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Wat na de coronashock?
Tips van een bedrijfsrevisor

Investeren: ook (en vooral) in tijden van corona
Telewerk: kosten eigen aan de werkgever
Is uw webwinkel in orde met alle regels?

"Corona heeft ons ook kansen 
gegeven: de productie van 
100% Belgische mondmaskers"

CORONA
SPECIAL
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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.

Volg onze LinkedIn bedrijfspagina
om snel op de hoogte te blijven van
onze nieuwste vacatures            >>>

Auteur: Kris Tackaert
Director

Sinds de uitbraak van de COVID-19-pande-
mie en de lockdownmaatregelen in maart 
2020 hebben de federale en gewestelijke 
overheden heel wat maatregelen geno-
men om ondernemers tijdens deze moei-
lijke periode te ondersteunen. Zo werd er 
uitstel verleend voor de betaling van btw, 
bedrijfsvoorheffing, RSZ en inkomstenbe-
lastingen. Tegelijk versoepelde de federale 
regering de voorwaarden voor technische 
en economische werkloosheid. Bedrijven 
en zelfstandigen genieten tal van steun- en 
subsidiemaatregelen en banken werden 
aangemaand om betalingsuitstel te verle-
nen. En dit is nog maar een kleine greep uit 
de tijdelijke COVID-19 maatregelen. 

Zowel consumenten als ondernemers 
moeten over een flinke dosis veerkracht 
beschikken om de economische activiteit 
te laten herstellen tot het normaal niveau 
van voor de COVID-19-pandemie. Gelukkig 
behoren ondernemers tot de groep van de 
meest positief ingestelde individuen.

Om een doorstart te maken heeft men als 
ondernemer in eerste instantie voldoende 
werkkapitaal nodig. Of anders gezegd: een 
liquiditeitsbuffer waarmee men kortlopen-
de schulden kan betalen. De elementen 
die het werkkapitaal beïnvloeden, zijn klan-
tenvorderingen, voorraden en leveranciers-
schulden. 

Het is dus belangrijk om een goede in-
ningsprocedure te voorzien. Daarnaast 
kunt u ook het aantal dagen klantenkrediet 
beperken, door bijvoorbeeld te werken met 
voorschotten of via factoring 80 tot 90% 

van uw facturen te financieren. Bij een stil-
le factoring weten uw klanten zelfs niet dat 
facturen aan een factoringmaatschappij 
overgedragen werden. Het is tegenwoordig 
zelfs mogelijk om slechts één verkoopfac-
tuur te verkopen in plaats van de volledige 
portefeuille van facturen.

Een tweede belangrijk element van het 
werkkapitaal is een goed voorraadbeheer. 
Vermijd traag roterende voorraden en ga 
na of u uw productgamma – al dan niet tij-
delijk of permanent - kunt inperken.

Bij beperkte liquiditeiten onderhandelt u 
met uw leveranciers beter een spreiding 
van betaling dan een korting voor contante 
betaling. 

Alleen maar de vinger op de knip?

De voorbije maanden analyseerden heel 
wat ondernemers grondig hun kosten en 
schrapten ze onnodige uitgaven. Tegelijk 
werden investeringsplannen soms uitge-
steld of opgeborgen. Voor het personeel 
werd tijdelijke werkloosheid aangevraagd, 
waardoor sommige ondernemingen tijde-
lijk hun activiteiten stopzetten.

Voor ondernemingen die in moeilijkheden 
dreigen te raken, zal een loutere sanering 
niet volstaan. Zij hebben nood aan her-
structurering, aan een herstelplan voor de 
toekomst van de onderneming. 

Tijdens het opstellen van het herstelplan 
moet men onder meer de volgende vragen 
beantwoorden:

• Wat is de levensvatbare omvang van de 
onderneming?
• Welke producten of activiteiten geven de 
hoogste toegevoegde waarde? Stoten we 
producten met een lage marge af?
• Waar zitten de cash cows?
• Hoe kunnen we innovatief zijn? Hoe ver-
krijgen we een unieke marktpositie?

• Moeten we investeren? Hoe gaan we dit 
financieren?
• Behouden we de klassieke verkoopka-
nalen, of gaan we uitbreiden naar e-com-
merce?
• Hoe vermijden we dat een nieuwe aanpak 
nieuwe problemen veroorzaakt?
• Welke managementskills zijn nodig om 
een herstelplan succesvol uit te voeren?

Om het succes van het herstelplan te kun-
nen meten, is het belangrijk dat de onder-
neming een proactieve rapportering opstelt 
en KPI’s bepaalt. De rapportering mag niet 
enkel de gerealiseerde resultaten weerge-
ven, maar moet ook een vergelijking met de 
budgetten omvatten én een prognose die 
toelaat om tijdig bij te sturen. 

Daarnaast is het ook belangrijk om regel-
matig na te gaan of de gekozen strategie 
de juiste is en zo niet, welke alternatieven 
beschikbaar zijn.

Baker Tilly is uw sparring partner bij het op-
stellen en uitvoeren van een herstelplan en 
kan een rapportering op maat van uw on-
derneming uitwerken.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Wat na de
coronashock?

