 
op auto’s die vanaf 1 januari 
2018 worden aangeschaft.

Wat met VAA van bestuur-
ders?
Er verandert niets, behalve de 
jaarlijkse indexatie.
De enige uitzondering is het 
VAA op plug-in hybriden ge-
kocht op of na 1 januari 2018. 
Hoe daar de CO2-berekening 
in elkaar steekt, is vooraan dit 

artikel beschreven. 
De overeenstemmende 
voertuigen zullen pas 
in april of mei 2020 
bekend zijn. Tot dan 
moeten bestuurders van 
deze ‘valse hybrides’ 

een voorlopig VAA betalen.

Hoe bereken ik de CO2-waar-
de voor de fiscale impact?
Tot eind 2020 wordt de NEDC 
2.0-waarde gebruikt. Die waar-
de wordt vermeld in paragraaf 
49.1 van het gelijkvormigheids-
attest.

Wat is de impact van de 
belasting op de CO2-bijdrage 
(of solidariteitsbijdrage)?
Daar verandert niets, behalve 
de jaarlijkse indexatie.

‘De kosten volgen de 
aftrekbaarheid van de auto’



ACCOUNTANTS KLAGEN 
OVER EXTRA WERK 

Uit een tevredenheidsonderzoek bij 305 boek-
houders en accounts blijkt dat 88% gebukt gaan 
onder te zware administratieve lasten. 64% wijt 
dat aan de veranderingen in de vennootschaps-
wetgeving.
'De nieuwe wetgeving is op zich een goede 
zaak, maar zulke grondige veranderingen in deze 
complexe materie vragen instudeertijd en leiden 
tot een stortvloed aan vragen van klanten', zegt 
KVABB-voorzitter Ludo Van den Bossche. 
Andere boosdoeners zijn procedures met betrek-
king tot witwas (18%), het UBO-register (7%), 
aftrekbepalingen (5%) en de privacyregels GDPR 
(5%).
De KVABB heeft ook vragen bij de grote ver-
antwoordelijkheid voor de boekhouders in de 
nieuwe vennootschapswetgeving. Zo moet een 
besloten vennootschap geen minimumkapitaal 
van 18.550 euro meer hebben, maar volstaat een 
'toereikend aanvangsvermogen'. 
'Het is een goede zaak dat dat aanvangsvermo-
gen aan een liquiditeitstest moet worden onder-
worpen. Maar de boekhouder of accountant kan 
worden aansprakelijk gesteld als een zaakvoer-
der niet aan de test voldoet. Niet alle klanten 
delen al hun details met hun cijferprofessional, of 
doen dit veel te laat', zegt Van den Bossche.
De KVABB betreurt ook dat er weinig overleg 
was met de sector over de implementering van 
de wet en vraagt de overheid een ruimere over-
gangsperiode.
'De nieuwe vennootschapswetgeving is een 
enorme stap in de goede richting voor de mo-
dernisering van het ondernemen, maar er is tijd 
nodig voor een grondige implementatie, anders 
is het al van bij het begin een bric-à-brac. Dan 
zijn alle goede bedoelingen een maat voor niets 
geweest', aldus Van den Bossche.

De Tijd, 3 januari

TAX-ON-
WEB BLIJFT 
CRASHEN

De fiscus heeft de uiterste 
aangiftedatum voor de per-
sonenbelasting voor de 3de 
keer moeten verschuiven 
omdat het online platform 
Tax-on-web maar blijft 
haperen. ‘De boel crasht 
telkens de laatste dagen’, 
zegt Ludo Van den Bossche, 
voorzitter KVABB. ‘Ik heb 
de indruk dat het de laatste 
jaren alleen maar erger 
wordt.’ 
Bij de FOD Financiën zijn 
ze ontstemd dat opnieuw 
een capaciteitsprobleem 
tot uitstel noopt. ‘Wij zijn 
absoluut not amused. 
Daar zal intern een hartig 
woordje over gesproken 
worden’, zegt woordvoerder 
Francis Adyns. De KVABB 
roept de volgende regering 
op om meer te investeren 
in de IT-systemen. In de tus-
sentijd pleit de vereniging 
er voor om boekhouders 
tussentijdse deadlines op 
te leggen, wat de aangiftes 
moet spreiden.

De Standaard, 8 november

12 | magazine KVABB

KVABB 
IN DE PERS
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• KVABB is al meer 
dan een eeuw een 
beroepsvereniging met  
een familiaal karakter.

• Het vormt de schakel 
tussen elk individueel lid,  
de instituten en de 
overheid.

• KVABB verdedigt de  
belangen van de cijfer-
beroeper. Het organiseert 
professionele opleidingen 
en begeleidt stagiairs.

