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Inhoudstafel
1) CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig 

artikelen 1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2) Ficheplicht
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1. CBN-advies 2022/03 van 19 
januari 2022- Beoordeling van de 

groottecriteria
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Vennootschappenwet
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Begripsomschrijvingen
Art. 1:24 WVV : kleine vennootschappen 

§ 1. Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van 
het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;

- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro 

- balanstotaal: 4 500 000 euro.

§ 2. Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet meer 
worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende 
boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar 
gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet 
meer werden overschreden.
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Begripsomschrijvingen

§ 3. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in paragraaf 1 
vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat. Indien uit deze 
schatting blijkt dat meer dan één van de criteria zullen worden overschreden gedurende het eerste 
boekjaar, moet daarmee voor dat eerste boekjaar meteen rekening worden gehouden.

§ 4. Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan twaalf maanden, waarbij deze 
duur niet langer kan zijn dan vierentwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de 
omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in paragraaf 1, vermenigvuldigd met 
een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het betrokken boekjaar, 
waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
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Begripsomschrijvingen

§ 5. Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers, bedoeld in paragraaf 1, is het gemiddelde van 
het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten dat is geregistreerd in de DIMONA-databank
overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte 
van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, per einde van 
elke maand van het boekjaar, of indien de tewerkstelling niet behoort tot het toepassingsgebied van dit 
koninklijk besluit, het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten 
van de in het algemene personeelsregister of een gelijkwaardig document ingeschreven werknemers per 
einde van elke maand van het beschouwde boekjaar.
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Begripsomschrijvingen

§ 5 (vervolg) . Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het 
arbeidsvolume uitgedrukt in voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse 
werknemers op basis van het contractueel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de 
normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer.

Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer dan 
de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post “omzet”, dan 
wordt voor de toepassing van paragraaf 1 onder omzet verstaan: het totaal van de bedrijfs- en financiële 
opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten.

Het in paragraaf 1 bedoelde balanstotaal is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het 
balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit genomen ter uitvoering van art. 3:1, §1. De omzet 
bedoeld in de paragrafen 1, 4 en 5, is het bedrag zoals bepaald door dit koninklijk besluit.

Fiscale club | 09/06/2022 | 8

7

8



9/06/2022

5

Begripsomschrijvingen

§ 6. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen is verbonden als bedoeld in art. 
1:20, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in paragraaf 1 berekend op 
geconsolideerde basis. Wat het criterium aantal werknemers betreft, wordt het aantal werknemers, 
berekend volgens de bepalingen van paragraaf 5, dat elk van de betrokken verbonden 
vennootschappen jaarlijks gemiddeld tewerkstelt, opgeteld.

Indien, bij de berekening van de in paragraaf 1 genoemde grensbedragen, de in het koninklijk besluit 
genomen ter uitvoering van artikel 3:30, § 1, bedoelde verrekeningen en elke daaruit voortvloeiende 
weglating niet worden verricht, dan worden deze grensbedragen betreffende het balanstotaal en de 
netto-omzet vermeerderd met twintig procent.
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Begripsomschrijvingen

§ 7. Paragraaf 6 is niet van toepassing op andere vennootschappen dan moedervennootschappen als 
bedoeld in art. 1:15, 1°, behalve indien dergelijke vennootschappen zijn opgericht met als enig doel de 
verslaggeving van bepaalde informatie te ontwijken.

Voor de toepassing van deze paragraaf en paragraaf 6 worden vennootschappen die een consortium 
vormen als bedoeld in art. 1:19, gelijkgesteld met een moedervennootschap.

§ 8. De Koning kan de in paragraaf 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen. 
Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven. Voor de wijziging van paragraaf 5, eerste en tweede lid, wordt bovendien 
het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd.
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Begripsomschrijvingen

Art. 1:25 WVV : microvennootschappen

§ 1. Onder “microvennootschappen” wordt verstaan, kleine vennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid die geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die op 
balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;

- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 euro;

- balanstotaal: 350 000 euro.

§ 2. Art. 1:24, §§ 2 tot 5 en § 8, is van toepassing.
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Fiscale wet
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Begripsomschrijvingen

1) Microvennootschap

Fiscale wet verwijst naar microvennootschap “in de zin van artikel 1:25 WVV”

2) Kleine vennootschap

Fiscale wet verwijst naar kleine vennootschap “in de zin van artikel 1:24, §1-6 WVV”

De fiscale wet verwijst naar de eerste zes paragrafen van artikel 1:24 WVV

De zevende paragraaf van art. 1:24 WVV, die stelt dat igv verbondenheid enkel de 
moedervennootschap de omzet en balanstotaal op geconsolideerde basis moet berekenen, werkt 
fiscaal niet door (zie verder)

Fiscaal moeten dus alle verbonden vennootschappen de omzet en balanstotaal op geconsolideerde 
basis berekenen, en niet enkel de moedervennootschap (zie verder)
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Fiscale voordelen
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Fiscale voordelen
Fiscale voordelen kleine vennootschappen

1) Afschrijving naar wens van bij de aankoop horende kosten (art 196, §2 WIB 92)

2) Percentage Aftrek voor Risicokapitaal verhoogd met een half procentpunt (art 
205quater, §6 WIB 92)

3) Gewone éénmalige investeringsaftrek (art. 201, §1, 1° WIB 92)

4) Verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging (art. 201, vierde lid WIB 92)

5) Verhoogde investeringsaftrek voor digitale vaste activa (art. 201, tiende lid WIB 92) 

6) Geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen gedurende de eerste 
drie boekjaren vanaf de oprichting (art. 218, §2 WIB 92)
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Fiscale voordelen

Fiscale voordelen kleine vennootschappen (vervolg)

8) Verlaagde RV op dividenden uit inbrengen in geld (VVPRbis-art. 269, §2 WIB 92)

9) Kortere “sperperiode” kapitaal igv “vastklikken” reserves (art. 537 WIB 92)

10) Mogelijkheid tot aanleg liquidatiereserve (art. 184quater WIB 92)

11) Belastingvermindering van 30% igv inbrengen in geld in “starter” (art. 14526 WIB 92)

12) Vrijstelling van interest igv lening aan “starter” (art. 21, 23° WIB 92)
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Fiscale voordelen

Fiscale voordelen kleine vennootschappen (vervolg)

15) Hogere vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing uitzendarbeid en non-profit 
(art. 275/7, lid 3 WIB 92)

16) Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor “Young 
Innovative Companies (art. 275/3, §1, lid 3 WIB 92) 

17) Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende 
ondernemingen (art. 275/10 WIB 92)

18) Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting BV igv opleiding : langere periode waarin 
opleiding moet gevolgd worden (art. 275/12 WIB 92)

19) Belastingvermindering igv inbreng in geld bij omzetdaling tgv Covid-19 (art. 15 Wet 
van 15 juli 2020 – “Corona III”) 

20) Is (één van de) voorwaarde om te kunnen genieten van verlaagd tarief VenB (art. 
215, lid 2 WIB 92)
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Fiscale voordelen

Fiscale voordelen kleine vennootschappen (vervolg)

21) Géén minimumbezoldiging voor verlaagd tarief de eerste vier belastbare tijdperken 
vanaf de oprichting zoals bedoeld in artikel 14526 ,§1, derde en vierde lid WIB 92 (art. 
215, lid 2, 4° juncto art. 219quinquies, §5 WIB 92)

22) Géén beperking op de aftrek van overgedragen verliezen de eerste vier belastbare 
tijdperken vanaf de oprichting zoals bedoeld in artikel 14526 ,§1, derde en vierde lid 
WIB 92(art. 207, lid 6 WIB 92) 

23) Mogelijkheid tot carry-back van beroepsverliezen, dat toe te schrijven is aan schade 
aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden (art. 206, 
§4 juncto 78, §2 WIB 92)
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Fiscale voordelen

Wanneer de grootte te bekijken ?