Voldoende werkkapitaal 
als liquiditeitsbuffer

De aanwerving van een full-time CFO is nog een stap te ver voor uw KMO? Baker Tilly biedt u CFO-diensten aan volgens uw behoeften. 
Met “CFO-as-a-service” krijgt u een team van specialisten op het gebied van accounting, tax, audit, legal, HR, IT en corporate finance, 
vertegenwoordigd door één financiële sparringpartner (digitalisatie boekhouding, automatisatie van bedrijfsrapportering, efficiënt beheer 
liquiditeiten). Contacteer ons voor een CFO Quick Scan via www.bakertilly.be/cfo
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Voor elke KMO een CFO
Nieuwe dienst: CFO-as-a-service

Voor ondernemingen
in moeilijkheden:

een loutere sanering
zal niet volstaan



Tom Du Caju, CEO van Ducaju NV, over corona en de samenwerking met 
Baker Tilly

"Corona heeft ons ook kansen
gegeven: de productie van
100% Belgische mondmaskers"
2020 zal de geschiedenis ingaan als een zwaar jaar voor 
onze economie. De coronacrisis hakt genadeloos in op 
de groei van veel ondernemingen. Maar ook in tijden van 
crisis is het belangrijk om te blijven investeren. Een goed 
voorbeeld dat veranderingen en investeringen hun vruch-
ten afwerpen is het bedrijf Ducaju. Aan het begin van de 
coronacrisis schakelde de verpakkingsspecialist over naar 
het produceren van mondmaskers. 

Ducaju NV specialiseert zich met 180 medewerkers in ver-
pakkingen: van dozen tot displays. Het bedrijf bestaat uit 
drie verschillende vestigingen met elk hun eigen speciali-
teit. De afdeling in Erpe-Mere produceert verpakkingen die 
te vinden zijn in de supermarkten. In Wielsbeke worden 
‘presentation tools’ en marketingmaterialen gemaakt. Luxe- 
dozen voor champagne, chocolade of giftboxen worden ge-
produceerd in Meulebeke.

Reageren op veranderingen

De coronacrisis heeft Ducaju niet gespaard. “We zien vooral 
een sterke toename van de vraag naar verpakkingen voor 
de retail. Maar de vraag naar luxeverpakkingen en presen-
tation tools is zwaar teruggevallen”, vertelt Tom Du Caju, de 
CEO van het Vlaamse familiebedrijf en inmiddels de 8ste 
generatie van vader op zoon. 

Ducaju zocht daarom naar een manier om in te zetten op 
de kansen die de coronacrisis met zich meebrengt. “Omdat 
we minder activiteiten hadden in Wielsbeke en Meulebeke 
hadden we daar ook ruimte om te starten met een nieuwe 
productie. Sinds april zijn we begonnen met de productie 
van mondmaskers in Meulebeke.”

Het initiatief is het resultaat van een open bedrijfscultuur 
en een goed aanpassingsvermogen. “Het idee kwam eerst 
ter sprake in een interne mail. We zagen direct een interes-
sante opportuniteit en hebben daarna snel geschakeld. Na 
een overleg met partners in China zijn we overgegaan tot de 
aankoop van twee machines.”

Van karton naar textiel  

Mondmaskers en kartonnen dozen, het zijn twee verschil-
lende producten. Voor Ducaju bracht dit de nodige uitdagin-
gen met zich mee. “Het is een product waar we geen enkele 
voorkennis van hadden. Een mondmasker leunt meer aan 
bij de textielindustrie, dan bij karton en papier. Maar we zijn 
er toch in geslaagd om een veilig mondmasker op de markt 
te brengen dat CE en dus medisch gekeurd is. En het is 
100% Belgische makelij. Daar zijn we toch wel fier op,” zegt 
Tom Du Caju trots.
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Over de samenwerking met Baker Tilly:
“Betrouwbaar, persoonlijk en inspirerend”
Sinds 1991 vertrouwt Ducaju op de diensten van Baker Tilly. Wat toen begon met enkel de boekhouding, bestaat 
vandaag uit een uitgebreid pallet aan diensten: juridisch en fiscaal advies, volledige bijstand bij fusies en overna-
mes, het begeleiden van de vennootschappen, bedrijfstechnisch advies, opstellen van budgetten, opvolgen van 
businessplannen,…

Tom Du Caju over de samenwerking met Baker Tilly: “Het mooie aan de samenwerking is dat ze heel laagdrem-
pelig werken. Dat zorgt voor een snelle en duidelijke samenwerking. Tijdens het fusiedossier met de vestigingen 
in Meulebeke en Wielsbeke werden we doorheen het hele proces nauw bijgestaan door de experten van Baker 
Tilly. Betrouwbaar, persoonlijk, inspirerend en met focus op de menselijke relatie: zo zou ik onze samenwerking 
samenvatten.”
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De versnelde toename van telewerk is ongetwijfeld een van de 
meest ingrijpende gevolgen van de overmachtssituatie die het 
coronavirus heeft gecreëerd. Van 15 maart tot 3 mei 2020 was 
telewerk verplicht in alle niet-essentiële sectoren. In die periode 
hebben de medewerkers van Baker Tilly trouwens heel wat klanten 
geadviseerd rond de praktische modaliteiten van wat toen als ‘oc-
casioneel’ telewerk werd beschouwd, maar nu steeds meer evolu-
eert naar ‘structureel’ telewerk.