• KVABB vormt een groot 
netwerk van collega’s met 
wie u ervaringen kunt delen 
en van gedachten kunt 
wisselen.LUDO VAN DEN BOSSCHE

VOORZITTER

• Update vennootschapsbelasting – p.15
• Update personenbelasting – p.19
• Update actualisering btw – p.21

• Vruchtgebruik versus de fiscus – p.16
• Hoe haalt u het maximale uit een  

(toekomstig) pensioen? – p.20
• E-commerce en webshops – p.23
• Fiscale actualiteit over bezoldiging – p.24
• Samenlevingsvormen – aangifte nalatenschap – 

erfbelasting versus schenkbelasting – p.25
• Berekening van cashflow – p.25

REGIO  
WEST-VLAANDEREN

• Update vennootschapsbelasting – p.15
• Update personenbelasting – p.19
• Update actualisering btw – p.21

• Eindejaarverrichtingen en jaarrekening – p.16
• Onroerend goed in de vennootschap – p.16
• Specifieke aftrekbeperking voor KMO’s en 

verworpen uitgaven – p.20
• Speciale btw-knelpunten bouw en onroerend 

goed – p.21
• Normaal beheer van privévermogen bij  

vennootschapsrechterlijke reorganisaties – p.22
• Correctie btw-behandeling bij het door rekenen 

van kosten – p.23
• Onroerend goed in de vennootschap – p.24
• Het financieel plan E-Stox – p.26

REGIO  
OOST-VLAANDEREN

KAREN VERKEYN & SABINE DE VLAEMYNCK 

DE MANNEN EN VROUWEN  
ACHTER KVABB

PIETER PIERRET, BOB DHONDT,  
MICHAEL & ROBERT DE NUL
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• Update vennootschapsbelasting – p.15
• Update personenbelasting – p.19
• Update actualisering btw – p.21

• Uitkeringen binnen vennootschap en roerende 
voorheffing – p.18

• Intervisie en actualia – p.23
• Onze sociale zekerheid, tegendraads of  

bergopwaarts?  – p.25
• Rol van accountant bij interactie tussen  

belastingplichtige en fiscus – p.26

REGIO GEEL

• Update vennootschapsbelasting  – p.15
• Update personenbelasting – p.19
• Update actualisering btw – p.21

• De aangifte in de nalatenschap – p.17
• De beroepsaansprakelijkheid van  

de boekhouder-accountant – p.18
• Van eenmanszaak naar vennootschap of  

omgekeerd: het fiscaal omslagpunt – p.18
• Antiwitwaswetgeving en deontologie – p.22
• Maatschappelijk kapitaal fiscaal doorgelicht – p.22
• De wet op vennootschappen met focus op  

de BV – p.24

• Update vennootschapsbelasting – p.15
• Update personenbelasting – p.19
• Update actualisering btw – p.21

• De managementvennootschap herboren? – p.17
• Auteursrechten: de nieuwe fiscale  

optimalisatie – p.17
• Vennootschapsrecht (update) – p.23
• Rol van accountant bij interactie tussen  

belastingplichtige en fiscus – p.26

REGIO LEUVEN

• Update vennootschapsbelasting – p.15
• Update personenbelasting – p.19
• Update actualisering btw – p.21

• De beroepsaansprakelijkheid van de  
boek houder-accountant – p.18

• Procedure en invordering  – p.20
• Douane en fiscaliteit – p.22
• Intervisie en actualia – p.23
• Sociale wetgeving: actualiteit – p.24

MIRJAM VERMAUT 

GHISLAIN OMBELETS & DAAN JANS

DANIEL LAMBRECHTS

REGIO ANTWERPEN

REGIO HASSELT

ANNELIES JANSENS & CAROLINE MEYS 

i.s.m. Koen SWERTEN

i.s.m. Ben PEETERS en Yves VAN WEEHAEGHE

i.s.m. Jean-Michel WILLEMS
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Brugge, Hasselt, 
Gent, Antwerpen, 
Geel, Leuven (3 uur)
Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Brugge, Geel, 
Affligem  
(dagvullend, 6 uur)
Prijs leden: 100 €
Prijs niet leden: 200 €
Prijs stagiair lid: 100 €

Brugge (Oostkamp)
Van Der Valk Hotel
Kapellestraat 146

Hasselt
Liantis
Maastrichtersteenweg 
254

Geel 
VOKA
Kleinhoefstraat 9

Gent (Zwijnaarde)
Huis van de Bouw
Tramstraat 59 

Antwerpen 
(Borgerhout)
Van Der Valk Hotel 
Luitenant Lippenslaan 
66

Leuven (Heverlee)
De Brabanthal
Brabantlaan 1

Affligem (Essene)
De Montil
Moortelstraat 8

Yves Verdingh
Hasselt
17 maart
19 tot 22 uur

Yves Verdingh
Geel
28 april
19 tot 22 uur

Filip  
Vandenberghe
Brugge
28 april
19 tot 22 uur

Yves Verdingh
Antwerpen
5 mei
10 tot 17 uur

Donald  
Vandenberghe
Brugge
8 mei
9 tot 16 uur

Yves Verdingh
Geel
11 mei
10 tot 17 uur

Yves Verdingh
Hasselt
19 mei
10 tot 17 uur

Yves Verdingh
Leuven
27 mei
19 tot 22 uur

Filip Mees
Gent
28 mei
19.30 tot 22.30 uur

Yves Verdingh
Affligem
12 juni
10 tot 17 uur

In dit seminarie worden de wijzigingen voor het aanslagjaar 2020 
uitgebreid besproken: nieuwe wetgeving, parlementaire vragen, circu-
laires, rulings en rechtspraak die een invloed hebben op de aangifte of 
tijdens belastingcontroles. 
Veel aandacht gaat naar de hervorming van de vennootschapsbelasting 
en de impact op de belastbare basis en berekening van de belasting.
Deze opleiding heeft twee varianten. Er is een versie van 3 uur, en een 
langer dagvullend programma (6 uur). 

