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Waardering advocatenkantoren bij uitstap of toetreding vennoten
Fiscale optimalisatie voor vrije beroepers

Kwaliteitsgarantie technische deskundigen bij conflictoplossingen
Baker Tilly Corporate Finance: transactie overzicht 2020

Alternatieve verloning: interessante piste voor bruto-loonsverhoging

"Als ik een vraag heb, weet ik 
dat het in orde gaat komen."

Liesbet Van Severen, 
advocatenkantoor
Frans Baert & Vennoten 
(Gent) over 
samenwerking met 
Baker Tilly:



Ook bij de waardering en overname van 
een advocatenkantoor is de redelijke  
terugverdientijd voor de overnemer een  
belangrijk uitgangspunt. Kenmerkend bij 
advocatenvennootschappen is het moge-
lijke persoonsgebonden karakter van de 
klantenportefeuille. Om dergelijke klan-
tenportefeuille toch ten gelde te kunnen 
maken, is een geleidelijke overdracht een 
mogelijke piste.

Basis voor de waardering: toekomstige re-
currente kasstromen

In essentie verschilt het basisuitgangspunt 
bij de waardering van een advocatenkan-
toor niet wezenlijk van de waardering van 
een handels- of industriële onderneming. 
Met andere woorden: zijn de toekomstige 
recurrente kasstromen van het kantoor, na 
verrekening van een marktconforme ver-
goeding, voldoende, zodat de overnemer 
de investering binnen een redelijke termijn 
kan terugverdienen?

Persoonsgebonden of kantoorgebonden 
klantenportefeuille?

Specifiek in de waardering van een dien-
stenkantoor - in dit geval advocatenkan-
toren, maar ook bijvoorbeeld bij accoun-
tantskantoren -  is bij de bepaling van de 
goodwill ook een grondige analyse van de 
klantenportefeuille noodzakelijk. De per-
tinente vraag hierbij is het belang van de 
rechtstreekse en persoonlijke relatie tus-

sen de cliënt en de overlatende advoca(a)
t(en). Of anders gezegd: moet de goodwill 
uitsluitend beschouwd worden als de per-
soonlijke goodwill van de overlatende ad-
voca(a)t(en)? 

We maken een onderscheid tussen grote 
en kleine kantoren

Kenmerkend voor grote kantoren is door-
gaans het belang dat wordt gehecht aan 
het kantoormerk. Veelal wordt gebruik 
gemaakt van de namen van de stichtende 
vennoten, de zogenaamde founding part-
ners. Steeds meer zien we ook dat kanto-
ren opteren voor fantasienamen. Wat de 
keuze ook is, kenmerkend is de belangrijke 
link tussen de cliënten en het kantoormerk 
en in mindere mate de link met de individu-
ele vennoten. Er is dus minder sprake van 
een persoonlijke goodwill.

Grote kantoren kennen dan ook meestal 
specifieke vastgelegde regels met betrek-
king tot de toetreding en uittreding van aan-
deelhouders.

Anders dan bij grote kantoren is er bij klei-
nere kantoren wel vaak een rechtstreekse 
en persoonlijke relatie tussen cliënt en 
overlatende advoca(a)t(en), doorgaans 
ook de stichtende advoca(a)t(en). In deze 
gevallen is de persoonlijke goodwill promi-
nenter aanwezig. 

Zijn kleinere kantoren dan niet overdraag-
baar? Niet per definitie. 

Essentieel hierbij is een goede voorberei-
ding. Een specifieke eigenschap van klei-
nere kantoren is immers dat het vaak niet 
onmiddellijk mogelijk is om een nieuwe 
volwaardige vennoot (overnemer) met een 
passende omzet, dito verloning, in te zet-
ten. Op termijn groeit de opvolger naar die 
rol toe, omdat de overlatende advoca(a)
t(en) zich stap per stap terugtrekt of -trek-
ken.

Op deze manier kan het persoonlijke net-
werk van de overlatende advoca(a)t(en) 
evolueren naar een gezamenlijk netwerk 
van overlatende advoca(a)t(en) en over-
nemende advoca(a)t(en). Op die manier 
krijgt de continuïteit verder vorm, waarbij 
de recurrentie in de omzetten, en bijgevolg 
de kasstromen die noodzakelijk zijn om de 
overname te financieren, voor de overne-
mende advoca(a)t(en) waarschijnlijker zijn.