Ook vanaf 4 mei 2020 bleef telewerk sterk aanbevolen. Na het 
overlegcomité van 16 oktober 2020 werd deze aanbeveling nog 
wat scherper gesteld: telewerk is nu opnieuw de regel binnen on-
dernemingen voor alle functies die er zich toe lenen. De onderne-
mingen kunnen ‘terugkeermomenten’ organiseren, als daarbij alle 
veiligheidsvoorschriften op kantoor strikt worden nageleefd (so- 
cial distancing,…). Ondertussen hebben zowel werknemers als 
werkgevers de voordelen van thuiswerken leren kennen.

Door de stijgende populariteit van telewerk kan deze werkvorm wel 
eens het ‘nieuwe normaal’ worden en dus steeds meer een duur-
zame maatregel worden. In dit artikel leert u welke vergoedingen 
werkgevers ten laste kunnen nemen bij structureel telewerk.

Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom raden we elke 
onderneming aan om een geformaliseerd telewerkbeleid uit te 
werken. Op die manier ontstaat een duidelijk kader voor alle me-
dewerkers (hr-policy, schriftelijke overeenkomst, interne communi-
catie,…). Voor sommige werkgevers betekent dit ook dat ze sneller 
moeten schakelen op het vlak van IT-investeringen en digitalisering 
(zoals het ter beschikking stellen van de nodige technologie, het 
gebruik van nieuwe tools, enzovoort).

Voor we ingaan op het ‘juridisch in orde zijn’, staan we kort even stil 
bij enkele andere aspecten van telewerk.

Naast de vele voordelen van telewerk (aanpak van het mobiliteits- 
probleem, minder fileleed, klimaat,…) vragen we de nodige aan-
dacht voor de volgende aspecten:

1. Veel werkgevers moeten nog aan de slag gaan met het opbou-
wen van een vertrouwenscultuur rond telewerk, zodat dit beter 
aansluit bij de cultuur en de waarden binnen de organisatie.

2. Het (samen)werken met teams zal op een andere manier inge-
vuld moeten worden, met bijvoorbeeld meer aandacht voor de be-
trokkenheid tussen werknemers onderling en tussen werknemers 
en de organisatie.

3. Leidinggevenden moeten leren omgaan met ‘leiding geven op 
afstand’: sommigen vrezen immers de controle te verliezen over 
hun werknemers of hebben het moeilijk om medewerkers vanop 
afstand aan te sturen.

4. Werkgever en werknemer moeten zorgen voor een duidelijke 
omkadering thuis: de werkgever zorgt voor een goede ‘connectivi-
teit’ (vereiste apparatuur en hulpmiddelen voor thuiswerk), terwijl 
- in het kader van welzijn op het werk - ook de werknemer zelf een 
grote verantwoordelijkheid draagt bij de inrichting van zijn thuis-
kantoor (met een afzonderlijke werkruimte, voldoende verlichting 
en verluchting, een ergonomische bureaustoel en -tafel,…).

5. Extra aandacht voor de werk-privébalans van medewerkers is 
nodig, want velen van hen denken onterecht dat ze de klok rond 
beschikbaar moeten zijn.

Hieronder frissen we uw kennis op over het juiste juridische kader 
om thuiswerk correct vast te leggen binnen uw organisatie. Zoals 
we eerder al signaleerden, zijn een thuiswerkpolicy en een bijlage 
bij de arbeidsovereenkomst in dit kader sterk aan te bevelen.

Definitie (structureel) telewerk

In CAO nr. 85 wordt telewerk omschreven als een vorm van orga-
nisatie en/of uitvoering van het werk waarbij, met gebruikmaking 
van informaticatechnologie, werkzaamheden op regelmatige ba-
sis en niet incidenteel buiten de bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

Welke vergoedingen kunnen betaald worden bij structureel tele-
werk?

De werkgever moet de apparatuur beschikbaar stellen, installe-
ren en onderhouden die noodzakelijk is voor telewerk. Bovendien 
neemt de werkgever alle kosten van de communicatie en de ver-
bindingen die verband houden met het telewerk voor zijn rekening.

Gebruikt de telewerkende werknemer zijn eigen apparatuur? In dat 
geval zijn de aan het telewerk verbonden kosten voor de installatie, 
werking en onderhoud van informaticaprogramma’s voor rekening 
van de werkgever.

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever een forfaitaire 
vergoeding toekennen als terugbetaling van kosten wanneer de 
werknemers regelmatig en structureel thuiswerken. Die vergoe-
ding dient dan om de kosten te dekken die de werknemers maken 

Telewerk
 kosten eigen aan de werkgever

Auteur: Tanja De Decker
Tax Partner
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en die ten laste komen van de werkgever. Hieronder vindt u een 
handig overzicht van de kosten die terugbetaald kunnen worden, 
inclusief de voorwaarden om vrijgesteld te worden van sociale ze-
kerheidsbijdragen en personenbelasting (bedrijfsvoorheffing).