UPDATE 
VENNOOTSCHAPSBELASTING 
AJ 2020

SPREKERS INHOUD

PRIJS & LOCATIE
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SPREKER

SPREKER

INHOUD

INHOUD

PRIJS & LOCATIE

PRIJS & LOCATIE

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Brugge (Oostkamp)
Van Der Valk Hotel Brugge
Kapellestraat 146

EINDEJAAR VERRICHTINGEN EN  
JAARREKENING

Patrick Valckx
Gent
19 maart 
19.30 tot 22.30 uur 

Hoe zo optimaal mogelijk het boekjaar 
afsluiten met de nieuwe regels van 
het Zomerakkoord? Er zijn nog altijd 
onzekerheden over hoe sommige 
wijzigingen effectief moeten worden 
geïnterpreteerd. Bovendien wijkt 
de fiscus in bepaalde gevallen af van 
wat politiek voorgesteld werd. Deze 
opleiding overloopt alle reeds bestaande 
circulaires, parlementaire vragen, 
wetteksten en standpunten van de 
administratie.

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Gent (Zwijnaarde)
Huis van de Bouw 
Tramstraat 59

Tim Melis 
Brugge
10 maart
19 tot 22 uur

VRUCHTGEBRUIK 
VERSUS DE FISCUS

De onroerende zakelijke rechten 
worden vandaag veelvuldig onder 
vuur genomen door de fiscus. Waarbij 
ook de Vlabel recent opmerkelijke 
standpunten inneemt. Welke structuren 
krijgen een versterkte controle ? Heffing 
van registratiebelasting bij overdracht 
en beëindiging van zakelijke rechten? 
Directe belasting en berekening 
natrekkingsvergoeding? Vestiging 
erfpacht op zwarte lijst? Wat met de 
wedersamenstelling van erfpacht & 
tréfonds? Etc.

ONROEREND GOED IN DE VENNOOTSCHAP

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Gent  (Zwijnaarde)
Huis van de Bouw
Tramstraat 59

Roel Van Hemelen
Gent
26 november
19.30 tot 22.30 uur

Wat doen we met onroerend goed en vooral met de eigen woning: in de 
vennootschap steken of er juist uit houden? Zijn er fiscaalvriendelijke mogelijkheden? 
Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor successieplanning en erfbelasting. 
Het vestigen van vruchtgebruik en andere zakelijke rechten komt onder druk. 
Welke voor- en nadelen hebben erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik en 
onverdeeldheid? De aftrekbaarheid van kosten (en btw) werd ingeperkt en voor de 
exploitatievennootschap zijn de risico’s toegenomen.
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DE MANAGEMENT
VENNOOTSCHAP  
HERBOREN?
Roel Van Hemelen 
Leuven
23 maart 
19.30 tot 22.30 uur 

Managementvennootschappen komen in vele 
varianten en tussenvormen: bestuurdersvennootschap, 
managersvennootschappen voor hogere kaderleden, 
consultingvennootschap in IT of business coaches, …  
Welke vorm een dergelijke vennootschap ook 
aanneemt, ze levert aanzienlijke fiscale en parafiscale 
voordelen op. In dit seminarie wordt er gekeken of de 
managementvennootschappen aan een rivival toe zijn.

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Leuven  (Heverlee) 
De Brabanthal
Brabantlaan 1

DE AANGIFTE IN DE 
NALATENSCHAP 

Lars Everaert 
Antwerpen
27 april 
19.30 tot 22.30 uur 

Na deze opleiding kan u uw klanten helpen met de 
aangifte, als eindpunt van een geslaagde successie-
planning. Ook bijzondere aspecten komen aan bod, 
zoals minderjarige of onbekwame erfgenamen, de 
schatting van onroerend goed, de bijvoeglijke aangifte 
en het bezwaarschrift.
U ontvangt een syllabus met voorbeelden en krijgt 
uitgebreid de kans om vragen te stellen.

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Antwerpen (Borgerhout)
Van Der Valk Hotel  
Luitenant Lippenslaan 66

AUTEURSRECHTEN: DE NIEUWE FISCALE OPTIMALISATIE

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Leuven (Heverlee)
De Brabanthal 
Brabantlaan 1

Steven Vanden Berghe
Leuven
22 juni
19.30 tot 22.30 uur

Auteursrechten worden bijzonder licht belast. Stellen wij ons voldoende de vraag of wij zelf of onze klanten 
kunnen genieten van dit regime?
Welk percentage van een vergoeding mag als auteursrechtvergoeding uitgekeerd worden? Is er een roerende 
voorheffing nodig en zo ja, wie betaalt ze? Welke fiches moeten opgemaakt worden? En ook, kunnen bedrijfs-
leiders en accountants genieten van de gunstregeling van auteursrechten?
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SPREKER INHOUD PRIJS & LOCATIE

DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE BOEKHOUDERACCOUNTANT

Werner Niemegeers 
Antwerpen
25 mei
19.30 tot 22.30 uur

Hasselt
17 november
19 tot 22 uur 

De witwaswetgeving en de verplichte melding hebben 
repercussies op het beroepsgeheim, en vooral op 
aansprakelijkheid van de accountant. 
Daarnaast blijft een belangrijke vraag: heeft u een 
resultaats- of een middelenverbintenis met uw klant? 
Het onderscheid is belangrijk. In deze opleiding worden 
de opdrachtbrief en andere beschermingsmaatregelen 
van nabij bekeken, die vorkomen dat u later 
aangesproken wordt en aansprakelijk gesteld. 

