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Nieuwsbrief – D’Haeyere Accountancy  - 21/11/2018  

Updates  Fiscaliteit – Vennootschapsrecht – BTW – UBO - register ……..  anno 2018. 

1. Vennootschapsrecht 

a) Krachtlijnen:  

 Geen onderscheid meer tussen burgerlijke en handelsvennootschappen. 

 Integratie van de VZW’s  in het wetboek van vennootschappen en verenigingen 

(WVV) 

 Drastische afslankingen van het aantal basisvormen :  

Blijven bestaan: de maatschap, VOF, GCV, BV (i.p.v. BVBA), CV (i.p.v. CVBA), NV.  

Verdwijnen ook: EVBA, S-BVBA en VSO. 

Mogelijkheden blijven behouden: één hoofdige oprichting en voortbestaan  (BV en 

NV)  

CVA wordt NV  

VOF, GCV, BV en CV kunnen erkend worden als landbouwvennootschap. 

 Flexibilisering  met aandacht voor belangen voor derden. Meer vrijheid impliceert 

een grotere verantwoordelijkheid 

b) Inwerkingtreding : 

 nieuwe vennootschappen: eerste helft van 2019 

 bestaande vennootschappen:  

A. Vanaf 01/01/2020 met als dwingende bepalingen  

1. omvorming kapitaal in de BV in statutair onbeschikbaar eigen vermogen 

2. nieuwe benamingen en afkortingen 

3. regeling winstuitkeringen BV 

4. alarmbelprocedure 

5. gestart gedeelte kapitaal en wettelijke reserve worden statutair 

onbeschikbare reserve 

B. Bij eerst volgende statutenwijziging en ten laatste 01/01/2024: statuten wijzigen  

 afgeschafte vennootschapsvormen: 

- blijven geregeld door het huidige Wetboek Vennootschappen  tot 

01/01/2024 

- indien nog niet omgezet tegen 01/01/2024: automatische wijziging 

rechtsvorm naar dichtsaanleunende vennootschapsvorm vb: CVA wordt NV 

met één bestuurder. 

c) Bestuur : 

1. rechtspersoon – bestuurder: een vaste vertegenwoordiger mag slechts één keer 

zetelen d.w.z.  niet tevens in eigen naam of als Vaste Vertegenwoordiger van een 

tweede rechtspersoon. 

2. bestuurdersaansprakelijkheid op alle vennootschappen en VZW’s met uitbreiding 

naar feitelijke bestuurders d.w.z. niet formeel aangeduid door de Algemene 

Vergadering. 

 hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid indien het bestuursorgaan een college 

vormt. 

 geldelijke aansprakelijkheid zowel t.a.v. derden als t.a.v. de vennootschap 

ongeacht basis van aansprakelijkheid met beperkingen afhankelijkheid van de 

grootte van de rechtspersoon. Deze geldelijke aansprakelijkheidsbeperking geldt 

per feit of geheel van feiten ongeacht het aantal verweerders, eisers, 

vorderingen. 
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3. bestuursvormen.  Keuze tussen drie bestuursvormen:    

. raad van bestuur cfr. vandaag 

. enige bestuurder cfr. CVA 

. raad van toezicht en directieraad ( duaal systeem) 

 

d) Terminologie : 

 

BV  (besloten vennootschap): 

1. bestuurder i.p.v. zaakvoerder 

2. één of meerdere bestuurders, individueel bevoegd of collegiaal 

3. verplicht zelfstandige (is geen arbeidsovereenkomst) 

4. mogelijkheid van dagelijks bestuurder  

5. mogelijkheid van college tot coöptatie van bestuurders 

6. belangen conflictregeling  

 

e) Kapitaalvorming bij oprichting volgens het nieuw vennootschapsrecht : 

NV ( Naamloze Vennootschap ):  

-  minimumkapitaal van  61.500 euro 

-  25 % volstorting (en minimumkapitaal) bij oprichting (inbreng in natura naar 100 % 

binnen 5 jaar) 

- financieel plan over 2 jaar, zonder verplichte externe bijstand 

- enkel bestanddelen vatbaar voor economische waardering, geen nijverheid 

- verslagen inbreng in natura 

- vrijstelling deelname in verlies geldig 

BV (Besloten Vennootschap ): 