Als algemeen beginsel geldt dat een kostenvergoeding enkel vrij-
gesteld is als tegelijk de volgende voorwaarden vervuld zijn:
• de kosten worden gemaakt in het kader van de dienstbetrekking 
(en zijn eigen aan de werkgever)
• de kosten zijn reëel
• de juistheid van de uitgaven kan door de werkgever met bewijs-
stukken verantwoord worden (dus de vergoeding werd werkelijk 
aan dergelijke kosten besteed).

Toch kunnen een aantal kosten ook op forfaitaire basis vergoed 
worden, weliswaar binnen bepaalde grenzen die verduidelijkt wer-
den in circulaires. Dit levert het volgende overzicht van spelregels op:

Soorten onkosten Vrijstelling van 
sociale bijdragen 
als…

Vrijstelling van 
bedrijfsvoorhef-
fing als…

Bepaalde bureau-
kosten voor werkne-
mers die structureel 
en regelmatig thuis 
werken (*)

Max. 129,48 EUR 
per maand (bedrag 
vanaf 1/4/2020) 
of 
10% van het bru-
toloon, maar het 
brutoloon is beperkt 
tot het deel dat 
betrekking heeft op 
het telewerk

Max. 129,48 EUR 
per maand (bedrag 
vanaf 1/4/2020) 

Tot 1 maart 2020 
was een bedrag van 
120 EUR per maand 
gebruikelijk op basis 
van rulingpraktijk

Gebruik van eigen 
pc door de mede-
werker

Max. 20 EUR/
maand

Max. 20 EUR/
maand

Gebruik van eigen 
internetverbinding 
door de medewer-
ker

Max. 20 EUR/
maand

Max. 20 EUR/
maand

Andere kosten: 
aankoop pc-scherm, 
printer, scanner,…

Geen algemeen for-
faitair bedrag voor-
zien. Terugbetaling 
moet gebaseerd zijn 
op werkelijke kosten 
(aankoopfactuur)

Geen algemeen for-
faitair bedrag voor-
zien. Terugbetaling 
moet gebaseerd zijn 
op werkelijke kosten 
(aankoopfactuur)

(*) Vergoeding voor bureaukosten ter compensatie van kosten van inrichting 
en gebruik van een bureau, zoals nutsvoorzieningen (verwarming/elektriciteit/
water), kantoorbenodigdheden, printer- en computermateriaal, verzekering, 
onroerende voorheffing,...

Dit betekent dat onder de huidige regeling voor thuiswerk een on-
belast bedrag van 169,48 EUR per maand of 2.033,76 EUR per jaar 
kan toegekend worden als vergoeding voor kosten eigen aan de 
werkgever. Als de realiteit toelaat om een hoger bedrag toe te ken-
nen, dan is het algemeen beginsel van toepassing dat (1) de ver-
goeding bestemd moet zijn om de kosten eigen aan de werkgever 
te dekken en (2) de vergoeding ook werkelijk aan dergelijke kosten 
werd besteed.  

Zoals steeds moet u ook hier de gebruikelijke fiscale regels volgen:

• de bedragen die gelden als vergoeding van kosten eigen aan de 
werkgever, moet u vermelden op de individuele loonfiches 281.10

• geen dubbel gebruik van forfaitair bedrag en werkelijke kost voor 
werkgevers en werknemers. Werknemers die een forfaitaire thuis-
werkvergoeding ontvangen en in hun aangifte personenbelasting 
werkelijke beroepskosten bewijzen, moeten eventueel hun be-
roepskosten verminderen met de forfaitaire thuiswerkvergoeding

• terugbetaling van kosten met betrekking tot pc, internet en thuis-
kantoor zijn voor de werkgever aftrekbare kosten in de vennoot-
schapsbelasting.   Wanneer ook andere kosten aan de werknemer 
terugbetaald worden (zoals bijvoorbeeld representatiekosten, par-
king, taxi, enzovoort), dan gelden de normale aftrekbeperkingen in 
de vennootschapsbelasting in hoofde van de werkgever. 

Onze afdeling HR Consultancy Services kijkt er naar uit om u te 
ondersteunen bij het opmaken van een ‘telewerkovereenkomst’ als 
addendum bij de arbeidsovereenkomst, het uitwerken van een poli-
cy structureel telewerk en andere documenten.

Dit zorgt immers ook voor duidelijke afspraken rond:

• werkrooster en werkuren
• beschikbaarheid van de werknemer(s)
• overleg tussen medewerker en leidinggevende
• momenten van fysieke aanwezigheid op kantoor
• vergoeding van eventuele kosten
• verzekering bij ongevallen op het werk (waarbij de telewerker be-
trokken is).

Neem gerust contact op met ons kantoor. Wij zorgen voor het 
maatwerk!