Principe

- Voor het belastbaar tijdperk waarvoor men het fiscale voordeel wil genieten

2 uitzonderingen 

- VVPRbis : grootte enkel te bekijken voor belastbaar tijdperk van de inbreng van geld

- Aanleg liquidatiereserve : grootte enkel te bekijken voor belastbaar tijdperk van de aanleg

Indien de vennootschap in latere belastbare tijdperken groot wordt, doet dit géén afbreuk aan het 
bestaande VVPRbis kapitaal en de aangelegde liquidatiereserves
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Fiscale voordelen
Fiscale voordelen microvennootschappen

De Belgische fiscale voordelen voor een micro-vennootschap kunnen als volgt worden samengevat:

- De aandeelhouders genieten van een belastingvermindering van 45% (ipv 30%) in het geval van 
een tax shelter investering voor startende ondernemingen (art. 145/26 WIB 92) 

- Vrijstelling van doorstorting van BV ten belope van 20% (ipv 10%) als de microvennootschap een 
startende onderneming is (art. 275/10 WIB 92)

+ alle fiscale voordelen van kleine vennootschappen…
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Boekhoudwet
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CBN adviezen
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CBN adviezen

CBN-adviezen

- CBN-advies nr. 114-5 van 1 januari 1986, “Over het begrip verbonden onderneming”

- CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010, “Berekening criteria artikel 15 W.Venn.”

- CBN-advies nr. 2011/20 van 5 oktober 2011, “Verbonden ondernemingen”

- CBN-advies nr. 2016/03 van 13 april 2016, “Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 
W.Venn.”

- CBN-advies 2017/01 van 11 januari 2017, “Consortium – lidmaatschapsrechten”

- CBN-advies nr. 2017/02 van 1 februari 2017, “Gezamenlijke controle – groottecriteria”

- CBN-advies nr. 2017/03 van 1 februari 2017, “Groottecriteria – boekjaar korter of langer dan 12 
maanden”
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CBN adviezen

CBN-adviezen (vervolg)

- CBN-advies van 2017/06 van 15 maart 2017 – “Consolidatie bij de horizontale groep 
(consortium)”

- CBN-advies nr. 2017/10 van 19 april 2017, “Groottecriteria art. 15 W.Venn. – verbonden 
vennootschappen – verschillende afsluitdata – wijziging van consolidatiekring”

- CBN-advies nr. 2018/22 van 3 december 2018, “groottecriteria – alternatieve berekening van de 
omzet op geconsolideerde of geaggregeerde basis”

- Ontwerp – CBN- advies 2020/XX – Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) 
Ontwerpadvies van 18 november 2020

- CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig 
artikelen 1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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Schema van de jaarrekening
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Schema van de jaarrekening
Art. 3:89, §1, IV, A. KB/WVV : Verbonden ondernemingen

- Onderneming verbonden met een vennootschap: de onderneming die met de vennootschap banden 
heeft zoals bedoeld in artikel 1:20 WVV;

Art. 1:20 WVV : Voor de toepassing van dit wetboek wordt verstaan onder:

1° “met een vennootschap verbonden vennootschappen”:

a) de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent;

b) de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen;

c) de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;

d) de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de 
vennootschappen bedoeld in a), b) en c);
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Schema van de jaarrekening
Artikel 1:14 WVV

§ 1. Onder “controle” over een vennootschap wordt verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een 
beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders 
of op de oriëntatie van het beleid.

Beslissende invloed op aanstelling meerderheid van de bestuurders of oriëntatie van het beleid
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Schema van de jaarrekening
Art. 3:89, §1, IV, A. KB/WVV : Verbonden ondernemingen

- Moederonderneming: de vennootschap of onderneming die niet de rechtsvorm van een vennootschap 
heeft aangenomen en met een andere vennootschap of onderneming banden heeft zoals bedoeld in 
artikel 1:15, 1°, WVV;

- Dochteronderneming: de vennootschap of onderneming die niet de rechtsvorm van een vennootschap 
heeft aangenomen en met een andere vennootschap of onderneming banden heeft zoals bedoeld in 
artikel 1:15, 2°, WVV;

- Gemeenschappelijke dochteronderneming: de vennootschap of onderneming die niet de rechtsvorm 
van een vennootschap heeft aangenomen en met een andere vennootschap of onderneming banden 
heeft zoals bedoeld in artikel 1:18, tweede lid WVV
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Schema van de jaarrekening

Art. 3:89, §2 KB/WVV : Verbonden ondernemingen

§ 2. Voor de toepassing van deze titel is er sprake van een consortium wanneer tussen vennootschappen 
of ondernemingen die niet de rechtsvorm van een vennootschap hebben aangenomen, banden bestaan 
zoals bedoeld in artikel 1:19 WVV.

§ 3. Voor de toepassing van deze titel is er sprake van deelneming wanneer een vennootschap 
maatschappelijke rechten in een andere onderneming bezit in de zin van artikel 1:22 WVV
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Schema van de jaarrekening
Art. 3:89, §1, IV, B. KB/WVV : Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

“Niet-verbonden ondernemingen waarmee een vennootschap banden heeft zoals bedoeld in art. 1:23 
WVV”

Art. 1:23 WVV : Onder “vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat”, wordt 
verstaan, de vennootschappen die geen verbonden vennootschappen zijn:

1° waarin de vennootschap dan wel haar dochters een deelneming aanhouden;

2° die, bij weten van het bestuursorgaan van de vennootschap, rechtstreeks of via hun dochters een 
deelneming in het kapitaal van de vennootschap aanhouden;

3° die, bij weten van het bestuursorgaan van de vennootschap, dochters zijn van de vennootschappen 
bedoeld in het 2°.
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Schema van de jaarrekening
Art. 1:22 WVV

Onder “deelnemingen” wordt verstaan, de maatschappelijke rechten in andere vennootschappen die 
ertoe strekken door het scheppen van een duurzame en specifieke band met die andere 
vennootschappen, de vennootschap in staat te stellen een invloed uit te oefenen op de oriëntatie van het 
beleid van deze vennootschappen.
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Schema van de jaarrekening
Art. 1:22 WVV

Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt vermoed een deelneming te zijn:

1° het bezit van maatschappelijke rechten die één tiende vertegenwoordigen van het kapitaal, van het 
eigen vermogen of van een soort aandelen van een vennootschap;

2° het bezit van maatschappelijke rechten die een quotum van minder dan 10 % vertegenwoordigen:

a) wanneer ze, samen met de maatschappelijke rechten die de dochtervennootschappen van de 
vennootschap in dezelfde vennootschap aanhouden, één tiende bereiken van het kapitaal, van het eigen 
vermogen of van een soort aandelen van die vennootschap;

b) wanneer de daden van beschikking over deze aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden 
rechten zijn onderworpen aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die de houder is 
aangegaan.
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Schema van de jaarrekening

Art. 1:21 WVV

Onder “geassocieerde vennootschap” wordt verstaan, elke andere vennootschap dan een 
dochtervennootschap of een gemeenschappelijke dochtervennootschap waarin een andere 
vennootschap een deelneming bezit en waarin zij een invloed van betekenis uitoefent op de oriëntatie 
van het beleid.

Behoudens tegenbewijs wordt deze invloed van betekenis vermoed indien de stemrechten verbonden 
aan deze deelneming één vijfde of meer vertegenwoordigen van het totaal aantal stemrechten van de 
aandeelhouders of vennoten van deze vennootschap. 
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Schema van de jaarrekening
Art. 3:89, §1, IV, C. 1. KB/WVV : Andere financiële vaste activa – aandelen

Maatschappelijke rechten in andere ondernemingen die geen deelneming vormen en die ertoe 
strekken door een duurzame en specifieke band met die ondernemingen de eigen bedrijfsuitoefening 
van de vennootschap te bevorderen.
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Schema van de jaarrekening
Samenvattend

Benaming Boeking

Invloed
(weerlegbaar vermoed vanaf 10%)

Onderneming met deelnemingsverhouding

Invloed van betekenis
(weerlegbaar vermoed vanaf 20%)

Onderneming met deelnemingsverhouding
- geassocieerde onderneming

Beslissende invloed (“controle”) Verbonden onderneming
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Schema van de jaarrekening
Belang Benaming Boekingswijze

<10% en géén duurzame band Geldbelegging Vlottend actief

<10% en duurzame band Aandelen Ander Financieel Vast Actief -
aandelen

Vanaf 10% (“invloed”) Deelneming Financieel Vast Actief -
deelnemingsverhouding

Vanaf 20% (“invloed van betekenis”) Geassocieerde onderneming Financieel Vast Actief -
deelnemingsverhouding

50% en géén gezamenlijke controle Geassocieerde onderneming Financieel Vast Actief -
deelnemingsverhouding

50% en gezamenlijke controle Verbonden onderneming Financieel Vast Actief –
verbonden ondernemingen

50% +1 Verbonden onderneming Financieel Vast Actief –
verbonden ondernemingen
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Personeelsbestand
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Personeelsbestand

Art. 1:24 WVV : kleine vennootschap

§ 1. jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50

Art. 1:25 WVV : microvennootschap

§ 1. jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10
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Personeelsbestand

Art. 1:24 WVV : kleine vennootschap

§ 5. Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers, bedoeld in paragraaf 1, is het gemiddelde van 
het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten dat is geregistreerd in de DIMONA-
databank (…), per einde van elke maand van het boekjaar, of indien de tewerkstelling niet behoort tot 
het toepassingsgebied van dit koninklijk besluit, het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers 
uitgedrukt in voltijdse equivalenten van de in het algemene personeelsregister of een gelijkwaardig 
document ingeschreven werknemers per einde van elke maand van het beschouwde boekjaar.

Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume uitgedrukt in 
voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het 
contractueel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een 
vergelijkbare voltijdse werknemer (“referentiewerknemer”).

Art. 1:25, §2 WVV : ook van toepassing op de microvennootschappen
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Personeelsbestand

Voorbeeld

Maand Voltijds Halftijds 80% VTE

1 5 4 5 11

2 6 8 5 14

3 7 6 5 14

39

Gemiddelde over 
de 3 maanden

13
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Omzet
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Omzet

Art. 1:24, § 1 WVV. Kleine vennootschappen  : 

jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 EUR

Art. 1:25, § 1.WVV. Microvennootschappen : 

jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 EUR
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Omzet
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Omzet 

A. Algemene regel 

Artikel 3:90, I.A. KB/WVV definieert de omzet als het bedrag van de verkoop van goederen en de levering 
van diensten aan derden, in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap, onder 
aftrek van de op de verkoopprijs in de handel toegestane kortingen (afslag, ristorno, rabat). Dit bedrag 
omvat niet de belasting over de toegevoegde waarde, noch enige andere rechtstreeks met de omzet 
verbonden belasting. Voor de natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen, omvat 
de omzet ook de onttrekkingen in natura anders dan ten behoeve van hun bedrijf. 
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Omzet

CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (hierna: MAR) voorziet binnen rubriek 70 
Omzet de volgende onderverdeling: 

700 tot 707 Verkopen en dienstprestaties

708 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (-)
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Omzet
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Voorbeeld 

De resultatenrekening bevat de volgende gegevens:

70 omzet: 3.300.000 euro;

74 andere bedrijfsopbrengsten: 200.000 euro; 

75 financiële opbrengsten (dividenden): 700.000 euro; en

76 niet-recurrente financiële opbrengsten: 550.000 euro. 

In toepassing van de algemene regel zoals bedoeld in artikel 3:90, I.A. KB WVV bedraagt de omzet 
3.300.000 EUR.
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Omzet

CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

B. Afwijkende regeling 

Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer dan 
de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post Omzet, heeft 
de wetgever een afwijkende regeling voorzien krachtens dewelke het begrip ‘omzet’ in dergelijk geval 
staat voor het totaal van de bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente
opbrengsten (art. 1:24, §5, lid 3 WVV).

anti-misbruikbepaling ! Vermijden dat omzetten geboekt zouden worden op andere 7-rekeningen 
dan een 70-rekening…
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Omzet
Voorbeeld 

Uit de resultatenrekening blijken de volgende cijfers: 

70 omzet: 300.000 EUR;

74 andere bedrijfsopbrengsten (met uitzondering van de niet-recurrente): 850.000 EUR

75 andere financiële opbrengsten (met uitzondering van de niet-recurrente): 2.700.000 EUR; en

76 niet-recurrente financiële en bedrijfsopbrengsten: 550.000 EUR. 

De eerste drie posten komen voort uit het gewoon bedrijf van de vennootschap. Samen vormen zij een 
totaal van 3.850.000 EUR, waarvan meer dan de helft is samengesteld uit elementen die niet 
overeenkomen met de definitie van omzet in de zin van artikel 3:90, I.A. KB WVV. 

voor de toepassing van de grensbedragen wordt het bedrag van 3.850.000 EUR als omzet beschouwd.
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Omzet

CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

nr. 32. Wanneer de verbondenheid pas in de loop van het boekjaar is tot stand gekomen, moet meteen 
de volledige omzet van dat boekjaar in aanmerking worden genomen voor de beoordeling op 
geconsolideerde basis van de in artikel 1:24, § 1 WVV vermelde criteria. In het tegenovergestelde geval 
dient er meteen niet langer rekening gehouden te worden met de vennootschap die niet meer verbonden 
is

Voorbeeld

X en Y hebben een boekhouding per kalenderjaar

1) X wordt verbonden met Y op 30/12/2021 : volledige omzet van Y meetellen

2) X verkoopt Y op 30/12/2021 : omzet van Y niet meetellen 
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Consistentiebeginsel
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Consistentiebeginsel
Artikel 1:24, §2 WVV :

“Wanneer meer dan één criterium overschreden wordt (of niet meer) : slechts gevolgen wanneer 

dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet”

de gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende 

hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer 

werden overschreden

 “consistentiebeginsel”
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Consistentiebeginsel
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig 
artikelen 1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Het consistentiebeginsel werd ingevoerd om te vermijden dat kleine ondernemingen die bijvoorbeeld 

een uitzonderlijk jaar achter de rug hebben, hun kwalificatie als kleine vennootschap zouden verliezen. 

Door een éénmalige overschrijding zal een vennootschap haar statuut van kleine vennootschap niet 

verliezen. Evenmin zal een vennootschap door het éénmalig niet overschrijden van meer dan één 

criterium een kleine vennootschap worden

Dankzij het consistentiebeginsel is een vermoeden gecreëerd dat een onderneming klein is en kunnen 

de administratieve lasten worden verlaagd (Parl. St., Kamer, 2015-2016, nr.54-1444/009, 3) 
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Consistentiebeginsel

Balansdatum van 
jaar…

1 2 3 4 5 6

Overschrijding
meer dan één
criterium?

NEEN JA JA NEEN NEEN JA

Grootte van de
vennootschap

… Klein Klein Groot Groot Klein

CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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Consistentiebeginsel

Balansdatum van 
jaar…

1 2 3 4 5 6

Overschrijding
meer dan één
criterium?

NEEN JA NEEN JA NEEN JA

Grootte van de
vennootschap

Klein Klein Klein Klein Klein Klein

CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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Startende ondernemingen
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Startende vennootschappen

Art. 1:24 WV : kleine vennootschappen

§ 3. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in paragraaf 
1 vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.

Indien uit deze schatting blijkt dat meer dan één van de criteria zullen worden overschreden 
gedurende het eerste boekjaar, moet daarmee voor dat eerste boekjaar meteen rekening worden 
gehouden.
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Startende vennootschappen
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

A. Eerste boekjaar – enkelvoudige jaarrekening 

Voor de beoordeling van de groottecriteria wordt in principe een beroep gedaan op de historische cijfers 
van de twee laatst afgesloten boekjaren. Voor de beoordeling van de grootte van een nieuw opgerichte 
vennootschap zijn dergelijke historische cijfers niet voorhanden. De wetgever heeft dit ontbreken van 
historische cijfers opgevangen door een inschattingsverplichting op te leggen.

Bij het begin van het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap moet te goeder trouw
worden geraamd hoeveel het personeelsbestand, de omzet en het balanstotaal zullen bedragen op de 
balansdatum van dat eerste boekjaar. 

Bij deze schatting moet rekening worden gehouden met een proratering ingeval het boekjaar meer of 
minder dan twaalf maanden telt.

Financieel Plan
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Startende vennootschappen
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

A.Eerste boekjaar – enkelvoudige jaarrekening 

Wanneer de cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw werden geraamd en er uit deze 
raming kan worden besloten dat de vennootschap niet meer dan één van de in artikel 1:24, § 1 WVV 
vermelde criteria zal overschrijden, wordt de vennootschap voor dit eerste boekjaar aangemerkt als een 
kleine vennootschap 

ongeacht de uiteindelijke, werkelijke omvang van het personeelsbestand, de omzet en het balanstotaal 
op de balansdatum van dit eerste boekjaar. 

Grootte van de vennootschap voor het eerste boekjaar op basis van geraamde cijfers wordt niet herzien 
eens de werkelijke cijfers gekend zijn
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Startende vennootschappen
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

B. Tweede boekjaar – enkelvoudige jaarrekening 

Voor de beoordeling van de grootte van de vennootschap gedurende het tweede boekjaar zijn de 
historische cijfers van het eerste boekjaar beschikbaar. 