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Antwerpen (Borgerhout)
Van Der Valk Hotel
Luitenant Lippenslaan 66

Hasselt 
LIANTIS
Maastrichtersteenweg 254

SPREKER INHOUD PRIJS & LOCATIE

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Geel
VOKA
Kleinhoefstraat 9

Roel Van Hemelen
Geel
22 juni
19 tot 22 uur

UITKERINGEN BINNEN VENNOOTSCHAP EN  
ROERENDE VOORHEFFING

Deze webcast geeft u een overzicht van de uitkering van 
een dividend. We bekijken natuurlijk ook de VVPRbis-
dividenden en de liquidatiereserve. 
De consequenties van kapitaalverminderingen en veref-
feningen zijn verreikend, ook voor de roerende voor-
heffing. Kan de verkoop van een onroerend goed aan de 
aandeelhouders bij een vereffening fiscaal voordeliger 
zijn dan de toekenning ervan als liquidatiebonus? En 
kan de hervorming van het vennootschapsrecht ons een 
handje helpen?

SPREKER INHOUD PRIJS & LOCATIE

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Antwerpen (Borgerhout)
Van Der Valk Hotel
Luitenant Lippenslaan 66

VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP OF  
OMGEKEERD: HET FISCAAL OMSLAGPUNT

Roel Van Hemelen 
Antwerpen
29 juni
19.30 tot 22.30 uur

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen heeft het ondernemingslandschap 
grondig hertekend. Voor eenmanszaken is dit een goed 
moment om te evalueren of hun huidige statuut wel 
optimaal is. Waar ligt het fiscaal omslagpunt naar een 
vennootschap? Aan de hand van cijfervoorbeelden 
komen we tot de conclusie: de hoge inkomens hebben 
nu nog méér baat bij een vennootschap, voor de 
middeninkomens liggen de zaken complex.
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Geel, Leuven, Brugge, 
Gent (3 uur)
Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Antwerpen, Affligem, 
Hasselt, Brugge, Geel 
(6 uur)
Prijs leden: 100 €
Prijs niet leden: 200 €
Prijs stagiair lid: 100 €

Leuven (Heverlee)
De Brabanthal
Brabantlaan 1

Brugge (Oostkamp)
Van Der Valk Hotel
Kapellestraat 146

Antwerpen 
(Borgerhout)
Van Der Valk Hotel
Luitenant Lippenslaan 
66

Geel 
Voka
Kleinhoefstraat 9

Gent (Zwijnaarde)
Huis van de Bouw
Tramstraat 59

Affligem (Essene)
De Montil
Moortelstraat 8

Hasselt 
Liantis
Maastrichtersteenweg 
254

Maurice De Mey
Gent
30 april
19.30 tot 22.30 uur

Pieter Debbaut
Leuven
4 mei
19.30 tot 22.30 uur

Filip Vandenberghe
Brugge
19 mei
19 tot 22 uur

Pieter Debbaut
Geel
26 mei 
19 tot 22 uur

Jef Wellens
Affligem
29 mei
10 tot 17 uur

Jef Wellens
Geel
8 juni
10 tot 17 uur

Jef Wellens
Hasselt
9 juni
10 tot 17 uur

Jef Wellens
Antwerpen
11 juni
10 tot 17 uur

Pieter Debbaut
Brugge
12 juni 
9 tot 16 uur

Pieter Debbaut
Hasselt
23 juni 
19 tot 22 uur

Wat verandert er voor het huidig aanslagjaar? Dit seminarie is geen 
grondige basiscursus maar een concrete uiteenzetting over de aangifte 
en de fiscale actualiteit. 
Op het programma staan de huidige wetgeving, de rechtspraak en de 
meest relevante standpunten van de fiscus. Ook de commentaren op 
de inkomstenbelasting en belangrijke rulings komen aan bod.
Deze opleiding heeft twee varianten. Er is een versie van 3 uur, en een 
langer dagvullend programma (6 uur). 

UPDATE 
PERSONENBELASTING 
AJ 2020

SPREKERS INHOUD

PRIJS & LOCATIE
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SPREKER INHOUD PRIJS & LOCATIE

HOE HAALT U HET MAXIMALE UIT EEN  
(TOEKOMSTIG) PENSIOEN?

Lut Sommerijns 
Brugge
30 juni
19 tot 22 uur 

Het pensioen van een zelfstandige volstaat niet voor 
een rustige oude dag. Dat is een harde realiteit voor 
uw klanten en misschien zelfs voor u. In dit seminarie 
overlopen we de verschillende mogelijkheden om de 
huidige levensstandaard te behouden: hoe kan men 
sparen in de tweede, de derde en de vierde pijler om 
een extraatje te verwerven? Is het bijvoorbeeld nuttig 
om studiejaren af te kopen?