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Door werknemers thuis te laten werken,
bespaart u bepaalde kosten als werkgever

Auteur: Lieven Nissens
HR Consulting Director
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Investeren
ook (en vooral) in tijden van corona
De laatste maanden ging (terecht) veel aan-
dacht naar ondersteunende coronamaatre-
gelen voor de liquiditeit en de solvabiliteit 
van bedrijven en vennootschappen. Ook de 
politiek deed op dit vlak haar spreekwoor-
delijke duit in het zakje door de lancering 
van allerlei (para)fiscale maatregelen. In 
het kader van de economische relance mo-
gen we echter niet vergeten om de nodige 
investeringen te doen die bedrijven moeten 
klaarstomen voor het post-COVID-19-tijd-
perk. Een aantal maatregelen maken inves-
teren op dit moment zeer aantrekkelijk. 

Meer dan ooit stimuleert de overheid inves-
teringen via een aantal fiscale gunstmaat-
regelen. In dit artikel bekijken we een paar 
van deze maatregelen.

Kmo-investeringsaftrek

Sinds enkele jaren geldt voor ‘kleine’ ven-
nootschappen een algemene eenmalige 
investeringsaftrek, en dit voor alle be-
drijfsinvesteringen, op enkele klassieke uit-
zonderingen na. Met deze aftrek kunt u als 
ondernemer uw belastbare winst doen da-
len ten belope van een bepaald percentage 
van de investeringswaarde van nieuwe vas-
te activa. Als gevolg van het Zomerakkoord 
van 2017 werd het tarief opgetrokken van 
8% naar 20% voor investeringen tussen 1 
januari 2018 en 31 december 2019. In 2020 
zakte dit tarief weer naar 8%, tot het mo-
ment dat het COVID-19-virus opdook.

In het kader van de relancemaatregelen die 
de vorige volmachtenregering deze zomer 
lanceerde, steeg het tarief terug van 8% 
naar 25%, en dit voor investeringen verricht 
tussen 12 maart 2020 en 31 december 
2020. De nieuwe regering De Croo I kon-
digde in haar formatienota aan om dit ta-
rief verder aan te houden voor twee extra 
jaren, dus voor 2021 en 2022. Dit betekent 
dat kleine vennootschappen en eenmans-
zaken in de periode tussen 12 maart 2020 
en 31 december 2022 niet minder dan één 
vierde van de investeringswaarde van nieu-
we (materiële of immateriële) vaste activa 
in mindering kunnen brengen van hun be-
lastbare basis. 

Als de aftrek niet in één keer uitgevoerd 
kan worden bij gebrek aan voldoende be-
lastbare basis, dan kan men het saldo over-
dragen naar het volgende boekjaar. Het is 
trouwens niet onmogelijk dat de regering 
deze overdrachtsperiode opnieuw ver-
lengt, zoals zij trouwens reeds deed voor 
de investeringen van kalenderjaar 2019, 
waarvoor de overdrachtsperiode met één 
boekjaar werd verlengd (dus tot en met het 
tweede boekjaar na 2019).

Investeringsaftrek voor specifieke inves-
teringen

Naast de normale eenmalige investerings-
aftrek voor kleine vennootschappen zijn 
er verhoogde tarieven voor investeringen 
in specifieke vaste activa. De lijst is lang, 
met onder andere investeringen in onder-
zoek & ontwikkeling, octrooien, vaste acti-
va voor een rationeler energieverbruik of de 
verbetering van energetische processen, 
digitale vaste activa voor de integratie en 
exploitatie van digitale betalings- en factu-
ratiesystemen en voor de beveiliging van 
informatie- en communicatietechnologie, 
investeringen voor de beveiliging van be-
roepslokalen en bedrijfsvoertuigen, enzo-
voort.  Waar de kleine vennootschappen 
en eenmanszaken ook voor deze investe-
ringen het verhoogde tarief van 25% kun-
nen hanteren (weliswaar met de nuance 
dat de overdrachtsperiode beperkt blijft tot 
het eerstvolgende boekjaar), kunnen ‘gro-
te’ vennootschappen een tarief van 13,5% 
toepassen, met de kanttekening dat ze uit-
gesloten zijn van investeringsaftrek voor 
digitale en beveiligingsinvesteringen.

Mobilisatie van vrijgestelde reserves

Vennootschappen kunnen in de aanslag-
jaren 2021 en 2022 een aantal vrijgestelde 
reserves terugnemen en deze omvormen 
tot belaste reserves tegen een verlaagd 
belastingtarief van 15%. Het gaat onder 
meer om vrijgestelde investeringsreserves, 
vrijgestelde reserves van maatwerkbedrij-
ven en reserves afkomstig uit kosten die 
voor 120% aftrekbaar zijn, zoals kosten van 
elektrische wagens, kosten van fietsen en 

speed pedelecs voor woon-werkverkeer en 
beveiligingskosten.