Nog meer expertise?   www.bakertilly.be   n
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Waardering
advocatenkantoren bij uitstap 
of toetreding een of meerdere 
vennoten

Ook bij de waardering 
van advocatenkantoren 
is het belang van een 

redelijke terugverdien-
tijd essentieel.
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Bakermat
Een uitgave van Baker Tilly.
V.u. : Anne Roucourt

Kantoren: 
• Kareelstraat 120-124, 9300 Aalst 
• Pontbeekstraat 4, 1702 Groot-Bijgaarden 
• Regenboog 2, 9090 Melle
• Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen
• Rue de la Clef 39, 4633 Soumagne (Luik) 
• Lindestraat 13A, 9240 Zele
 
welcome@bakertilly.be
www.bakertilly.be 

• Concept, vormgeving, interviews & 
  productiecoördinatie : www.deMarketeer.be
• Artikels : redactieteam Baker Tilly
• Mailhandling : Ryhove vzw
• Foto’s : Atel-J & Baker Tilly

Disclaimer :
Aan de samenstelling van dit magazine wordt door 
de redactie veel zorg besteed. Niettemin kan geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke 
onjuistheden. De opgenomen teksten hebben 
een informatief karakter en zijn niet bedoeld als 
beroepsmatig advies. Contacteer uw dossierbeheer-
der voor advies op maat. Overname van artikels is 
toegestaan, mits integraal en met bronvermelding.

Baker Tilly zoekt nieuwe 
medewerkers.

Word jij onze nieuwe
collega?

Om onze groei te ondersteunen zoeken we dringend diverse 
profielen voor onze kantoren te Aalst, Brussel en Melle. 
Zin in een job als Accountancy medewerker, Tax Manager, 
M&A Corporate Finance advisor of Auditor? 
Kijk op onze website bakertilly.be voor alle openstaande 
vacatures én stages. Of scan de QR code hieronder.



Liesbet Van Severen, Gedelegeerd Bestuurder van advocatenkantoor 
Frans Baert & Vennoten (Gent), over samenwerking met Baker Tilly

"Als ik een vraag heb, weet ik 
dat het in orde gaat komen."
Advocatenkantoor Frans Baert & Ven-
noten is een Gents kantoor met 20 
advocaten en een allround dienstver-
lening. Gedelegeerd Bestuurder Lies-
bet Van Severen is naast haar werk als 
advocate verantwoordelijk voor perso-
neel, praktische zaken en de boekhou-
ding van het kantoor. Voor dat laatste 
aspect vertrouwt ze al vele jaren op 
Baker Tilly. Een sterke samenwerking, 
die steeds verder groeit met extra 
diensten. 

“Onze samenwerking gaat al een hele 
tijd terug,” vertelt Liesbet. “Niet lang na 
de oprichting van onze vennootschap 
in 1992 hebben we Baker Tilly gecon-
tacteerd voor het afhandelen van onze 
boekhouding.”

Meer dan boekhouding

“Maar net zoals ons kantoor doorheen 
de jaren is gegroeid, is ook Baker Til-
ly vandaag een grote organisatie met 
een uitgebreide dienstverlening. Onze 
samenwerking is mee gegroeid. Van-
daag vertrouwen we niet enkel op de 
dienstverlening van Baker Tilly voor de 
boekhouding, maar kunnen we onder 
andere ook bij hen terecht voor fiscaal 
advies. In 2013, wanneer advocaten 
btw-plichtig zijn geworden, heeft Ba-
ker Tilly ons ter zake geadviseerd. 
Bij de omvorming van onze vennoot-

schap van een CV naar een BV zullen 
we verder beroep doen op hun exper-
tise.”

“De dagelijkse boekhouding doen we 
zelf,” vervolgt Liesbet. “Maar uiteraard 
willen we dit goed laten controleren. Ik 
ben immers zelf geen boekhouder. Ba-
ker Tilly geeft ons verder advies over 
de balans, neemt de belastingaangifte 
voor haar rekening en kijkt alles gron-
dig na.”

Beslissingen fiscaal aftoetsen

“Als juristen behandelen we een groot 
deel van onze financiële administratie 
zelf, maar ik laat me graag bijstaan 
door de experten van Baker Tilly. Zo 
kan ik steeds aftoetsen wat de prakti-
sche gevolgen van een beslissing zijn. 
Zij hebben immers veel meer inzicht 
en finesse in de fiscale aspecten en de 
impact op het financiële plaatje voor 
ons kantoor. Als advocaten bekijken 
we de zaken vanuit de juridische kant. 
Maar het is nuttiger om ook de financi-
ele en fiscale aspecten mee te nemen 
in een beslissing.”