Voor de beoordeling van de grootte van de vennootschap gedurende het tweede boekjaar wordt bijgevolg 
uitsluitend rekening gehouden met de werkelijke omvang van het personeelsbestand, de omzet en het 
balanstotaal op de balansdatum van het eerste afgesloten boekjaar. 

de grootte van de vennootschap op basis van de geraamde cijfers bij de aanvang van het eerste 
boekjaar heeft géén invloed op de beoordeling van de grootte van de volgende boekjaren
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Startende vennootschappen
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

B. Tweede boekjaar – enkelvoudige jaarrekening 

Indien op de balansdatum van het eerste afgesloten boekjaar meer dan één van de in artikel 1:24, § 1 
WVV vermelde criteria werden overschreden, zal de vennootschap tijdens het tweede boekjaar aldus 
worden aangemerkt als een grote vennootschap.

 Ten vroegste het vierde boekjaar zal deze vennootschap een kleine vennootschap worden, namelijk 
indien de vennootschap twee jaar na elkaar niet meer dan één van de criteria vermeld in artikel 1:24, §
1 WVV heeft overschreden. 
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Startende vennootschappen

Balansdatum van 
jaar…

1 2 3 4 5 6

Overschrijding
meer dan één
criterium? 

(werkelijke cijfers)

JA NEEN NEEN NEEN

Grootte van de
vennootschap

Klein(*) Groot Groot Klein

(*) Op basis van de geraamde cijfers bij begin van boekjaar 1

B. Tweede boekjaar – enkelvoudige jaarrekening 
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Startende vennootschappen
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

B. Tweede boekjaar – enkelvoudige jaarrekening 

Indien op de balansdatum van het eerste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria van 
artikel 1:24, § 1 WVV werd overschreden, zal de vennootschap tijdens het tweede boekjaar aldus 
worden aangemerkt als een kleine vennootschap. 

Ten vroegste het vierde boekjaar zal deze vennootschap een grote vennootschap worden, namelijk 
indien de vennootschap twee jaar na elkaar meer dan één van de criteria vermeld in artikel 1:24, § 1 
WVV heeft overschreden.
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Startende vennootschappen

Balansdatum van 
jaar…

1 2 3 4 5 6

Overschrijding
meer dan één
criterium? 

(werkelijke cijfers)

NEEN JA JA NEEN

Grootte van de
vennootschap

Groot(*) Klein Klein Groot

(*) Op basis van de geraamde cijfers bij begin van boekjaar 1

B. Tweede boekjaar – enkelvoudige jaarrekening 
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Startende vennootschappen
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

C. Eerste en tweede boekjaar - geconsolideerde jaarrekening 

Indien de vennootschap op de balansdatum van het eerste boekjaar een moedervennootschap is, vindt de 
beoordeling van de groottecriteria plaats op geconsolideerde (of geaggregeerde) basis. Bijgevolg moet het 
bestuursorgaan voor het eerste boekjaar te goeder trouw een schatting maken van de cijfers van het 
boekjaar op geconsolideerde (of geaggregeerde) basis. 

Het bestuursorgaan moet bij aanvang van het eerste boekjaar dus niet alleen een raming maken van de 
cijfers van de vennootschap zelf, maar ook van de cijfers van de verbonden vennootschappen voor 
diezelfde periode. 
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Startende vennootschappen
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

C. Eerste en tweede boekjaar - geconsolideerde jaarrekening 

Voorbeeld

Vennootschap (‘acquisitievehikel”) wordt opgericht met als de bedoeling de controle te verwerven over 
een vennootschap.

Inschatting maken van  de cijfers van het boekjaar op geconsolideerde basis met de te verwerven 
vennootschap
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Kortere en langere boekjaren
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Kortere en langere boekjaren

Art. 1:24, §4 WVV : kleine vennootschappen

Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan twaalf maanden, waarbij deze 
duur niet langer kan zijn dan vierentwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van 
de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in paragraaf 1, 
vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van 
het betrokken boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
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Kortere en langere boekjaren
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Duur van het boekjaar van meer of minder dan twaalf maanden 

Doorgaans heeft een boekjaar een duur van twaalf maanden. Het ontbreken van een expliciete toelating 
dat een boekjaar uit meer of minder dan twaalf maanden kan bestaan, getuigt er volgens de CBN van dat 
de wetgever zich verzet tegen het feit dat het boekjaar stelselmatig een duur zou hebben die korter of 
langer is dan twaalf maanden. 

een uitzonderlijke verlenging of verkorting van het boekjaar tot een duur van meer of minder dan 
twaalf maanden kan worden toegestaan;

de duur van een boekjaar kan evenwel nooit langer zijn dan vierentwintig maanden min één 
kalenderdag.
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Kortere en langere boekjaren

CBN-advies 2017/03 van 1 februari 2017

Concreet wordt de vraag gesteld op welke wijze het aantal maanden in de teller van de breuk moet
worden bepaald.

De CBN is van mening dat wanneer het aantal maanden van een boekjaar niet gelijk is aan twaalf
maanden, het aantal maanden dat in de teller moet worden vermeld het aantal maanden is dat het
betrokken boekjaar bestrijkt.

Hierbij moet elke begonnen maand voor een volle maand worden geteld.

De berekening van het aantal maanden dat een boekjaar bestrijkt wanneer het boekjaar langer of
korter is dan twaalf maanden, wordt, bij afwezigheid van een andersluidende bepaling in het Wetboek
van vennootschappen, berekend in functie van het aantal effectief verstreken maanden en dus niet
volgens het aantal kalendermaanden die een dag bevatten van het boekjaar.
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Kortere en langere boekjaren

CBN-advies 2017/03 van 1 februari 2017

Voorbeelden

1) Een vennootschap voert haar boekhouding van 15/1/N tot 14/1/N+1

boekjaar van twaalf maanden;

De teller in de breuk bedraagt 12;

Omzet x 12/12
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Kortere en langere boekjaren

CBN-advies 2017/03 van 1 februari 2017

Voorbeelden (vervolg)

2) Een vennootschap die haar jaarrekening in principe afsluit op 20 december heeft haar boekjaar
uitzonderlijk verlengd tot 15 februari. Het boekjaar loopt aldus van 21/12/N tot 15/2/N+2.

Dit boekjaar telt aldus 13 maanden en 26 dagen;

De teller in de breuk bedraagt 14;

Reden : december jaar N telt niet mee want niet begonnen, februari N+2 telt wél mee want begonnen;

Omzet x 14/12
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Verbondenheid

Fiscale club | 09/06/2022 | 73

Berekening op geconsolideerde basis

Art. 1:24, §6 WVV

Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen is verbonden als bedoeld in art. 1:20, 
worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in paragraaf 1 berekend op geconsolideerde 
basis. Wat het criterium aantal werknemers betreft, wordt het aantal werknemers, berekend volgens de 
bepalingen van paragraaf 5, dat elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld 
tewerkstelt, opgeteld.
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Verbondenheid
Artikel 1:20 WVV

Voor de toepassing van dit wetboek wordt verstaan onder:

1° “met een vennootschap verbonden vennootschappen”:

a) de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent;

b) de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen;

c) de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;

d) de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van 
de vennootschappen bedoeld in a), b) en c);
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Controle
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Controle
Artikel 1:14 WVV

§ 1. Onder “controle” over een vennootschap wordt verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een 
beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders 
of op de oriëntatie van het beleid.

Is zéér algemeen !

Beslissende invloed op aanstelling meerderheid van de bestuurders of oriëntatie van het beleid

Deelnemingspercentage is niet relevant !
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Controle

Casus

Vennootschap met overgedragen fiscale verliezen heeft tot doel de verkoop van boeken, tijdschriften en 
kranten. In 2010 worden de activiteiten stopgezet. In 2011 worden de naam en de zetel van de 
vennootschap gewijzigd en verandert het doel in “opleiding van piloten en consultancy inzake luchtvaart”. 
Op dat moment wordt ook de  zaakvoerder/aandeelhouder vervangen door nieuwe zaakvoerder die echter 
slechts 1 aandeel (op een totaal van 750) verwerft.

In 2013 werden deze wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en verwerft de nieuwe 
zaakvoerder de andere 749 aandelen.

Fiscus meent dat er reeds in 2011 sprake was van een controlewijziging, aangezien de nieuwe zaakvoerder 
reeds op dat moment beschikte over “een beslissende invloed op de oriëntatie van het beleid”.