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Brugge (Oostkamp) 
Van Der Valk Hotel 
Kapellestraat 146

SPREKER INHOUD PRIJS & LOCATIE

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Affligem (Essene)
De Montil 
Moortelstraat 8

Filip Mees 
Affligem
3 september
19.30 tot 22.30 uur

SPECIFIEKE AFTREKBEPERKING VOOR KMO'S EN  
VERWORPEN UITGAVEN

Deze sessie geeft u een pragmatisch overzicht van de 
diverse aftrekbeperkingen voor KMO’s en voorkomt 
verrassingen bij een controle. U krijgt een actuele stand 
van zaken van de verworpen uitgaven en de impact van 
de posten die niet meer in één keer volledig afgetrok-
ken worden, zoals de notionele interestaftrek, de over-
gedragen DBI-aftrek, de overgedragen innovatie-aftrek 
en de overgedragen fiscale verliezen.

SPREKER INHOUD PRIJS & LOCATIE

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Hasselt
Liantis
Maastrichtersteenweg 254

PROCEDURE EN INVORDERING

Werner Niemegeers
Hasselt
15 september
19 tot 22 uur

Invordering verloopt via geijkte paden: de proce-
dures staan beschreven en dienen gevolgd te 
worden. Het seminarie overloopt de procedures in 
inkomstenbelastingen, btw, registratie, successie-
rechten en het fiscaal strafrecht. Er is eveneens ruim 
aandacht voor de procedures die het aantal fiscale 
geschillen willen terugdringen: de Dienst Voorafgaande 
Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.
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Geel, Leuven,  
Antwerpen, Hasselt  
en Brugge (3 uur)
Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Affligem (6 uur)
Prijs leden: 100 €
Prijs niet leden: 200 €
Prijs stagiair lid: 100 €

Affligem (Essene)
De Montil
Moortelstraat 8

Brugge (Oostkamp)
Van Der Valk Hotel
Kapellestraat 146

Leuven (Heverlee)
De Brabanthal
Brabantlaan 1

Geel
VOKA
Kleinhoefstraat 9

Antwerpen 
(Borgerhout)
Van Der Valk Hotel  
Luitenant Lippenslaan 
66

Hasselt 
Liantis
Maastrichtersteenweg 
254

Jurgen Opreel
Antwerpen
2 maart
19.30 tot 22.30 uur

Jurgen Opreel
Geel
24 maart 2020
19 tot 22 uur

Jurgen Opreel
Hasselt
21 april
19 tot 22 uur

Jurgen Opreel
Affligem
8 mei
10 tot 17 uur

Jurgen Opreel
Leuven
14 september
19.30 tot 22.30 uur

Jurgen Opreel
Brugge
17 november
19 tot 22 uur

De afhandeling van de btw verandert voortdurend en deze ‘actuali-
sering btw’ brengt u opnieuw up-to-date. Wetswijzigingen, rulings 
en rechtspraak worden vertaald naar de dagelijkse praktijk. Door de 
voortdurende wijzigingen is dit steeds een welgevuld seminarie. U kan 
kiezen voor twee verschillende modules: een korte editie van 3 uur of 
een dagprogramma van 6 uur. Het dagprogramma bestaat uit de ‘update 
actualisering btw’, gevolgd door een diepgravende opleiding. Voor  
10 mei in Affligem is dat ‘btw-behandeling bij doorrekenen kosten’. 
Voor 6 juni in Antwerpen is dat ‘actualisering btw voor AJ 2020’.

UPDATE
ACTUALISERING BTW
2020

SPREKERS INHOUD

PRIJS & LOCATIE

SPREKER INHOUD PRIJS & LOCATIE

De btw bij onroerend goed blijft voor problemen 
zorgen, met discussies en boeten tot gevolg. Deze 
zeer specifieke opleiding buigt zich over de regeling 
medecontractant, de verlaagde btw-tarieven in de 
bouw, de btw op eigen werk in en de doorrekening 
van werken zowel binnen onze landsgrenzen als 
internationaal.

SPECIALE BTWKNELPUNTEN BOUW EN ONROEREND GOED

Jurgen Opreel
Gent
24 september
19.30 tot 22.30 uur

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Gent (Zwijnaarde)
Huis van de Bouw 
Tramstraat 59
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SPREKER

SPREKER

INHOUD

INHOUD

PRIJS & LOCATIE

PRIJS & LOCATIE

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Hasselt
Liantis 
Maastrichtersteenweg 254

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Antwerpen (Borgerhout)
Van Der Valk Hotel 
Luitenant Lippenslaan 66

ANTIWITWASWETGEVING EN 
DEONTOLOGIE

NORMAAL BEHEER VAN PRIVÉ 
VERMOGEN BIJ VENNOOTSCHAPS
RECHTERLIJKE REORGANISATIES

Frank Haemers
Antwerpen
28 september
19.30 tot 22.30 uur

Frank Vanbiervliet 
Gent
29 oktober
19.30 tot 22.30 uur

In dit seminarie overlopen we de 
deontologie binnen het beroep van 
boekhouder, fiscalist of accountant. 
Wat mag u aan uw klanten adviseren, 
opstarten, verder doorvoeren. Duidelijke 
afspraken met uw klant moeten voor-
komen dat uw aansprakelijkheid later 
in het gedrang komt. Ook de recente 
ont  wikkelingen binnen de antiwitwas-
wetgeving en de regels voor economische 
beroepsbeoefenaars worden belicht.