Een centrale contactpersoon 

“Alhoewel ik zoveel mogelijk zelf pro-
beer te doen, is het goed om te weten 
dat er iemand achter mij staat waarop 

ik verder beroep kan doen. Het is voor 
mij heel belangrijk om die back-up te 
hebben. Als ik ergens verdere informa-
tie over wil, weet ik dat ik bij de exper-
ten van Baker Tilly terecht kan,” aldus 
Liesbet.

Binnen Baker Tilly werkt Liesbet Van 
Severen samen met een vast aan-
spreekpunt, Claudine Van Lierde, Di-
rector & gecertificeerd fiscaal accoun-
tant.

Snelle persoonlijke service

“Baker Tilly is gegroeid tot een grote 
organisatie, maar het familiale gevoel 
is nooit verdwenen. Het is voor ons, 
als kleine kmo, belangrijk om te we-
ten dat er een stevige partner achter 
ons staat die problemen kan opvan-
gen. Een snelle persoonlijke service 
is daarbij belangrijk. Ik weet dat ik een 
antwoord altijd snel mag verwach-
ten. Ofwel helpt Claudine Van Lierde 
me zelf verder, ofwel brengt ze me in 
contact met de juiste experten binnen 
Baker Tilly."

"Als ik een vraag heb of ergens over 
twijfel, weet ik dat het in orde gaat 
komen. Dat is aangenaam samenwer-
ken,” besluit Liesbet Van Severen. n
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Frans Baert & Vennoten: 
een van de oudste 
advocatenassociaties 
van Gent 

Frans Baert & Vennoten werd opgericht in 
1967 en is daardoor een van de oudste ad-
vocatenassociaties in Gent. In 1992 werd de 
beslissing genomen om een vennootschap 
op te richten, toen een vrij uitzonderlijke 
stap binnen de advocatenwereld. Vandaag 
bestaat het kantoor uit 11 vennoten, met in 
totaal een 20-tal advocaten. Frans Baert & 
Vennoten biedt een brede waaier aan dienst-
verlening binnen de verschillende rechts-
takken aan: administratief en grondwettelijk 
recht, erfrecht, ondernemingsrecht, insolven-
tie en collectieve schuldenbemiddeling, om-
gevingsrecht, ruimtelijke ordening en milieu- 
recht, personen- en familierecht, vastgoed en 
bouwrecht, verkeersrecht, contractenrecht 
en vreemdelingenrecht. U kunt bij hen terecht 
voor juridisch advies, het voeren van onder-
handelingen, assistentie bij de redactie van 
overeenkomsten en contracten, en het voe-
ren van procedures voor diverse rechtscolle-
ges. Ze werken voor particulieren, zelfstan-
digen, kleine en middelgrote bedrijven, en de 
overheid. n
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Fiscale optimalisatie  voor vrije beroepers
Als vrije beroeper bent u uiteraard druk be-
zig met de uitoefening van uw beroep. Met 
fiscaliteit bent u wellicht iets minder bezig. 
Toch is ook dat aspect van uw onderne-
ming niet onbelangrijk, rekening houdend 
met de hoge Belgische belastingdruk. Bij 
deze wat inspiratie om uw situatie fiscaal 
te optimaliseren.

Bedrijfsleidersbezoldiging

De toekenning van een bedrijfsleidersbe-
zoldiging is misschien wel de meest voor 
de hand liggende manier om middelen uit 
de vennootschap naar het privépatrimoni-
um over te brengen. Jammer genoeg is dit 
ook wel de meest belaste manier, aange-
zien deze bezoldiging onderworpen is aan 
socialezekerheidsbijdragen én progressief 
belast wordt in de personenbelasting (ta-
rieven van 25% tot 50%, te verhogen met 
gemeentebelasting).

Toch kan het lonen om minstens een be-
zoldiging van € 45.000 uit te keren. Dit is 
namelijk een voorwaarde om de eerste 
€ 100.000 vennootschapswinst te laten 
belasten aan het verlaagde tarief van 20%. 
Boven € 45.000 is het fiscaal vaak voordeli-
ger om via andere kanalen geld uit uw ven-
nootschap te halen (zie onder).

Kosten eigen aan de werkgever

Als bedrijfsleider klinkt dit u misschien ei-
genaardig in de oren, maar in feite wordt u 
tewerkgesteld door de vennootschap. Als u 
in de uitvoering van uw beroep persoonlijk 
bepaalde uitgaven verricht in naam en voor 
rekening van uw werkgever (uw eigen ven-

nootschap), kan deze die uitgaven vrij van 
belastingen of sociale bijdragen terugbeta-
len. Denk hierbij aan kosten van parking of 
taxi, het aankopen van relatiegeschenken, 
kosten verbonden aan het ontvangen van 
klanten, kosten van uw thuiskantoor, enzo-
voort. 