Gevolg : alle overgedragen fiscale verliezen reeds “verloren” sinds 2011.
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Controle
Casus (vervolg)

Gent, 3 januari 2017 : stelt de fiscus in het gelijk

De nieuwe zaakvoerder heeft sinds 2011 een beslissende invloed op de oriëntatie van het beleid, 
want :

- Er worden nog uitsluitend prestaties geleverd waarvoor enkel de nieuwe zaakvoerder de kennis 
heeft;

- Tijdens de bezwaarprocedure werd gevraagd van alle correspondentie te sturen naar het privé-
adres van de nieuwe zaakvoerder

Verwerving van controle zelfs met 1 aandeel !
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Controle
Verslag aan de Koning bij het KB van 20 december 1996 (invoering van art. 207, negende lid WIB 92):

“Er is controlewijziging wanneer een belangrijk aantal zaakvoerders of bestuurders vervangen wordt”  

Wordt betwist in de rechtspraak 

Rb. Aarlen, 9 november 2011 : benoeming andere bestuurder is eerder wijziging van beheer, oa. omdat 
aandeelhoudersstructuur niet wijzigt en fiscus de beslissende invloed van de nieuwe bestuurder niet 
kon aantonen 

Antwerpen, 11 december 2012 : wijziging statutaire zaakvoerder en maatschappelijk doel doch zonder 
wijziging aandeelhouderschap is géén controlewijziging
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Artikel 1:14 WVV

§ 2. De controle is in rechte en wordt onweerlegbaar vermoed (“de jure”):

1° wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal 
van de aandelen of andere effecten van de betrokken vennootschap;

2° wanneer een vennoot het recht heeft de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te 
benoemen of te ontslaan;

3° wanneer een vennoot krachtens de statuten van de betrokken vennootschap of krachtens met die 
vennootschap gesloten overeenkomsten over de controlebevoegdheid beschikt;

4° wanneer op grond van een overeenkomst met andere vennoten van de betrokken vennootschap, een 
vennoot beschikt over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen of 
andere effecten van die vennootschap;

5° in geval van gezamenlijke controle

Fiscale club | 09/06/2022 | 81

Controle

Voorbeeld 1 (art. 1:14, §1, 1° WVV)

Vennootschap A Vennootschap B

Vennootschap C

60% 40%

 Vennootschap A is onweerlegbaar verbonden met vennootschap C
 Vennootschap B is niet onweerlegbaar vermoed verbonden te zijn

met vennootschap C (tenzij overeenkomst met A)
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Controle

Voorbeeld 2 (art. 1:14, §1, 4° WVV)

Vennootschap A Vennootschap B

Vennootschap C

45% 10%

 Vennootschap A is onweerlegbaar verbonden met 
vennootschap C

 Indien ook overeenkomst dat A altijd meestemt met B, is
ook B verbonden met vennootschap C…

Overeenkomst dat B altijd meerstemt met A

Stemafspraken
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Controle
Artikel 1:14

§ 3. De controle is in feite (“de facto”) wanneer zij voortvloeit uit andere factoren dan bedoeld in paragraaf 
2.

Een vennoot wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, vermoed over een controle in feite te beschikken 
op een vennootschap, wanneer hij op de voorlaatste en laatste algemene vergadering van deze 
vennootschap stemrechten heeft uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordigen van de stemrechten 
verbonden aan de op deze algemene vergaderingen vertegenwoordigde aandelen of andere effecten.

Voorbeeld

Aandeelhouder A bezit 31% van een beursgenoteerde vennootschap B, de andere 69% aandelen worden vrij
verhandeld op de beurs. Enkel aandeelhouder A komt opdagen op de laatste 2 algemene vergaderingen.

=> Aandeelhouder A wordt vermoed de controle in feite te hebben over vennootschap B.
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Controle
Conclusie

- Controle is gekoppeld aan zeggenschap/macht en niet aan eigendomsrechten (grootte van het 
aandelenbezit);

- Meerderheid van de stemrechten betekent onweerlegbaar controle in rechte hebben (maar 
minderheid van de stemrechten betekent niet automatisch dat er géén controle kan zijn);

Opgepast dus met aandelen met meervoudig stemrecht !  Zie bv. art. 5:42 WVV voor de BV : “tenzij 
de statuten anders bepalen, is aan elk aandeel 1 stem verbonden”
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Controle
Artikel 1:15 WVV

Voor de toepassing van dit wetboek wordt verstaan onder:

1° “moedervennootschap”, de vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent over een 
andere vennootschap (“controlerende vennootschap”);

2° “dochtervennootschap”, de vennootschap te opzichte waarvan een controlebevoegdheid 
bestaat (“gecontroleerde vennootschap”)

Het WVV kent geen “grootmoeder”-vennootschappen noch “kleindochter”-vennootschappen !
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Controle

Vennootschap A

Vennootschap B

Vennootschap C

100%

 Er zijn twee moedervennootschappen : vennootschappen A en B
 Vennootschap C heeft twee moedervennootschappen, nl. vennootschappen A en B
 Vennootschap A is dus moedervennootschap van vennootschap C, en géén « grootmoeder »

100%
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Controle
Artikel 1:16 WVV

§ 1. Om de controlebevoegdheid vast te stellen:

1° wordt de onrechtstreekse bevoegdheid via een dochtervennootschap bij de rechtstreekse 
bevoegdheid geteld;

2° wordt de bevoegdheid van een persoon die optreedt als tussenpersoon van een andere persoon, 
geacht uitsluitend in het bezit te zijn van laatstgenoemde.

Om de controlebevoegdheid vast te stellen wordt géén rekening gehouden met een schorsing van 
het stemrecht, noch met de stemrechtbeperkingen bedoeld in dit wetboek of in wettelijke of 
statutaire bepalingen met een soortgelijke uitwerking.
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Controle

Onrechtstreekse bevoegdheid : optellen bij de rechtstreekse bevoegdheid !

Vennootschap A

Vennootschap B

Vennootschap C

15%

60%

50%
 Vennootschap A bezit 65% van vennootschap C, en 

niet 45% (= 15% + (60% x 50%))
 Vennootschap A controleert nl. vennootschap B
 A wordt onweerlegbaar vermoed de controle te 

hebben over C
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Controle

Casus

Twee Belgische vennootschappen, C en D hebben als moedervennootschap de Belgische vennootschap 
A, die zelf volledig in handen is van de buitenlandse vennootschap B. 

Bedoeling is dat vennootschap A al haar aandelen in C en D overdraagt aan B. Daardoor zal B de 
rechtstreekse moedervennootschap worden van C en D. Deze laatste twee vennootschappen vragen 
aan de Rulingcommissie te bevestigen dat de overdracht van hun aandelen aan B geen 
'controlewijziging' inhoudt.
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Controle

Vennootschap B

Vennootschap A

Vennootschap C

Casus

Situatie vóór reorganisatie

Vennootschap D

100%

100%100%
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Controle

Vennootschap B

Vennootschap AVennootschap C

Casus

Situatie na reorganisatie

Vennootschap D

100% 100%100%

Fiscale club | 09/06/2022 | 92

91

92



9/06/2022

47

Controle

Casus (vervolg)

Voorafgaande beslissing nr. 2016.638 van 25 oktober 2016

- “controle” heeft dezelfde betekenis als in de vennootschappenwet (Circulaire Ci.RH421/521.807 van 
15 december 2000, nr. 5)

- om de controlebevoegdheid vast te stellen worden de onrechtstreekse bevoegdheid via een 
dochtervennootschap bij de rechtstreekse bevoegdheid geteld (art. 1:16, § 1, 1° W.VV).

- een moedervennootschap wordt dus geacht wordt een controlebevoegdheid te hebben over haar 
'kleindochtervennootschappen’. 
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Controle

Casus (vervolg)

Voorafgaande beslissing nr. 2016.638 van 25 oktober 2016

- Daaruit volgt dat er, volgens het WVV, geen sprake is van een controle'wijziging' in het geval van een 
aandelenoverdracht binnen een groep van verbonden vennootschappen. 

- De buitenlandse vennootschap B heeft vóór de aandelenoverdracht onrechtstreeks (via haar 
dochtervennootschap A) een 100 %- controlebevoegdheid heeft over de vennootschappen C en D. 