Het belastingtarief zakt echter verder naar 
10% als het opgenomen bedrag geïnves-
teerd wordt in afschrijfbare materiële of 
immateriële vaste activa, andere dan per-
sonenwagens en wagens voor dubbel 
gebruik (met inbegrip van lichte vracht-
wagens). Bovendien mogen de betrokken 
activa niet reeds als herbelegging worden 
aangemerkt voor andere fiscale maatrege-
len. Hoewel de belastbare grondslag van 
de 10%-heffing zelf niet verminderd mag 
worden met de investeringsaftrek, zou 
deze aftrek wel mogelijk moeten zijn op an-
dere winstbestanddelen van het boekjaar.
                                                                      >>>

Tax shelter voor kmo’s met gedaalde om-
zet

Een van de opvallende relancemaatregelen 
van de volmachtenregering was de intro-
ductie van een tijdelijk tax shelter systeem 
voor ‘kleine’ vennootschappen, waarvan de 
omzet tussen 14 maart 2020 en 30 april 
2020 met minstens 30% daalde ten opzich-
te van dezelfde periode in 2019. Manage-
ment- en vastgoedvennootschappen en 
ondernemingen in moeilijkheden komen 
niet in aanmerking, evenmin als vennoot-
schappen die vastgoed of zakelijke rechten 
(bijvoorbeeld een vruchtgebruik) houden 
waarvan de bedrijfsleider het gebruik heeft. 
De leeftijd van de vennootschap speelt 
geen rol.

Particulieren die tussen 14 maart 2020 en 
31 december 2020 een inbreng van cash 
doen in dergelijke vennootschappen, kun-
nen een belastingvermindering genieten 
van 20% in de personenbelasting. Ook de 
bedrijfsleider zelf van de vennootschap 
komt hiervoor in aanmerking. Per vennoot-
schap mag er via deze tax shelter niet meer 
dan 250.000 EUR opgehaald worden. Elke 
investeerder mag maximaal 100.000 EUR 
investeren. De ingebrachte sommen (die ui-
terlijk op 31 december 2020 volstort moe-
ten zijn) kunnen vrij aangewend worden 
in de betrokken vennootschap voor inves-
teringen in materiële of immateriële vaste 
activa of andere projecten. Ook hier is een 
combinatie met de investeringsaftrek mo-
gelijk. Er geldt echter een verbod om de 

ingebrachte gelden aan te wenden voor 
dividenduitkeringen (inclusief liquidatiere-
serves), kapitaalverminderingen of andere 
verminderingen of verdelingen van het ei-
gen vermogen, alsook voor de aankoop van 
aandelen of het verstrekken van leningen.

Als besluit kunnen we stellen dat investe-
ringen fiscaal meer dan ooit aangemoedigd 
worden. Bedrijven met investeringsplannen 
hebben er dan ook alle belang bij om deze 
plannen zo snel mogelijk uit te voeren om 
op die manier maximaal te genieten van 
een fiscaal duwtje in de rug.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n
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Mogelijk kan u 25%
van de investering
fiscaal inbrengen

 

Inbreng van cash
kan recht geven op een 
belastingvermindering 

van 20%
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In deze woelige coronatijden is een goed 
inzicht in de cijfers en financiële gezond-
heid van uw bedrijf extra belangrijk gewor-
den. Kent u het antwoord op de volgende 
vragen? Heb ik minder omzet? Om welk 
bedrag gaat het? Welke vaste kosten kan 
ik verlagen? Hoe zit het met mijn liquidi-
teiten? Welke impact heeft dit op de relatie 
met mijn bankier(s)? Welke investeringen 
kan ik nog doen om ‘rond’ te komen?

Het zijn maar enkele van de vele vragen 
waar u als bedrijfsleider moet bij stilstaan. 
In dit artikel focussen we op enkele punten 
vanuit onze ervaring als ‘commissaris’ van 
ondernemingen.

1. Continuïteit van uw onderneming

Er bestaan heel wat boekhoudkundige en 
vennootschapsrechtelijke regels over het 
thema (dis)continuïteit van ondernemin-
gen met tal van verantwoordelijkheden. 
Een goed inzicht in uw ratio’s en kerncijfers 
geeft u alvast een eerste indicatie in wel-
ke richting uw bedrijf evolueert. Bespreek 
in dit kader ook tussentijdse cijfers van uw 
onderneming met uw raadgevers en ban-
kiers.

2. Relatie met uw bankier(s)

Communiceer duidelijk met uw bankier(s) 
en hou hen goed op de hoogte van de evo-
lutie van de ondernemingscijfers, zowel bij 
positieve als negatieve resultaten. Hierbij 
is het belangrijk om zowel terug te blikken 
op historische cijfers als vooruit te kijken 
naar toekomstige evoluties.

Bekijk proactief welke houding uw bankier 
aanneemt tegenover uw bedrijf. En vergeet 
zeker niet te spreken over de waarborgen 
die ze hebben genomen in het kader van de 
kredieten die ze verleend hebben.

Als gevolg van vertrouwensbreuken in re-
laties tussen banken en ondernemingen 
zien we momenteel steeds meer dat ban-
ken hun hypothecaire mandaten omzetten 
in hypotheken met bijkomende zware kos-
ten. Bespreek daarom tijdig en transparant 
mogelijke oplossingen als u financiële te-

korten verwacht. Een overzicht van uw toe-
komstige inkomsten en uitgaven is hierbij 
een nuttige leidraad.