Kosten eigen aan de werkgever worden 
in beginsel terugbetaald aan de hand van 
onkostennota’s. In de praktijk is het echter 
zeer gangbaar om de vennootschap maan-
delijks een forfaitair bedrag te laten toe-
kennen, waarvan de hoogte bepaald werd 
op basis van ernstige normen.

Dit is in feite geen techniek om geld uit uw 
vennootschap te halen. De terugbetaling/
vergoeding wordt geacht werkelijke kosten 
te dekken die u gemaakt heeft.

Voordelen van alle aard

Omgekeerd kan de vennootschap ook en-
kele privé-uitgaven van de bedrijfsleider ten 
laste nemen. Denk bijvoorbeeld aan een 
bedrijfswagen, gsm, laptop, tablet, internet-

abonnement,… die u privé mag gebruiken.

In vakjargon spreken we over de toeken-
ning van een ‘voordeel van alle aard’. In 
beginsel wordt u als bedrijfsleider belast 
op de werkelijke waarde van het verkregen 
voordeel. De wetgever heeft voor enkele 
voordelen echter een forfaitaire waardering 
uitgewerkt. De belasting op deze forfaitair 
gewaardeerde voordelen valt vaak lager uit 
dan wanneer u de kost voor de volle 100% 
zelf zou gedragen hebben.

Merk ook op dat toegekende voordelen van 
alle aard meetellen voor de hogergenoem-
de minimumbezoldiging van € 45.000.

Rekening-courant

Geld opnemen (‘debet rekening-courant’)

Dit is veruit de meest eenvoudige manier 
om geld uit uw vennootschap te halen, 
maar weinig aangewezen. 

De opname van geld is op zich niet belast-
baar. Op basis van de fiscale wetgeving 
moet de vennootschap u echter wel een 
vrij hoge interestvoet aanrekenen, zijn-
de 10,20% voor inkomstenjaar 2020. Als 
u geen marktconforme interest betaalt, 
geniet u een belastbaar voordeel van alle 
aard. De hoge interestvoet maakt deze me-
thode weinig interessant.

Let ook op dat u door een onredelijke op-
name van geld de financiële situatie van de 
vennootschap niet ondermijnt of vennoot-
schapsgelden misbruikt.

7 - Bakermat magazine - Baker Tilly - nr. 33 - april 2021

Geld ter beschikking stellen (‘credit reke-
ning-courant’)

Omgekeerd kan u natuurlijk ook privé mid-
delen ter beschikking stellen van uw ven-
nootschap in ruil voor een vergoeding via 
een marktconforme interest. Soms is in de 
fiscaliteit de logica ver te zoeken, want voor 
een credit-interest wordt de marktconfor-
me interest dan weer bepaald op 4,07%...  

De interestbetaling is voor de vennootschap 
in beginsel een aftrekbare beroepskost. Op 
de ontvangen interest bent u als bedrijfslei-
der 30% roerende voorheffing verschuldigd.

Bij interesten betaald door een vennoot-
schap moet u ook steeds opletten voor 
herkwalificatie van interest in dividend (en 
dus niet langer aftrekbaar als beroepskost 
voor de vennootschap) in de mate dat be-
paalde grenzen worden overschreden.

Verhuur onroerend goed

Wanneer uw vennootschap gebruik maakt 
van een deel van uw privéwoning (bijvoor-
beeld een praktijkruimte of thuiskantoor), 
kunt u dit deel in ruil voor een maandelijkse 
vergoeding verhuren aan de vennootschap. 
U wordt dan als eigenaar-verhuurder belast 
op de werkelijk ontvangen huurinkomsten, 
verminderd met een forfaitaire kostenaf-
trek. Gecombineerd met het feit dat u op 
deze inkomsten geen sociale bijdragen ver-
schuldigd bent, levert dit een mooie fiscale 
optimalisatie op.

Ook hier schuilt herkwalificatie (als beroeps- 
inkomen) achter de hoek wanneer u aan 
uw vennootschap een te hoge huurprijs zou 
aanrekenen.

Pensioenopbouw

Een mooie optimalisatie is zeker de ex-
tralegale pensioenopbouw die u kan doen 
binnen uw vennootschap. Voor de vennoot-
schap zijn de gestorte premies een aftrek-
bare kost als u bepaalde voorwaarden en 
grenzen respecteert. 