- Na de aandelenoverdracht, zal B rechtstreeks 100 % van de aandelen in de vennootschappen C en D 
aanhouden. Deze laatste vennootschappen ruilen dus (enkel) hun statuut van 'kleindochter' in voor 
dat van 'dochter'. 
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Controle

Artikel 1:17 WVV

Onder “exclusieve controle” wordt verstaan, de controle die een vennootschap alleen of samen 
met één of meer van haar dochtervennootschappen uitoefent.
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Controle

Vennootschap A

Vennootschap B

Vennootschap C

15%

60%

50%

 Vennootschap A heeft de exclusieve controle over vennootschap C (en géén « gezamenlijke controle»)
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Controle

Artikel 1:18 WVV

Onder “gezamenlijke controle” wordt verstaan, de controle die een beperkt aantal vennoten samen 
uitoefenen, wanneer zij zijn overeengekomen dat beslissingen over de oriëntatie van het beleid niet 
zonder hun gemeenschappelijke instemming kunnen worden genomen.

dus opgepast met vetorechten voor minderheidsaandeelhouders, blokkeringsminderheden, ... !

Onder “gemeenschappelijke dochtervennootschap” wordt verstaan, de vennootschap ten opzichte 
waarvan een gezamenlijke controle bestaat.
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Controle
CBN-advies 2017/2 van 1 februari 2017 : gezamenlijke controle

Het meest voorkomende geval van gezamenlijke controle betreft de gezamenlijk bestuurde 
ondernemingen. De definitie van een gezamenlijke controle heeft evenwel niet tot gevolg dat het 
controlepercentage van elk van de gezamenlijk besturende personen gelijk moet zijn. 

Opdat er sprake zou zijn van een gezamenlijke controle is een overeenkomst noodzakelijk waarbij de 
gezamenlijke uitoefening van de controlebevoegdheid wordt georganiseerd (Verslag aan de Koning bij 
het KB van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen, BS 27 maart 
1990, 5678)

Het spreekt voor zich dat een overeenkomst niet noodzakelijk een schriftelijke overeenkomst moet 
zijn.

Ook mondelinge overeenkomst volstaat

Hoe bewijzen dat zulke mondelinge overeenkomst niet bestaat ? Zie verder
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Controle
Gezamenlijke controle

A B

X

10% 90%

Overeenkomst inzake gezamenlijk beleid van X

Verbonden Verbonden

B is uiteraard verbonden met X want B beschikt de over meerderheid van de stemrechten
Maar ook A is verbonden met X ook al bezit ze slechts 10% van de stemrechten, en dit omwille van haar
overeenkomst met vennootschap B
X is een gezamenlijke dochtervennootschap van A en B

Aandeelhoudersafspraken
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Controle
CBN-advies 2017/2 van 1 februari 2017 : gezamenlijke controle

Het bestaan van een aandeelhoudersovereenkomst tussen een meerderheid van de aandeelhouders 
impliceert niet altijd de aanwezigheid van een gezamenlijke controle.

Indien aandeelhoudersovereenkomsten enkel en alleen betrekking hadden op het bezit, de vervreemding 
en de verwerving van aandelen, impliceren deze aandeelhoudersovereenkomsten geenszins dat de 
beslissingen omtrent de oriëntatie van het vennootschapsbeleid slechts met gemeenschappelijke 
instemming van de betreffende aandeelhouders zouden kunnen worden genomen. Om die reden 
beantwoordt de verhouding tussen deze aandeelhouders niet aan de kenmerken van een gezamenlijke 
controle (Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Het begrip gezamenlijke controle, jaarverslag 
1989-1990, 114)

Overeenkomst moet gaan over het beleid van de onderneming ! 

Dus niet voorkooprechten, volgrechten etc. (“aandeelhouderspact”)
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Controle
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Controle
CBN-advies 2017/2 van 1 februari 2017 : gezamenlijke controle

In geval van een gezamenlijke controle over een gemeenschappelijke dochtervennootschap geldt een
wettelijk en onweerlegbaar vermoeden van controle door de vennoten die de gezamenlijke controle
uitoefenen.

Bijgevolg zijn de vennootschap die een gezamenlijke controle uitoefent over een
gemeenschappelijke dochtervennootschap en die gemeenschappelijke dochtervennootschap
verbonden vennootschappen.
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CBN-advies 2017/2 van 1 februari 2017 : gezamenlijke controle

Dit wil niet zeggen dat de vennoten die de gezamenlijke controle uitoefenen onderling verbonden zijn. Uit
geen enkele bepaling van het WVV volgt immers dat de vennootschappen die een gezamenlijke controle
uitoefenen over een gemeenschappelijke dochtervennootschap daardoor ook zelf verbonden
vennootschappen worden.

A B

X

10% 90%

Overeenkomst inzake gezamenlijke beleid van X

Verbonden Verbonden

A en X zijn verbonden vennootschappen, evenals B en X
X is een “gezamenlijke dochtervennootschap” van A en van B
Maar A en B zijn géén verbonden vennootschappen ! Tenzij ze een consortium vormen…..
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Controle
CBN-advies 2017/2 van 1 februari 2017 : gezamenlijke controle

Vennootschap A is eigenaar van 50% van de aandelen van vennootschap X; vennootschap B is eigenaar 
van de overige 50%.

A B

X

50%50%
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CBN-advies 2017/2 van 1 februari 2017 : gezamenlijke controle

Indien er geen overeenkomst bestaat tussen de vennootschap A en de vennootschap B met betrekking 
tot een gezamenlijke uitoefening van de controle over de vennootschap X is er géén sprake van een 
gezamenlijke controle.

noch de vennootschap A, noch de vennootschap B de controle over de vennootschap X

de vennootschap X is bijgevolg geen dochtervennootschap van de vennootschap A en evenmin van 
de vennootschap B;

 In deze omstandigheden worden de groottecriteria van de vennootschap A, de vennootschap B en 
de vennootschap X op enkelvoudige basis beoordeeld.
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Consortium

Artikel 1:19 WVV

§ 1. Onder “consortium” wordt verstaan, de situatie waarbij een vennootschap enerzijds, en één of 
meer andere vennootschappen naar Belgisch of naar buitenlands recht anderzijds, die geen 
dochtervennootschappen zijn van elkaar, noch dochtervennootschappen zijn van één en dezelfde 
vennootschap, onder centrale leiding staan.

Let op !

Centrale leiding => consortium; gaat over de bestuurders (zie verder)

Gezamenlijke controle => controle; is tussen vennoten (zie eerder)
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Consortium
Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale groep (consortium) - 18 november

In de meeste vennootschapsgroepen met een verticale structuur berust de controle bij een 
moedervennootschap. In dergelijk geval zal de eventuele consolidatieverplichting rusten op deze 
moedervennootschap. 

Dit noemt men weleens een verticale groep.
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Consortium
Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale groep (consortium)

In vennootschapsgroepen waarbij de controle in handen is van één of meer natuurlijke personen of 
rechtspersonen die geen vennootschap zijn, staat er géén moedervennootschap aan het hoofd van de 
groep. 

Er is sprake van een horizontale groep, naar Belgisch recht een consortium, wanneer een vennootschap 
enerzijds, en één of meer andere vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht anderzijds, die 
geen dochtervennootschappen zijn van elkaar, noch dochtervennootschappen zijn van één en dezelfde 
vennootschap, onder centrale leiding staan. 
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Consortium
CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017

Wanneer een vennootschap een dochtervennootschap is van een andere vennootschap staan
beiden uiteraard onder dezelfde leiding. Uit de definitie van een consortium blijkt evenwel
duidelijk dat er in dergelijk geval géén sprake kan zijn van een consortium.

Uit de definitie van het begrip consortium volgt dat, opdat er sprake kan zijn van een consortium, de
leden van het consortium geen dochtervennootschappen mogen zijn van elkaar en evenmin
dochtervennootschappen mogen zijn van één en dezelfde handelsvennootschap of vennootschap
met handelsvorm naar Belgisch of buitenlands recht. Deze vereiste is logisch: het begrip consortium
is immers overbodig wanneer de betrokken vennootschappen reeds met elkaar zijn verbonden in
een verticale relatie.

Voor dergelijke entiteiten bestaat uitsluitend een verticale en geen horizontale
consolidatieverplichting.

primauteit van de verticale consolidatie op de horizontale consolidatie
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Consortium
Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale groep (consortium)

De wetgever heeft een aantal wettelijke vermoedens ingevoerd waarbij het bestaan van een 
centrale leiding wordt vermoed aanwezig te zijn. 

Uiteraard kan er ook sprake zijn van een centrale leiding zonder dat deze wettelijke vermoedens 
aanwezig zijn. 
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Consortium

Artikel 1:19 WVV

§2. Deze vennootschappen worden onweerlegbaar vermoed onder centrale leiding te staan:

1° wanneer de centrale leiding van deze vennootschappen voortvloeit uit tussen deze 
vennootschappen gesloten overeenkomsten of uit statutaire bepalingen, of

2° wanneer hun bestuursorganen voor het merendeel bestaan uit dezelfde personen.