- toereikend aanvangsvermogen (EV, VV) voor de bedrijvigheid 

- 0 % volstorting mogelijk 

- versterkt financieel plan cfr. de normen van de huidige S-BVBA voor 2 jaar, zonder 

verplichte externe bijstand 

- geen beperkingen op voorwerp van inbreng 

- verslagen inbreng in natura en inbreng na oprichting 

- geen verslagen quasi inbreng 

- vrijstelling deelname in verlies geldig 

 

f) uitkeringen van winst en van inbreng : 

 2 testen te doorstaan: 

 netto-actieftest: netto-actief mag niet kleiner worden dan het onbeschikbaar 

ingebracht eigen vermogen + wettelijk of statutair onbeschikbaar gestelde reserves 

 liquiditeitstest: de vennootschap moet in staat blijven om de schulden te voldoen 

naargelang die opeisbaar worden en dit gedurende een periode van 12 maanden 

 liquiditeitstest vereist een niet openbaar verslag.  

Gevolgen bij niet naleving: . hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders 

                                                 . terugvordering onterecht gedane uitkeringen 
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g) meervoudig stemrecht : 

 

 één aandeel, één stem blijft behoudens statutaire en/of wettelijke afwijkingen 

 contractuele vrijheden en afwijkingen zijn mogelijk zoals: 

. aandelen met meervoudig, voorwaardelijk stemrecht 

. aandelen zonder stemrecht 

. loyauteitsstemrecht bijvb. , in genoteerde bedrijven waar één aandeel 5 

stemrechten  bevat 

 transparantie bij uitgiften en in aandeelhoudersregister 

 verplichte bijeenroeping AV door bestuur en de commissaris 

 verlaging drempel van 20 % naar 10 % van het aantal uitgegeven aandelen (BV) of 

van het kapitaal (NV) 

 geen strafrechtelijke sancties meer, wel mogelijk bestuurdersaansprakelijkheid bij 

verzuim bijeenroeping binnen 3 weken 

 

h) de huidige geschillenregeling blijft behouden in de niet genoteerde NV en BVBA maar 

met een aantal aanpassingen zoals prijsbepaling, niet- concurrentie, ..  

2. UBO - register 

     Ten laatste tegen 31 maart 2019 moeten alle in België opgerichte vennootschappen, VZW’s,  

     stichtingen, maatschappen opgenomen worden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner – 

     register). Dit register moet zorgen voor transparantie in de strijd tegen witwassen en terrorisme. 

 

1. Wie zijn de uiteindelijke begunstigden ? 

a) natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks 25 % of meer van de stemrechten 

of aandelen bezitten. 

b) personen die op een andere manier de zeggenschap hebben over een vennootschap vb. 

door een aandeelhoudersovereenkomst. 

c) natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel indien er twijfel 

bestaat of de geïdentificeerde personen de begunstigden zijn  

 

2. Welke informatie wordt opgenomen in het UBO - register ? 

Naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, land van verblijf, verblijfsadres, 

rijksregisternummer of identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, 

de datum waarop hij of zij begunstigde is geworden, aard en omvang van het aangehouden 

economisch belang. 

 

3. Hoe moet de informatie worden meegedeeld ? 

De registratie van de informatie gebeurt via de applicatie My Min Fin - portaal op de website 

van de FOD Financiën.  Het is de verplichting van het bestuur van een vennootschap om de 

uiteindelijke begunstigde van de vennootschap te registreren. De informatie moet vervolgens 

tenminste jaarlijks worden bijgewerkt en binnen de maand aan het UBO – register worden 

overgemaakt. 

 

4. Wie heeft toegang tot de gegevens in het UBO-register ? 

Alle bevoegde autoriteiten zoals politie, parket, fiscus, die belast zijn met de strijd tegen het 

witwassen van geld en terrorisme  hebben toegang tot het register. Ook in het kader van de 

witwas wetgeving en financiering van het terrorisme hebben toegang tot dit register: 
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kredietinstellingen, verzekeraars, bedrijfsrevisoren, boekhouders, accountants, notarissen, 

advocaten, …  

NB: de toegang van burgers wordt op verschillende manieren beperkt. 

 

Sancties: bij niet naleving riskeren  de leden van het bestuursorgaan administratieve 

geldboetes. 