Bij uitkering van het pensioenkapitaal is er 
uiteraard belasting verschuldigd, maar is de 

belastingdruk veel gunstiger dan deze op 
een bezoldiging. De opbouw van een aan-
vullend pensioen via de vennootschap kunt 
u dus beschouwen als gunstig belast uit-
gesteld loon. Als kers op de taart kan deze 
opgebouwde pensioenreserve worden aan-
gewend als voorschot of pand voor finan-
ciering van privé vastgoedinvesteringen.

Dividend

De algemene vergadering van de vennoot-
schap kan ook beslissen om over te gaan 
tot de uitkering van een dividend. Op een 
dividend betaalt u in beginsel 30% roerende 
voorheffing.

Voor dividenden uitgekeerd door ‘kleine’ 
vennootschappen naar aanleiding van nieu-
we kapitaalinbrengen, kunt u onder bepaal-
de voorwaarden genieten van een verlaagd 
tarief van 20% of 15% roerende voorheffing 
voor dividenden respectievelijk ten vroeg-
ste toegekend uit de winstverdeling van het 
tweede boekjaar of derde boekjaar volgend 
op dat van de inbreng.

Bovendien kunt u eventueel via uw aangifte 
personenbelasting genieten van een vrij-
stelling op de eerste schijf van € 800 aan 
dividenden.

Liquidatiereserve

Als u niet onmiddellijk nood heeft aan bij-
komende geldmiddelen, kunt u er als klei-
ne vennootschap ook voor opteren een 
liquidatiereserve aan te leggen. Dat bete-
kent dat u de winst na belasting deels of 
volledig reserveert in de vennootschap na 
betaling van een afzonderlijke aanslag van 

10%. Deze liquidatiereserve kan vervolgens 
belastingvrij worden uitgekeerd bij liquida-
tie van de vennootschap of aan een sterk 
verlaagd tarief van 5%, mits het respecteren 
van een wachtperiode van 5 jaar. Wordt de 
reserve toch voor het verstrijken van deze 
periode uitgekeerd? Dan is 20% roerende 
voorheffing verschuldigd.

Auteursrechtenvergoeding

Het is mogelijk dat u bij de uitoefening van 
uw beroep auteursrechtelijk beschermde 
werken creëert, zoals bijvoorbeeld lesma-
teriaal, handboeken, vakartikels of nieuws-
brieven. De rechten van dergelijke werken 
behoren in principe aan uzelf toe, als na-
tuurlijk persoon-auteur.

Vanuit het standpunt van de vennootschap 
kan het echter belangrijk zijn deze rechten 
van u over te nemen of te gebruiken, zo-
dat zij deze werken vrij kan exploiteren. Bij 
overdracht/gebruik van deze rechten is het 
uiteraard perfect mogelijk dat de vennoot-
schap een vergoeding voor het auteurs-
recht betaalt.

Inkomsten uit de (con-)cessie van auteurs-
rechten genieten een fiscaal gunstregime 
in de personenbelasting, waardoor de fisca-
le druk binnen bepaalde grenzen en onder 
bepaalde voorwaarden beperkt wordt tot 
7,5% - 15% (te verhogen met gemeentebe-
lasting). 

Bij een overschrijding van deze gren-
zen worden auteursrechten meestal be-
schouwd als beroepsinkomen en bijgevolg 
progressief belast (tarieven van 25% tot 
50%, te verhogen met gemeentebelasting).

Bent u geïnteresseerd in een van deze on-
derwerpen? Hebt u bepaalde vragen over 
de toepassing of haalbaarheid ervan voor 
uw onderneming? Neem dan contact op 
met uw dossierbeheerder voor een vrijblij-
vend gesprek.

Nog meer expertise?   www.bakertilly.be    n

Auteurs:
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Maak optimaal gebruik 
van de combinatie 
vennootschaps- en 
personenbelasting.

Fiscale optimalisatie 
binnen uw 

vennootschap 
is maatmerk.



Het jaar 2020 is onlosmakelijk verbonden 
met de wereldwijde pandemie. Baker Tilly 
Corporate Finance kan derhalve terugkij-
ken op een bewogen, maar desalniettemin 
succesvol 2020. 

In 2020 is Baker Tilly Corporate Finance als 
adviseur vanuit onze vestigingen in Neder-
land en België betrokken geweest bij 135 
transacties: onze adviseurs hebben mogen 
werken aan 30 koop- en verkooptrajecten, 
84 waarderingsvraagstukken en 21 due 
diligence onderzoeken (boekenonderzoe-
ken).