§ 3. Behoudens tegenbewijs worden vennootschappen vermoed onder centrale leiding te staan 
wanneer de meerderheid van de stemrechten verbonden aan hun aandelen of andere effecten 
worden gehouden door dezelfde personen. De bepalingen van art. 1:16 zijn van toepassing.
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Consortium

CBN-advies 2017/1 van 11 januari 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale 
groep (consortium)

Er geldt een onweerlegbaar vermoeden (art. 1:19, §2 WVV) dat vennootschappen onder centrale leiding 
staan wanneer de centrale leiding voortvloeit uit tussen deze vennootschappen gesloten 
overeenkomsten of uit statutaire bepalingen of wanneer hun bestuursorganen voor het merendeel 
bestaan uit dezelfde personen. 

Wanneer een bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap een rechtspersoon is, zal deze laatste een 
vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam 
en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger zal uitsluitend de rechtspersoon 
vertegenwoordigen zonder dat er sprake is van een indeplaatsstelling.
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Z1

Y X

Consortium

Z2

C BA H

CBN Advies nr. 2017/1, voetnoot 7 : “Consortium – lidmaatschapsrechten”
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Consortium
Indien H in de plaats zou komen van Z1 en Z2 :

X heeft als bestuurders A, B en H
Y heeft als bestuurders C , B en H

Merendeel van de bestuurders van X en Y zijn dezelfde personen (B en H) 
dus staan X en Y onder centrale leiding en vormen ze onweerlegbaar een consortium

Indien H niet in de plaats zou komen van Z1 en Z2 :

X heeft als bestuurders A, B en Z1
Y heeft als bestuurders B, C en Z2

Merendeel van de bestuurders niet dezelfde personen, en dus staan X en Y niet onder centrale 
leiding en vormen ze géén consortium
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Consortium

CBN, advies 2017/1, voetnoot 7 en CBN, advies 2017/6, nr. 4 :

onweerlegbaar vermoeden van centrale leiding speelt hier niet want H komt niet in de plaats van Z1 en Z2

vaste vertegenwoordiger wordt niet gelijk met een bestuurder !
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Z1

Y X

Consortium

Z2

C BA H

CBN Advies nr. 2017/1, voetnoot 7 : “Consortium – lidmaatschapsrechten”

Niet onweerlegbaar vermoed een consortium te vormen
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Consortium

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de 
horizontale groep (consortium)

Tijdstip beoordeling centrale leiding

Zie CBN-advies 2010/5 en CBN-advies 2016/3 van 13 april 2016 : de beoordeling van de grootte van 
een onderneming dient te gebeuren op geconsolideerde basis of op geaggregeerde basis en dat de 
beoordeling van de overschrijdingscriteria plaats vindt op balansdatum. 

In artikel 1:19, § 1 WVV wordt niet expliciet bepaald op welk tijdstip de beoordeling van de 
aanwezigheid van een centrale leiding moet plaatsvinden. De CBN is van mening dat de 
beoordeling van de aanwezigheid van een centrale leiding moet plaatsvinden op balansdatum (dus 
naar analogie met het tijdstip van beoordeling van de groottecriteria en de beoordeling van de 
verbondenheid van vennootschappen)
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Consortium

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de 
horizontale groep (consortium)

Voorbeeld 1

Het bestuursorgaan van de Belgische vennootschap X bestaat uit de natuurlijke personen A, B, C en
D. het bestuursorgaan van de Belgische vennootschap Y bestaat uit de natuurlijke personen A, B, D,
E en F.

De aandelen van de vennootschap X zijn eigendom van de natuurlijke personen A en B, de aandelen
van de vennootschap Y zijn eigendom van de natuurlijke personen E en F.
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X Y

Consortium

CBA

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017

Voorbeeld 1

D BA E FD
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Consortium

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale 
groep (consortium)

Voorbeeld 1 (vervolg)

Aangezien de meerderheid van de bestuurders van vennootschap X (A,B en D) tevens de meerderheid 
uitmaken van het bestuursorgaan van vennootschap Y, vormen beide vennootschappen een consortium 
(onweerlegbaar vermoeden) (art. 1:19, §2 WVV).
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X Y

Consortium

CBA

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale 
groep (consortium)

Voorbeeld 1 (vervolg)

D BA E FD

Consortium
(onweerlegbaar vermoeden)
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Consortium

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale groep 
(consortium)

Voorbeeld 2

De bestuursorganen van de onderstaande vennootschappen zijn samengesteld als volgt:

Het bestuursorgaan van vennootschap X bestaat uit de natuurlijke personen: A, B, C, D en E.
Het bestuursorgaan van vennootschap Y bestaat uit de natuurlijke personen A, B, E en F.
Het bestuursorgaan van vennootschap Z bestaat uit de natuurlijke personen A, B, F, G en H. 

Vennootschap X bezit 40% van de stemrechten in vennootschap Y; de overige 60% van de stemrechten 
verbonden aan de aandelen van vennootschap Y zijn in het bezit van vennootschap Z.
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X Z

Consortium

CBA

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale 
groep (consortium)

Voorbeeld 2

D BA F GE

Y
40% 60%

H

A F

B E
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Consortium

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale groep 
(consortium)

Voorbeeld 2 (vervolg)

De vennootschappen X en Z staan niet onder centrale leiding (gelet op samenstelling raden van bestuur).

De vennootschap Y is een dochtervennootschap van de vennootschap Z : vennootschap Y wordt immers
effectief gecontroleerd door vennootschap Z.

Aangezien vennootschap Y een dochtervennootschap is van vennootschap Z vormen de
vennootschappen Y en Z géén consortium (primauteit van de verticale consolidatie);

 Gelet op de samenstelling van de raden van bestuur van de vennootschappen X en Y treedt
het onweerlegbaar vermoeden van centrale leiding vermeld in artikel 10, § 2, 2° W.Venn. (nu : art. 1:19,
§2, 2° WVV) in werking. De vennootschappen X en Y vormen aldus een consortium.
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X Z

Consortium

CBA

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale 
groep (consortium)

Voorbeeld 2 (vervolg)

D BA F GE

Y

40% 60%

H

A F

B E

Consortium
(onweerlegbaar vermoeden)

onweerlegbaar vermoeden van controle
 moeder-dochter relatie
 géén consortium
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Consortium

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale groep 
(consortium) 

Voorbeeld 3

Vennootschap X en vennootschap Y zijn zustervennootschappen. Beiden zijn een dochtervennootschap van
eenzelfde buitenlandse vennootschap die overeenkomstig de aldaar geldende boekhoudwetgeving geen
geconsolideerde jaarrekening moet opmaken.

De definitie van artikel 1:19, § 1 WVV impliceert dat in dergelijk geval de vennootschappen X en Y geen
consortium vormen.

De vennootschappen X en Y zijn immers allebei een dochtervennootschap van eenzelfde vennootschap.
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Consortium

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale groep 
(consortium) 

Voorbeeld 4

De stemrechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap X worden voor 35 % aangehouden door
de natuurlijke persoon A, voor 30 % door natuurlijke persoon B, terwijl de andere stemrechten verbonden
aan de aandelen wijd verspreid zijn.

De stemrechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap Y worden voor 25 % aangehouden door
de natuurlijke persoon A, voor 27 % door de natuurlijke persoon B, terwijl de andere stemrechten
verbonden aan de aandelen wijd verspreid zijn.
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X Y

Consortium

BA

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale 
groep (consortium)

Voorbeeld 4 (vervolg)

30%25%

35% 27%
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Consortium

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale groep 
(consortium) 

Voorbeeld 4 (vervolg)

De meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen van X en de meerderheid van de
stemrechten verbonden aan de aandelen van Y zijn in het bezit van dezelfde personen (A en B).