3. Btw-update 

  1) Verhuren van vastgoed met BTW  vanaf 2018 (optie mogelijkheid)  

        a) Basisvoorwaarden:  

 

             - de optie voor verhuur met BTW is enkel mogelijk voor nieuwe gebouwen of vernieuwbouw  

                waarbij de BTW op de oprichtingswerken van het gebouw eerst opeisbaar is geworden  

                vanaf 01/10/2018 

             - uitoefening BTW-optie : ingeval geopteerd wordt voor verhuur met BTW, geldt deze optie  

                voor de  ganse duur van de huurovereenkomst. Bij het afsluiten van een nieuwe  

                huurovereenkomst  of een verlenging van een bestaande overeenkomst moet telkens  

                opnieuw geopteerd  worden voor verhuur met BTW. 

               - zowel de verhuurder als de huurder moeten BTW-plichtig zijn en het gebouw moet gebruikt  

                worden voor economische doeleinden (ook al zijn die activiteiten vrijgesteld van BTW). 

                De optie voor de toepassing van BTW moet duidelijk opgenomen worden in het  

                huurcontract. 

                De verhuurder kan dan onmiddellijk de BTW op de oprichting verbouwing of de renovatie  

                van het gebouw onmiddellijk volledig aftrekken. 

 

         b) Bijzondere herzieningstermijn bij optionele BTW-verhuur 

 

             Door BTW aan te rekenen op de verhuur van het vastgoed, zal de verhuurder de BTW op de  

             bouwkosten kunnen recupereren.  Het gevolg is wel dat de BTW-herzieningstermijn voor het 

             gebouw over 25 jaar zal lopen i.p.v. de gebruikelijke van 15 jaar op onroerende goederen. 

 

c) Verplichte korte termijn verhuur met BTW  

 

              Onder korte termijn verhuur wordt verstaan: de verhuur voor een periode die niet meer 

              dan 6 maanden duurt. 

              Uitzonderingen : - ingeval het vastgoed wordt verhuurd voor bewoning of als tweede verblijf 

                                             - ingeval van verhuur aan natuurlijke personen die het vastgoed niet 

                                                aanwenden voor economische activiteiten, aan VZW’s en voor sociaal- 

                                                culturele vrijgestelde organisaties   

  

         d) Versoepeling voor BTW-regeling voor verhuur van opslagplaatsen   

 

              Voor de terbeschikkingstelling van opslagruimte zal vanaf 01/01/2019 de toepassing van de 

               BTW beperkt worden tot verhuring aan een particulier of een andere niet BTW- 

                belastingplichtige. 

               Wordt echter verhuurd aan een BTW-belastingplichtige dan kan voor verhuur met BTW 

               worden geopteerd. 
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               Wat is een opslagplaats ?   

                Een ruimte die in aanmerking komt voor meer dan 50 % voor de  

               opslag van goederen op voorwaarde dat die ruimtes voor niet meer dan 10 % als  

               verkoopruimte, winkel of commerciële ruimte worden aangewend. 

 

4.Schenkbelasting, nieuwe erfregels en wijziging huwelijksvermogensrecht vanaf 01/09/2018 

 

Op 1 september 2018 wordt de hervorming van het burgerlijk recht van kracht.  Dat zal 

belangrijke wijzigingen met zich meebrengen op het vlak van successieplanning en de 

verdeling van een nalatenschap na een overlijden.  Het voornaamste is dat de wetshervorming 

u meer vrijheid bezorgt om uw nalatenschap zelf te regelen. Zo kunt u een groter deel van uw 

vermogen naar eigen inzicht verdelen onder familie of vrienden of het bestemmen voor een 

goed doel.   

 

Zie hier de voornaamste bepalingen van het nieuwe erfrecht. 

 

 Nieuw erfrecht voorziet in vrije beschikking over de helft van het vermogen. 

Vanaf 1 september 2018 zal de reserve (of het voorbehouden deel) altijd 1/2e 

bedragen.  Met andere woorden: u bepaalt dan zelf waar de helft van uw vermogen 

naar toe gaat, terwijl er voor uw kinderen door de hervorming samen nog steeds een 

reserve van 1/2e van uw vermogen voorbehouden is. 

 Reserve van de ouders: niet langer onaantastbaar na hervorming erfrecht. 