Sectoren

Het jaar 2020 is onlosmakelijk verbonden 
met de wereldwijde pandemie. Toen de 
coronacrisis begin 2020 zijn intrede deed, 
werden veel trajecten on hold gezet. Er 
heerste in de markt veel onzekerheid over 
de impact van de ontwikkelingen. Rond 
de zomerperiode herstelde de markt zich, 
waardoor het derde en vierde kwartaal ‘ou-
derwets druk’ bleken. Baker Tilly Corporate 
Finance kan derhalve terugkijken op een 
bewogen, maar desalniettemin succesvol 
2020.

De sectoren waarin wij gedurende het jaar 
voornamelijk als adviseur hebben opge-
treden, betreffen de zakelijke dienstver-
lening, industrie en gezondheidszorg. 
Ook in tal van andere sectoren beschikken 
onze adviseurs over een ruime hoeveelheid 
marktkennis. Het afgelopen jaar hebben 
wij uiteenlopende opdrachten mogen uit-
voeren, waarbij wij als sparringpartner fun-
geerden voor een divers klantenportfolio.

Ongeveer 40% van de transacties was 
grensoverschrijdend. Dat M&A zich al ge-
ruime tijd niet enkel meer binnen de lands-
grenzen afspeelt en het dan ook steeds 
onlosmakelijker verbonden is met de glo-
bale markt moge duidelijk zijn. Een goede 
samenwerking is hierbij essentieel. Een 
mooi voorbeeld is het feit dat de Corpo-

rate Finance teams van Baker Tilly in Ne-
derland en België reeds nauw samen heb-
ben gewerkt in verschillende cross-border 
transacties, waarmee er optimaal gebruik 
wordt gemaakt van het gezamenlijke net-
werk en de kennis van de lokale markt. De 
betrokkenheid bij en gezamenlijke aanpak 
in internationale transacties reflecteert het 
sterke globale netwerk van Baker Tilly.

2021 is bij Baker Tilly Corporate Finance 
voorspoedig begonnen en we gaan het 
nieuwe jaar met het volste vertrouwen te-
gemoet. De markt is volop in beweging en 
we zien een hoop transacties op ons afko-
men. Ook in 2021 begeleiden wij u en uw 

onderneming graag naar een weloverwo-
gen volgende stap. De adviseurs van Baker 
Tilly Corporate Finance bieden oplossingen 
voor diverse vraagstukken. Van koop- en 
verkoopbegeleiding tot waardebepaling 
en van (her)financiering tot due diligence. 

Nog meer expertise?   www.bakertilly.be    n
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In de zoektocht naar een oplossing voor 
een geschil wordt steeds meer beroep ge-
daan op technische deskundigen. Naast 
aandeelhouders, bestuurders en desgeval-
lend hun juridische adviseurs, komen ook 
rechtbanken en hoven steeds meer tot dit 
besef en wordt een beroep gedaan op ge-
rechtsdeskundigen. Om de kwaliteit van de 
gerechtsdeskundigen te garanderen, werd 
een Nationaal Register voor Gerechtsdes-
kundigen in het leven geroepen. Verschil-
lende vennoten binnen Baker Tilly zijn in-
geschreven in de voorlopige versie van dit 
nieuwe register.

Een conflict? Omwille van de toenemende 
complexiteit in onderliggende materies 
stelt men vast dat in alle soorten van con-
flictoplossing steeds meer behoefte ont-
staat aan kwaliteitsvolle technische des-
kundigen. 

Conflicten kunnen zeer divers van aard zijn. 
We geven enkele voorbeelden waarbij een 
bijzondere expertise noodzakelijk is.

Bepaling van:
- de waarde van aandelen (bijvoorbeeld 
naar aanleiding van een uittreding of uit-
sluiting),
- de semi-brutowinst bij de verbreking van 
een concessie-overeenkomst,
- de bedrijfsschade bij een schade-incident 
(bijvoorbeeld brand),
- het normale bedrijfskapitaal in een ver-
dachte periode,
- de faillissementsdatum in een verdachte 
periode,
- schade bij het niet-nakomen van een niet-
-concurrentiebeding,
- een verdienvermogen in het kader van een 
echtscheidingsprocedure,
- de schade in het kader van een loonge-
schil,
- ...

Aandeelhouders, bestuurders en hun ju-
ridische adviseurs maken in de praktijk al 
veelvuldig gebruik van kwaliteitsvolle tech-

nische (partij)deskundigen om hun scha-
de-eis technisch te onderbouwen.

Ook rechtbanken en hoven zien de nood-
zaak in om beroep te doen op dergelijke 
experten: de gerechtsdeskundigen. 