3. De toekomst is onzeker

Dit is vandaag jammer genoeg de realiteit. 
Hoe gaat u daarmee om in het kader van de 
boekhouding en uw verantwoordelijkheid? 
In eerste instantie moet u naar de balans 
van uw onderneming kijken. Bij elke post 
op het actief van uw balans moet u zich 
de volgende vraag stellen: “Is het opgeno-
men actief correct gewaardeerd en kan dit 
gerealiseerd worden voor het opgenomen 
bedrag?”.

Laat ons de voorraad als voorbeeld nemen. 
Is het nodig om - vanuit het principe van 
voorzichtigheid - bijkomende waardever-
minderingen te nemen? We raden u aan 
om hierover met uw boekhouder te spre-
ken, want dergelijke correcties hebben ui-
teraard een belangrijke impact op de solva-
biliteitsratio van uw onderneming.

Analyseer ook kritisch of u geen kosten 
kunt verminderen. Onderhandel met uw 
leveranciers en laat de concurrentie volop 
spelen.

Als uw bedrijf een matige of negatieve 
groei kent, dan raden we u aan om alle indi-
catoren in verband met toekomstige omzet 
en activiteiten goed op te volgen en ook het 
kostenbeheersingsproces zeer goed in het 
oog te houden.

4. Innoveer en analyseer uw markt en sec-
tor

In crisissituaties ontstaan ook nieuwe idee-
en en mogelijkheden. Neem de moeite om 
nieuwe uitdagingen te bekijken. Bestudeer 
hoe digitalisering, informatisering of inter-
nationalisering uw bedrijf klaar kan maken 
voor de toekomst.

Bekijk in uw sector ook of er geen bedrijven 
te koop aangeboden worden. In crisisperi-
odes zijn er steeds interessante zaken te 
doen. Nieuwe initiatieven worden onder-
steund door overheidsmaatregelen, goed-

kope kredieten en extra beschikbare mede-
werkers op de arbeidsmarkt. Maximaliseer 
ook alle mogelijke verkoopkansen.

5. Gebruik de overheidsmaatregelen

De overheid heeft tijdens deze coronacrisis 
niet stilgezeten. Er bestaan heel veel maat-
regelen waarop u een beroep kunt doen. 
Als alles voor u een doolhof geworden is, 
kunt u een duidelijk overzicht van deze 
maatregelen vinden op onze website. Surf 
naar www.bakertilly.be voor meer informa-
tie.

6. Nog enkele tips om risico’s te beheersen 
of te verminderen

• Maak een grondige analyse van uw ver-
zekeringsportefeuille: is uw onderneming 
voldoende beschermd tegen klassieke en 
nieuwe risico’s (zoals GDPR-inbreuken)? 
• Is uw online-handel in orde met de regel-
geving?
• Maak werk van een goed personeelsbe-
leid: laat een sociale audit uitvoeren op het 
vlak van bijvoorbeeld arbeidsovereenkom-
sten, loonschalen, tewerkstellingsplannen 
en voorbereiding op sociale inspectie.
• Bescherm uw intellectuele eigendoms-
rechten.
• Beoordeel de status van uw rechtsge-
schillen.
• Onderzoek of u geen bijkomende subsi-
dies kunt aanvragen in het kader van de 
compensatiemaatregelen door de over-
heid.
• Staan het milieubeleid en de vergunnin-
gen op punt in uw onderneming?
• Meer dan ooit loont het de moeite om een 
goede successieplanning en persoonlijke 
financiële planning uit te werken: neem tij-
dig de nodige stappen! 
• Bescherm uw persoonlijke eigendom-
men.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Tips van een bedrijfsrevisor
Vele webwinkels (groot en klein) blijken 
niet in orde te zijn met de regelgeving. Dit 
is geen verrassing, want de regelgeving is 
niet eenvoudig. Een onmogelijke opdracht? 
Niet als u rationeel te werk gaat met een 
ervaren raadgever aan uw zijde.

Webwinkels in een stroomversnelling

Tijdens de lockdown in de lente van 2020 
zijn veel bedrijven halsoverkop en noodge-
dwongen op de digitale trein gesprongen. 
Zij hebben een eigen website opgezet of 
maken gebruik van een platform van an-
deren. Intussen zullen deze bedrijven al 
begrepen hebben dat online-handel uitda-
gingen inhoudt, die anders zijn dan in een 
fysiek handelsconcept. We gaan het hier 
niet hebben over de logistiek, de IT, de on-
line marketing en zelfs niet over de boek-
houdkundige verwerking.
We zoemen in op enkele risico’s waar een 
bedrijf vaak geen energie wil insteken en 
de risico’s er gewoon bij neemt.

Complexe regelgeving

Vele webwinkels (groot en klein) blijken 
niet in orde te zijn met de regelgeving. Be-
drijven die onder druk van de lockdown op-
lossingen zochten voor behoud van omzet, 
lagen niet echt wakker van de juridische 
regels. Dit is geen verrassing, want de re-
gelgeving is niet eenvoudig.

Voor wie dit verkoopkanaal wil bestendigen 
en verder uitbouwen, is het naleven van de 
regelgeving wel een noodzaak. De risico’s 
bij onzorgvuldig beleid zijn niet gering.