Maar na de hervorming op 1 september 2018 zal dat erfdeel niet meer beschermd 

zijn: ouders zullen geheel of gedeeltelijk kunnen worden onterfd wanneer u 

getrouwd bent of samenwoont en uw echtgeno(o)te of partner begiftigt via een 

schenking of een testament.  Deze verandering is vooral interessant voor feitelijk 

samenwonenden die geen kinderen hebben.  Voortaan zullen ze immers, indien zij 

dit wensen, hun vermogen volledig aan hun partner nalaten of schenken, zonder 

rekening te moeten houden  met een eventuele ouderlijke reserve.  Wanneer die 

ouders behoeftig zijn, zullen zij wel aanspraak kunnen maken op alimentatie. 

 Schenkingen of bij testament nagelaten goederen: nieuw erfrecht voorziet meer 

zekerheid over behoud. 

In het hervormde erfrecht moet de woning slechts in waarde naar de nalatenschap 

terugkeren (tenzij u dat anders hebt bepaald voor goederen geschonken voor de 

hervorming).  Anders gezegd, uw kind zal de aan hem of haar geschonken woning 

kunnen behouden en de waarde van deze woning van zijn of haar erfdeel worden 

afgetrokken. 

 Ook nieuw in het erfrecht: erfovereenkomsten.  

Ouders en hun kinderen zullen, tijdens het leven van de ouders, bij hun notaris een 

erfovereenkomst kunnen opstellen over de toekomstige nalatenschap van de 

ouders. 

 

Er zijn twee soorten erfovereenkomsten: 

 

a) Familiale erfovereenkomst: ouders en kinderen zullen afspraken kunnen  maken 

over de toekomstige nalatenschap van de ouders en zelf bepalen of de 
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schenkingen en voordelen billijk verdeeld zijn.  Als dat zo is, zal de overeenkomst 

ervoor zorgen dat men in het kader van de nalatenschap van de ouders niet 

meer zal kunnen terugkomen op wat ieder kind gekregen heeft.  Dank zij de 

erfovereenkomsten kunnen tal van conflicten en onduidelijkheden vermeden 

worden en zullen de schenkingen, als alle kinderen het erover eens zijn dat het 

om evenwichtige schenkingen gaat, beter beveiligd zijn. 

b) Punctuele overeenkomst: zo’n overeenkomst vereist geen akkoord van alle 

familieleden, maar wordt opgemaakt naar aanleiding van een specifieke 

rechtshandeling die een bepaald aantal familieleden aangaat bv. een familie met 

drie kinderen, waarvan één zorgbehoevend is wegens een handicap.  Met een 

punctuele overeenkomst zal het voor de andere kinderen mogelijk zijn om op 

voorhand af te zien van hun reserve op de goederen die aan dit gehandicapt kind 

geschonken werden. 

 

 De notaris blijft sleutelfiguur in het nieuw erfrecht. 

De hervorming van het erfrecht biedt meer mogelijkheden en een grotere flexibiliteit 

om een nalatenschap te verdelen.  De notaris informeert alle partijen over hun 

rechten en plichten, adviseert hen bij hun keuze en begeleiden hen, zowel bij de 

successieplanning als bij de verdeling van het nalatenschap na overlijden. 

 Wie graag heeft dat de oude regels van toepassing zijn blijven op gedane 

schenkingen, kan bij de notaris een zgn. verklaring tot behoud afleggen. Dit kan nog 

tot 01/09/2019.  Houd er wel rekening mee dat het ‘alles of niets’ is, bekijk dus het 

volledig plaatje voor u beslist om zo’n verklaring te doen. 

 Wat wijzigt er voor het wettelijk stelsel en  het stelsel van scheiding van goederen 

met het zgn. verrekeningsbeding en de billijkheidsclausule ? 

 

Het nieuw huwelijksvermogensrecht geeft duidelijker aan wat gemeenschappelijk is 

en wat eigen is, bv. Inzake bedrijfsgoederen en cliënteel.  Sluit u een 

huwelijkscontract na 01/09/2018 inzake scheiding van goederen, dan kunt u in een 

clausule meer solidariteit voorzien met uw partner, maar dat is niet verplicht.                                                  

     

   

 

 

 

 
 