Het Nationaal Register voor Gerechtsdes-
kundigen 

Een problematisch punt in het verleden 
was dat de aanstellingsvoorwaarden van 
de gerechtsdeskundigen niet of nauwelijks 
geregeld werden door de wetgever. Elke 
rechter vulde dit naar eigen eer en geweten 
in. Sinds enkele jaren is hierin verandering 
gekomen en heeft de wetgever een Natio-
naal Register voor Gerechtsdeskundigen in 
het leven geroepen. Een belangrijke reden 
hiervoor was de intentie om de kwaliteits-

criteria inzake vakbekwaamheid, kennis en 
opleiding van deze personen te waarbor-
gen. In dit kader stelde de wetgever ook 
een deontologische code op. Deze code 
beklemtoont onder meer de gedragsregels 
en permanente vorming, waarbij de onaf-
hankelijkheid, onpartijdigheid, beroepsge-
heim en evenwicht de kernwaarden blijven. 

Tot 30 november 2021 geldt een over-
gangsbepaling, waarbij de Gerechtsdes-
kundigen moeten aantonen dat ze aan 
deze kwaliteitseisen voldoen.

Praktijkvoorbeeld

Binnen een aandelentransactie legden de 
partijen een vaste en variabele prijs vast in 
de koop/verkoopsovereenkomst. Omdat er 
opschortende voorwaarden waren, gebeur-
de het tijdstip van ondertekening van deze 
overeenkomst (signing date), zoals in vele 
aandelentransacties, niet op hetzelfde mo-
ment als van de juridische overdracht van 
de aandelen (closing date).

Het variabele gedeelte omvatte de netto-
-kaspositie op closing date. 

De verkoper van de aandelen “maakte ge-
bruik” van de periode tussen signing en 
closing date om enerzijds zoveel mogelijk 
handelsvorderingen te innen en anderzijds 
zoveel mogelijke betalingsorders aan le-
veranciers uit te stellen. Het gevolg: een 
kunstmatige verhoging van de netto-kas-
positie op closing date.

Baker Tilly werd als gerechtsdeskundige 
door een rechtbank aangesteld om advies 
te geven over de financiële impact op de 
variabele prijs van deze kunstmatige ingre-
pen van de verkoper.

Nog meer expertise?   www.bakertilly.be    n

Kwaliteitsgarantie
van technische deskundigen 
bij conflictoplossingen 
anno 2021

Ook voor justitie blijft 
de kwaliteit van de 

gerechtsdeskundige 
een belangrijk 

aandachtspunt.
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Baker Tilly Corporate Finance: 
transactie overzicht 2020

Auteur: Tom De Brabanter
Partner / Fiscaal accountant

Ongeveer 40%
van de transacties was 
grensoverschrijdend.

Kwaliteit gaat enerzijds 
over gewaarborgde 
juridische en vak- 
bekwaamheid, en 

anderzijds over een 
onontbeerlijke 

deontologische code.



Auteur: Lieven Nissens
HR Consultancy Director

Alternatieve verloning  als interessante piste 
voor bruto-loonsverhoging
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Een greep uit het aanbod van loonoptimalisaties
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De samenstelling van een aantrekkelijk en 
competitief verloningspakket voor werkne-
mers blijft een belangrijke pijler binnen elk 
modern hr-beleid. Wat zijn de wensen en 
verwachtingen van de werknemer? En wel-
ke mogelijkheden hebt u als werkgever?
En ook: welk doel wilt u met uw verlonings-
beleid bereiken? Wilt u een aantrekkelijke 
werkgever zijn bij de aanwerving van nieuw 
talent? Of wilt u eerder goede werkkrach-
ten gemotiveerd houden en waarderen? 
Een andere belangrijke vraag is of u eerder 
individuele prestaties dan wel de teamper-
formance wilt belonen.

Eén ding is zeker: loonkosten wegen zwaar 
door op het budget van elke werkgever, 
waarbij loonsopslag vaak een dure oplos-
sing is. Er bestaan echter heel wat extra-
legale voordelen die minder kosten en uw 
personeel toch gemotiveerd houden.

Een beknopt overzicht van de meest popu-
laire loonoptimalisaties.

Cheques

Een derde van de Belgische werknemers 
ontvangt vandaag reeds maaltijdcheques 
die onder bepaalde voorwaarden vrijge-
steld zijn van socialezekerheidsbijdragen 
en belastingen. Sinds 1 januari 2016 be-
draagt de maximale nominale waarde 8 
EUR. Het gaat om een collectief voordeel 
(dus in te voeren voor alle werknemers) dat 
een mooie netto-loonsverhoging oplevert.