Een politicus noemde onlangs het feit dat 
de fiscus slechts zelden een meerwaarde 
op aandelen belast een ‘loterij’. Geregeld 
gaan stemmen op om meerwaarden 
op de verkoop van goederen uit het 
privévermogen (zwaarder) te gaan 
belasten. Wanneer zijn meerwaarden op 
aandelen, andere roerende goederen 
of vastgoed ook vandaag al (privé) 
belastbaar en tegen welk tarief?

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Antwerpen (Borgerhout)
Van Der Valk Hotel 
Luitenant Lippenslaan 66

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Gent (Zwijnaarde)
Huis van de Bouw
Tramstraat 59

Eddie De La Rivière 
Hasselt
20 oktober
19 tot 22 uur

Yves Verdingh 
Antwerpen
26 oktober
19 tot 22 uur

DOUANE EN  
FISCALITEIT

MAATSCHAPPELIJK 
KAPITAAL FISCAAL 
DOORGELICHT

Dat douane te maken heeft met 
fiscaliteit, dat hoeft geen betoog. Toch 
blijkt dat vele accountants vragen van 
hun klanten (importeurs en exporteurs) 
niet correct kunnen beantwoorden. De 
diverse tarieven, de mogelijkheid om 
belastingen te schorsen, vrijstellingen te 
genieten, de aangiften, … blijken minder 
bekend te zijn. Dit seminarie is speciaal 
ontworpen om deze leemte op te vullen. 

Het begrip kapitaal is in het wetboek 
vennootschappen afgeschaft, behalve 
voor de NV. Uit fiscaal oogpunt blijft 
niettemin ‘kapitaal’ van belang. Wat zijn  
de aandachtspunten? Denk aan kapitaals-
vermindering na het vastklikken van 
reserves, na een inbreng in geld bij een  
VVPR regeling, na inbreng van eigen 
aan delen, … Ook de financiering van de 
kapitaalsvermindering en de vennoot-
schap-aandeelhouder komen aan bod.
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CORRECTE BTWBEHANDELING  
BIJ HET DOORREKENEN VAN KOSTEN
Jurgen Opreel 
Gent
17 december
19.30 tot 22.30 uur

Ondernemingen moeten btw afdragen op de voordelen 
alle aard. Een correcte verwerking vermijdt dat geld 
verloren gaat (wegens niet kunnen terugvorderen, 
dubbele btw-aftrekbeperkingen, enz.). 
In dit seminarie komen aan bod: doorrekening van 
belastingen, verzekeringspremies, huurgelden, kosten 
voor advocaat en notaris, intellectuele diensten en 
personeelskosten. Met extra aandacht voor intra-
company verrichtingen en het aanrekenen aan de klant 
van kosten boven de eigenlijke verkoopprijs.

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Gent (Zwijnaarde) 
Huis van de Bouw 
Tramstraat 59

INTERVISIE EN ACTUALIA

U zit alleen op uw eilandje. Herkent u deze situatie? Worstelt u soms 
ook met vragen die u wel eens met een collega zou willen bespreken? 
Wil u het gevoel doorbreken er alleen voor te staan? 
Dan kan een klankbord welkom zijn. Intervisie is een leermethode 
waarbij collega's elkaar helpen om beter te worden in hun werk. 
De leden komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis samen. 
Ze  behandelen vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook 
problemen op de werkvloer. 

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 € 

Hasselt
Liantis
Maastrichtersteenweg 254

Geel
Voka
Kleinhoefstraat 9

ECOMMERCE  
EN WEBSHOPS

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Brugge (Oostkamp)
Van Der Valk Hotel
Kapellestraat 146

Luc Heylens
Brugge
25 augustus
19 tot 22 uur

De elektronische verkoop van goederen 
en diensten heeft eigen regels. 
Tal van vragen houden ons bezig: wat 
zijn de toepasselijke tarieven, het belang 
van het statuut van de afnemer, wat is 
de plaats van de dienst of levering? Wat 
met elektronische leveringen, de MOSS 
aangifte, de voorraden in de EU, de btw-
nummers, … ?

VENNOOTSCHAPS
RECHT (UPDATE)

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Leuven (Heverlee)
De Brabanthal
Brabantlaan 1

Patrick Huybrechts 
Leuven
16 november
19.30 tot 22.30 uur

De nieuwe wetgeving op de 
vennootschappen en de verenigingen 
WVV is nu een half jaar in voege. Op 
basis van de teksten en de eerste 
ervaringen gaan we in dit seminarie 
nader in op de gevolgen van deze 
wetgeving. Een grondige update van  
het vennootschapsrecht.