Een onmogelijke opdracht? Niet als u ratio-
neel te werk gaat met een ervaren raadge-
ver aan uw zijde.

Hierna beschrijven we twee elementen uit 
onze praktijk – waarvan we merken dat ze 
vaak vergeten worden. 

De website en auteursrechten

De meeste bedrijven besteden de bouw 
van de website uit aan externe specialis-
ten. Onze ervaring leert dat deze specialis-
ten vaak “vergeten” de auteursrechten over 
te dragen aan hun opdrachtgever, hoewel 
deze voor hun werk betaald heeft. Dit bete-
kent dat een bedrijf dat van leverancier wil 
veranderen en met een andere leverancier 
de gebouwde website wil aanpassen, eerst 
met zijn oude leverancier moet onderhan-
delen om eigenaar te worden van zijn “ei-
gen website”. 

Zelfs als het bedrijf de website bouwt met 
eigen werknemers is het nodig dat de ar-
beidsovereenkomst duidelijkheid verschaft 
over het lot van auteursrechten. Auteurs-
rechten ontstaan immers bij de maker 
louter door de creatie van het werk, zonder 
enige verdere formaliteit. 

Het zomaar opnemen van foto’s, tekenin-
gen en afbeeldingen van anderen op de 
website, is niet zonder gevaar. Deze zijn 
vaak beschermd door auteursrecht. Tek-
sten die door communicatieadviseurs wor-
den geschreven kunnen ook beschermd 
zijn.
Hoe meer succes de website heeft, hoe 
groter het risico dat iemand een vergoe-
ding komt eisen voor het gebruik.
Een gewaarschuwd bedrijf zal meestal 
zonder al te veel moeite vooraf een rege-
ling kunnen treffen over het gebruik ervan. 
Een bedrijf dat beschuldigd wordt van on-
geoorloofd gebruik zal het veel moeilijker 
hebben om zich onder een vordering voor 
vergoeding uit te wurmen.

Privacy en cookies

De privacyregels zijn uiteraard niet alleen 
op online handel van toepassing, maar 
we merken dat deze regelgeving nog al 
te vaak niet wordt gevolgd. In 2018, bij de 
inwerkingtreding van de Europese regelge-
ving i.v.m. privacy, werd in de media veel 
gesproken over deze nieuwe regels. Twee 
jaar later zien we, dat dit bij veel bedrijven 
weer op de achtergrond geraakt. 
De persoonsgegevens die een bedrijf via 
de website binnenkrijgt (al dan niet via 
cookies) dienen de strikte privacy regels 
na te leven. De Gegevensbeschermingsau-
toriteit volgt dit ook op en de risico’s voor 
overtreders zijn niet te onderschatten.

En nog vele andere regels

De twee elementen die hiervoor aan bod 
zijn gekomen, laten slechts een klein deel 
van de juridische puzzel zien die bij on-
line-handel hoort. We hebben het hier 
immers niet gehad over algemene voor-
waarden, verkoop op afstand-regelgeving, 
consumentenbescherming, geoblocking, 
garantieregelingen,…

Wil u meer inzicht krijgen in de juridische 
en fiscale aspecten van e-commerce, neem 
dan met ons contact op.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow  n

Is uw webwinkel in orde 
met alle regels?

Online-handel: een complexe regelgeving

Is uw website
wel van u?
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Concrete aandachtspunten voor de
bedrijfsleider in tijden van corona



Hoe uw onderneming klaarstomen voor de 
post-corona toekomst?

Advies en expertise in 
tijden van crisis
De Covid-19 pandemie heeft een ongeziene impact op ons economisch weefsel. Bij ondernemers neemt de 
onzekerheid over de toekomst toe. Hoe zal de liquiditeitspositie er uitzien? Wat zal met de marges gebeuren? 
Is deze pandemie “overmacht” voor aangegane contractuele verbintenissen? Kunnen de genomen overheids-
maatregelen de geleden schade compenseren?

De specialisten van Baker Tilly kunnen u als ondernemer bijstaan om deze onzekerheid te managen:

• hulp om de juiste weg te vinden in het doolhof van overheidsmaatregelen,
• bijstand in uw analyses van de concrete situatie van uw onderneming en samen werken aan mogelijke  

oplossingen,
• analyse van uw juridische situatie en advies over de te nemen stappen,
• ondersteuning in de uitwerking en implementatie van de maatregelen...

In tijden van crisis kunt u rekenen op de ervaren gidsen van Baker Tilly in 4 domeinen:

• Corporate Finance : nazicht van uw financieel plan, liquiditeitsanalyse, scenario-analyse, financiering
• Juridisch advies : vennootschapsrecht, contractenrecht, insolventierecht, arbeidsrecht, e-commerce
• HR Consultancy Services : opmaak sociale documenten, advies steunmaatregelen, advisering rond  

arbeidsduur, loonoptimalisatie
• Tax consultancy : fiscale maatregelen tot bevordering van liquiditeit, fiscale optimalisatie, fiscale advise-

ring rond HR

Contacteer Baker Tilly nu, zodat u morgen met de nodige ondersteuning van ervaren gidsen de crisis aanpakt.

bakertilly.be/nl/corona