Daarnaast kunnen werknemers met eco-
cheques (maximaal 250 EUR netto per jaar) 
milieuvriendelijke producten aankopen. Po-

pulair zijn verder ook nog de sport- en cul-
tuurcheques, bedoeld om werknemers aan 
te sporen een sport te beoefenen of deel 
te nemen aan culturele activiteiten, en de 
geschenkencheques ter gelegenheid van 
privégebeurtenissen (geboorte, huwelijk,…) 
of gebeurtenissen die verband houden met 
de beroepsactiviteit (pensionering, eervolle 
onderscheiding,…).

Multimedia

Heel wat werkgevers stellen een laptop (of 
tablet) en gsm (of smartphone) - meestal 
met abonnement - ter beschikking van hun 
werknemers voor beroeps- en/of privédoel-
einden. In dit laatste geval betaalt de werk-
nemer een heel bescheiden socialezeker-
heidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing.

Daarnaast kunt u ook een forfaitaire on-
kostenvergoeding (thuiswerk) toekennen 
aan uw werknemer. Deze vergoeding be-
draagt momenteel maximaal 129,48 EUR/
maand en dekt het gebruik van de kantoor-
ruimte thuis en klein bureaumateriaal (pa-
pier, inkt, mappen,…). Sinds 1 maart 2021 
kunt u als werkgever onder bepaalde voor-

waarden ook kantoormeubilair en compu-
termateriaal terugbetalen dat de werkne-
mer zelf heeft aangekocht.

Mobiliteit

Hier zijn de meest voorkomende voordelen:
- het ter beschikking stellen van een be-
drijfswagen (+ tankkaart) die de werkne-
mer ook privé mag gebruiken (en waarvoor 
hij maandelijks een ‘voordeel alle aard’ be-
taalt);
- het ter beschikking stellen van een be-
drijfsfiets: als deze gebruikt wordt voor 
woon- werkverkeer, is deze ook vrijgesteld 
van RSZ-bijdragen en belastingen voor 
privéverplaatsingen (dit kan gecumuleerd 
worden met een fietsvergoeding (maxi-
maal 0,24 EUR/km));
- terugbetaling van een treinabonnement.

Bonussen

Een cash bonus uitkeren is niet altijd een 
goed idee. Bij dergelijke piste houdt een 
werknemer slechts een derde van de bo-
nus over. U zoekt dus best alternatieve op-
lossingen.
Een heel voordelige loonsverhoging (tot 
een bepaald plafond) kan via de loonbonus 
cao 90, die toegekend moet worden aan 
alle medewerkers die gewerkt hebben aan 
het behalen van een collectieve doelstel-
ling waarvan de verwezenlijking onzeker is.

Ook een winstpremie (collectief voordeel) 
helpt om de inspanningen van het perso-
neel te waarderen. De werknemer betaalt 
enkel een solidariteitsbijdrage en een be-
perkte belasting van 7%.

Wilt u uw werknemers individueel belonen? 
Dan kunt u warrants toekennen (dit is het 
recht om aandelen te kopen of te verkopen 
tegen een vooraf vastgestelde prijs). Dit 
loonvoordeel is vrijgesteld van socialeze-
kerheidsbijdragen.

Verzekeringen

Een van de belangrijkste extralegale voor-
delen is nog steeds de groepsverzekering 
(collectief voordeel voor alle of voor een 
groep van werknemers) als waardevol al-
ternatief voor een loonsverhoging. Door de 
premies die u als werkgever betaalt, bou-
wen uw medewerkers een mooi spaarpotje 
op in het aanvullend pensioen.

Aanvullend bieden heel wat werkgevers een 
collectieve hospitalisatieverzekering aan 
waarbij bepaalde ziekenhuiskosten voor de 
werknemer (eventueel uit te breiden tot de 
gezinsleden) worden terugbetaald.

Momenteel wint ook de verzekering am-

bulante zorgen aan populariteit: deze dekt 
de terugbetaling  van ambulante kosten bo-
venop de RIZIV-tegemoetkoming (bijvoor-
beeld optica, tandheelkunde,…).

Tot de meest populaire extralegale voorde-
len behoren vandaag ook nog het toeken-
nen van extra verlofdagen en de aanvul-
lende kinderbijslag (maximaal 50 EUR per 
maand per kind, vrijgesteld van sociale- 
zekerheidsbijdragen, al is er wel bedrijfs-
voorheffing verschuldigd).

Nog meer expertise?   www.bakertilly.be   nAls werkgever hebt u 
heel wat mogelijkheden 

om uw loonkost
te verminderen

Met extralegale 
voordelen kunt u zich 

als werkgever
onderscheiden van

concullega’s



Stilstaan is geen optie,  
morgen begint nu