Hasselt
3 maart
19 tot 22 uur 

Hasselt
5 mei
19 tot 22 uur

Hasselt
1 september
19 tot 22 uur 

Geel
29 september
19 tot 22 uur

Hasselt
1 december
19 tot 22 uur

Ben Peeters
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DE WET OP VENNOOT SCHAP PEN 
MET FOCUS OP DE BV

FISCALE ACTUALITEIT OVER 
BEZOLDIGING

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Antwerpen (Borgerhout) 
Hotel Van Der Valk 
Luitenant Lippenslaan 66

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Brugge (Oostkamp)
Van Der Valk Hotel
Kapellestraat 146

Brigitte Lievens
Brugge
31 maart
19 tot 22 uur

Tim Carnewal 
Antwerpen
23 november
19.30 tot 22.30 uur

Langverwacht en uiteindelijk toch van start gegaan in 
mei vorig jaar: de nieuwe wet op de vernnootschappen. 
Hoe kunnen we het maximum halen uit deze wet, door 
creatief om te springen met de mogelijkheden die 
voorzien worden voor de BV? Dit seminarie focust op 
de mogelijkheden die nu openstaan.

De fiscus stelt al enkele jaren de aftrekbaarheid van de 
kosten aan privé onroerend goed in vraag. De focus ligt 
op de bezoldigingsintentie. Bovendien komt ook de 
aftrekbaarheid van management fees onder druk. Hoe 
moet u de realiteit van de prestaties aantonen? Zijn 
er andere oplossingen? Wat is het verschil tussen een 
bestuurdersbezoldiging en een management fee?
Dit seminarie presenteert de meest recente rechtspraak 
en helpt u uw dossier voor te bereiden om discussies 
met de fiscus te voorkomen. 

ONROEREND GOED IN DE 
VENNOOTSCHAP

Roel Van Hemelen 
Gent
26 november
19.30 tot 22.30 uur

Met onroerend goed in een vennootschap is het erg 
oppassen voor valkuilen. Zeker omdat de fiscus moeilijk 
doet over de aftrekbaarheid van kosten, vruchtgebruik 
en andere zakelijke rechten. 
Is het nog een goed idee om onroerend goed in een 
vennootschap te verwerven of behouden? En wat met 
de eigen woning in de vennootschap? 

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Gent (Zwijnaarde) 
Huis van de Bouw 
Tramstraat 59

SOCIALE WETGEVING: 
ACTUALITEIT

Jos Meyen
Hasselt
15 december
19 tot 22 uur

In het kader van onze doorverwijsfunctie is het 
belangrijk signalen en opportuniteiten minstens 
te herkennen. Deze kennis kan ingezet worden bij 
tewerkstelling bij uw klanten, eigen personeel of 
wanneer een klant zijn job combineert met een 
zelfstandige activiteit.

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Hasselt
Liantis
Maastrichtersteenweg 254
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SPREKER INHOUD PRIJS & LOCATIE

SAMENLEVINGSVORMEN – AANGIFTE NALATENSCHAP – 
ERFBELASTING VERSUS SCHENKBELASTING

Liesbeth Franck 
Brugge
4 december
9 tot 16 uur 

Dit dagseminarie geeft een uitgebreid overzicht van de 
verschillende samenlevingsvormen, en een vergelijking 
op burgerlijk en fiscaal vlak: erven, huren, kopen, lenen, 
belastingen en levensverzekeringen. In het tweede 
deel komt de aangifte van de nalatenschap aan bod. 
Wat zijn de verplichte en facultatieve vermeldingen in 
een testament en op het aangifteformulier? En wat is 
de impact van schenkingen en successieplanning op de 
heffing van de successierechten?

Prijs leden: 100 €
Prijs niet leden: 200 €
Prijs stagiair lid: 100 €

Brugge (Oostkamp) 
Hotel Van Der Valk 
Kapellestraat 146

SPREKER INHOUD PRIJS & LOCATIE

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Geel
VOKA
Kleinhoefstraat 9

Jo Buts
Geel
15 december
19 tot 22 uur

ONZE SOCIALE ZEKERHEID, TEGENDRAADS OF BERGOPWAARTS?

Onze sociale zekerheid, tegendraads of bergopwaarts: 
als we willen dat alles blijft zoals het is, is het nodig om 
alles te veranderen? Onze sociale rechten, wat is de 
stand van zaken en hoe moeten we ertegenaan gaan 
kijken?

SPREKER INHOUD PRIJS & LOCATIE

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Brugge (Oostkamp) 
Hotel Van Der Valk 
Kapellestraat 146

BEREKENING VAN DE CASHFLOW

Patrick Huybrechts 
Brugge
15 december
19 tot 22 uur  

Deze opleiding overloopt de verschillende manieren 
om cashflow te berekenen. Vooreerst wordt het 
begrip cashflow grondig toegelicht. Komen onder 
meer aan bod: de definitie, niet-kaskosten en niet-
kasopbrengsten, misverstanden inzake cashflow, de 
relatie tussen cashflow en nettobedrijfskapitaal, de 
cashflow uit operaties, negatieve cashflow, cashflow uit 
investeringen, …
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SPREKER

INHOUD

INHOUD

PRIJS & LOCATIE

PRIJS & LOCATIE

ROL VAN DE ACCOUNTANT BIJ INTERACTIE TUSSEN 
BELASTINGPLICHTIGE EN FISCUS

HET FINANCIEEL PLAN – ESTOX

Werner Niemegeers 
Geel
24 november
19 tot 22 uur 

Leuven
14 december 
19.30 tot 22.30 uur

Tim Carnewal
Gent
20 maart
19.30 tot 22.30 uur

De fiscus vraagt naar de boekhouding van uw cliënten? Wat moet u ter beschikking 
stellen, en waar heeft de fiscus geen recht op? Het principe is eenvoudig: de fiscus kan 
de boekhouding van een belastingplichtige controleren. Maar waar ligt de grens en 
welke rol speelt de accountant in de interacties tussen belastingplichtige en de fiscus?

Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en de Koninklijke 
Federatie van het Belgisch Notariaat (FedNot) hebben samen een elektronisch 
effectenregister gelanceerd. Dit E-Stox vermeldt wie aandeelhouder is, hoeveel 
effecten hij bezit, hoe en sinds wanneer hij de effecten heeft verkregen enzovoort. 
Die gegevens zijn essentieel voor de goede werking van elke onderneming: voor 
het bijeenroepen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, het doorvoeren van 
een kapitaalverhoging, een statutenwijziging, de vereffening of in het kader van een 
kredietverlening, …
Verder komt er een rechtstreekse link tussen E-Stox en het UBO-register van de FOD 
Financiën. Als bedrijven dat wensen, en alleen dan, worden de gegevens over de 
'uiteindelijke begunstigden' automatisch aan de FOD Financiën overgemaakt.

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Geel 
VOKA
Kleinhoefstraat 9

Leuven (Heverlee) 
De Brabanthal 
Brabantlaan 1

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Gent (Zwijnaarde) 
Huis van de Bouw 
Tramstraat 59
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INSCHRIJVEN
www.kvabb.be 
> opleidingen

KVABB 
OPLEIDING
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Update vennootschapsbelasting AJ 2020 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3/6u 15
Update personenbelasting AJ 2020 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3/6u 19
Update Actualisering btw ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3/6u 21

Eindejaar verrichtingen en jaarrekening ■ 16

Vruchtgebruik versus de fiscus ■ 16

Onroerend goed in de vennootschap ■ 16

De management vennootschap herboren? ■ 17

De aangifte in de nalatenschap ■ 17

Auteursrechten: de nieuwe fiscale optimalisatie ■ 17
De beroepsaansprakelijkheid van de  
boekhouder-accountant

■ ■ 18

Uitkeringen binnen vennootschap en  
roerende voorheffing

■ 18

Van eenmanszaak naar vennootschap of  
omgekeerd: het fiscaal omslagpunt

■ 18

Hoe haalt u het maximale uit een  
(toekomstig) pensioen?

■ 20

Specifieke aftrekbeperking voor KMO's en  
verworpen uitgaven

■ 20

Procedure en invordering ■ 20

Speciale btw-knelpunten bouw en onroerend goed ■ 21  

Antiwitwaswetgeving en deontologie ■ 22

Douane en fiscaliteit ■ 22
Normaal beheer van privé-vermogen bij vennootschaps-
rechterlijke reorganisaties

■ 22

Maatschappelijk kapitaal fiscaal doorgelicht ■ 22
Correcte btw-behandeling bij het doorrekenen  
van kosten

■ 23

E-commerce en webshops ■ 23

Intervisie en actualia ■ ■ 23

Vennootschaps recht (update) ■ 23

Fiscale actualiteit over bezoldiging ■ 24

De wet op vennoot schap pen met focus op de BV ■ 24

Onroerend goed in de vennootschap ■ 24
Sociale wetgeving: actualiteit ■ 24
Samenlevingsvormen – Aangifte nalatenschap –  
Erfbelasting versus schenkbelasting

■ 25

Onze sociale zekerheid, tegendraads of bergopwaarts? ■ 25

Berekening van de cashflow ■ 25
Rol van de accountant bij interactie tussen belasting-
plichtige en fiscus

■ ■ 26

Het financieel plan – E-Stox ■ 26



KVABB LID WORDEN

HOE?
www.kvabb.be

> 'lid worden'
> 'Ik ben overtuigd en wil lid worden'

VOORDELEN
• seminaries en workshops 
• groot netwerk van collega’s om ervaringen te delen.
• gratis belangrijk nieuws in uw inbox
• belangenbehartiging bij de overheid.

TARIEVEN
LEDEN

Lidgeld: 335 euro
• avondseminaries: gratis 
• dagseminaries: 100 euro

PERSONEELSLEDEN VAN LEDEN,
ingeschreven op de officiële lijst van het IAB, BIBF of IBR

Ofwel lid worden: lidgeld: 335 euro
• avondseminaries: gratis 
• dagseminaries: 100 euro

Ofwel geen lid worden
• avondseminaries: 100 euro
• dagseminaries: 200 euro

PERSONEELSLEDEN VAN LEDEN, 
niet ingeschreven op de officiële lijst van het IAB, BIBF of IBR

Ofwel lid worden: lidgeld: 167,50 euro
• avondseminaries: gratis 
• dagseminaries: 100 euro

Ofwel geen lid worden
• avondseminaries: 100 euro
• dagseminaries: 200 euro

STAGIAIRS
Lidgeld: gratis

• avondseminaries: 25 euro
• dagseminaries: 100 euro

NIET-LEDEN
• avondseminaries: 100 euro
• dagseminaries: 200 euro