Bijgevolg geldt een weerlegbaar vermoeden dat de vennootschappen X en Y onder centrale leiding staan
(en dus een consortium vormen)
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X Y

Consortium

BA

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale 
groep (consortium)

Voorbeeld 4 (vervolg)

30%25%35% 27%

Consortium 
(weerlegbaar vermoeden)
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Consortium

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale groep 
(consortium) 

Voorbeeld 5

De stemrechten verbonden aan de aandelen van vennootschap X zijn verdeeld als volgt:

Natuurlijk persoon A bezit 25%

Natuurlijk persoon B bezit 24%

Natuurlijk persoon C bezit 27%

Natuurlijk persoon D bezit 24%
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Consortium

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale groep 
(consortium) 

Voorbeeld 5 (vervolg)

De stemrechten verbonden aan de aandelen van vennootschap Y zijn verdeeld als volgt:

Natuurlijk persoon A bezit 5%

Natuurlijk persoon B bezit 49%

Natuurlijk persoon C bezit 2%

Natuurlijk persoon D bezit 44%
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X Y

Consortium

CBA

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale 
groep (consortium) 

Voorbeeld 5 (vervolg)

D BA DC

24% 5% 49% 2% 44%27%24%25%
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Consortium
CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale groep 
(consortium)

Voorbeeld 5 (vervolg)

Personen B en C bezitten samen de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen van zowel
vennootschap X als vennootschap Y.

Bijgevolg geldt een weerlegbaar vermoeden dat de vennootschappen X en Y onder centrale leiding staan
(art. 1:19, §3 WVV)

Vennootschap X en vennootschap Y vormen een consortium.
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X Y

Consortium

CBA

CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale 
groep (consortium) 

Voorbeeld 5 (vervolg)

D BA DC

24% 5% 49% 2% 44%27%24%25%

Consortium 
(weerlegbaar vermoeden)
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Consortium
CBN-advies 2017/6 van 15 maart 2017 en Ontwerpadvies 2020/XX – consolidatie bij de horizontale groep 
(consortium)

Voorbeeld 6

De private stichting P is juridisch en economisch eigenaar van 90 % van de stemrechten verbonden aan de
aandelen van vennootschap X en 85 % van de stemrechten verbonden aan de aandelen van vennootschap Y.

Bijgevolg geldt een weerlegbaar vermoeden dat de vennootschappen X en Y onder centrale leiding staan
van de private stichting P (art. 1:19, §3 WVV)

Vennootschap X en vennootschap Y vormen een consortium.
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Consortium
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Vennootschappen onder 
controle van verbonden

vennootschappen
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Vennootschappen onder controle van 
verbonden vennootschappen
Art. 1:20, 1°, d) WVV zijn verbonden vennootschappen, de andere vennootschappen die, bij weten van haar 
bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen 

- die controle uitoefenen op een andere vennootschap;

- die gecontroleerd worden door een andere vennootschap;

- die een consortium vormen
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Vennootschappen onder controle van 
verbonden vennootschappen

Vennootschap A

Vennootschap C

Vennootschap E

75%

80%

60%

 Vennootschap A is verbonden met vennootschappen B en C want ze controleert deze vennootschappen
(maw vennootschap A is de moedervennootschap van vennootschappen B en C)

 Vennootschappen B en C zijn dan eveneens met mekaar verbonden want staan onder controle van een
vennootschap die controle uitoefent, nl. Vennootschap A

Vennootschap B

Vennootschap D

70%
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Vennootschappen onder controle van 
verbonden vennootschappen

Vennootschap A

Vennootschap C

Vennootschap E

75%

80%

60%

 Vennootschap C is verbonden met vennootschappen E en D want ze controleert deze vennootschappen
(maw vennootschap C is de moedervennootschap van vennootschappen E en D)

 Vennootschappen E en D zijn eveneens met mekaar verbonden want staan onder controle van een
vennootschap die controle uitoefent, nl. Vennootschap C

Vennootschap B

Vennootschap D

70%
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Vennootschappen onder controle van 
verbonden vennootschappen

Vennootschap A

Vennootschap C

Vennootschap E

75%

80%

60%

 Vennootschappen B, E en D zijn verbonden vennootschappen
 Vennootschappen E en D staan nl. onder controle van vennootschap A, die controle uitoefent op 

vennootschap B

Vennootschap B

Vennootschap D

70%
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Vennootschappen onder controle van 
verbonden vennootschappen
Art. 1:20, 1°, d) WVV : voorbeeld

BA

EDC F G H

Als A en B een consortium vormen, zijn alle vennootschappen met elkaar verbonden

Consortium 
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Vennootschappen onder controle van 
verbonden vennootschappen
Art. 1:20, 1°, d) WVV : voorbeeld

BA

EDC F G H

Als A en B een consortium vormen, zijn alle vennootschappen met elkaar verbonden

Consortium 

Verbonden
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Samenvattend voorbeeld
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Verbondenheid
Casus

Een vennootschap A bezit exact 50% van de aandelen van 3 verschillende dochtervennootschappen X, Y 

en Z. De andere 50% wordt aangehouden door vennootschap B van een familielid.  Is A verbonden met 

andere vennootschappen ?

BA

ZYX

50%50%

50% 50%

50% 50%
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Verbondenheid
Casus

Voorafgaande Beslissingen 2019.0172 en 2019.0173 van 2 april 2019

1. Geen controlebevoegdheid in rechte

- Vennootschap A bezit in elk van deze vennootschappen 50% of minder van de aandelen. Zij bezit dus niet

de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van elke betrokken

vennootschap. (oud art. 5, §2, 1° W.Venn.)

- Vennootschap A heeft in geen enkele van deze vennootschappen het recht om de meerderheid van de

bestuurders/zaakvoerders te benoemen/ontslaan (oud art. 5, §2, 2° W.Venn);
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Verbondenheid
Casus

Voorafgaande Beslissingen 2019.0172 en 2019.0173 van 2 april 2019

1. Geen controlebevoegdheid in rechte

- Vennootschap A heeft over geen enkele van deze vennootschappen een controlebevoegdheid

voortvloeiende uit de statuten van elk van deze vennootschappen of ingevolge een met deze

vennootschappen gesloten overeenkomst (oud art. 5, §2, 3° W.Venn.);

- Vennootschap A heeft geen overeenkomst gesloten met andere aandeelhouders/vennoten van deze

vennootschappen waardoor zij de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de

aandelen van deze vennootschappen, zou bezitten. (oud art. 5, §2, 4° W.Venn.)
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Verbondenheid
Casus

Voorafgaande Beslissing 2019.0172 en 2019.0173 van 2 april 2019

1. Geen controlebevoegdheid in rechte

- Samen met vennootschap B van een familielid, bezit vennootschap A weliswaar 100% van de aandelen
van deze vennootschappen (nl. elk 50%), maar de vennootschappen A en B hebben geen overeenkomst
gesloten met elkaar omtrent de oriëntatie van het beleid van deze vennootschappen, waardoor zij
gezamenlijke controle zouden bezitten over deze vennootschappen (noch een schriftelijke overeenkomst,
noch een mondelinge overeenkomst). (oud art. 5 §2, 5° W.Venn. jo. oud art. 9 W.Venn);

- Het gegeven dat de twee vennootschappen elk worden bestuurd en eigendom zijn van een andere
generatie van de familie, wijst evenmin op de mogelijke aanwezigheid van enige 'feitelijke' overeenkomst.
Men beslist namelijk afzonderlijk over de oriëntatie van het beleid van deze vennootschappen. Beide
vennootschappen beslissen met hun aandelenparticipatie van 50% geheel afzonderlijk over de oriëntatie
van het beleid van deze vennootschappen. Van dag op dag kan men tegengestelde beslissingen nemen
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Verbondenheid
Casus

Voorafgaande Beslissing 2019.0172 en 2019.0173 van 2 april 2019

2. Geen controlebevoegdheid in feite

- Vennootschap A heeft op de voorlaatste en laatste algemene vergadering van deze vennootschappen
niet de stemrechten uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordigen van de stemrechten
verbonden aan de op deze algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen;

- De aanwezigheidslijsten van de algemene vergaderingen van deze vennootschappen zijn telkens
ondertekend door de aandeelhouders/vennoten van deze vennootschappen, die telkens de aan hun
aandelenparticipatie verbonden stemrechten zelf uitoefenen. (oud art. 5 §3 W.Venn);

- Er zijn volgens Vennootschap A geen andere factoren die zouden wijzen op een feitelijke controle.

Fiscale club | 09/06/2022 | 151

Verbondenheid
Casus

Voorafgaande Beslissing 2019.0172 en 2019.0173 van 2 april 2019

3. Geen consortium

- Er bestaan geen overeenkomsten of statutaire bepalingen op basis waarvan Vennootschap A met één
of meerdere van deze vennootschappen (B, X, Y of Z) onder een centrale leiding staat. (oud art. 10, §2,
1° W.Venn.)

- De leden van het bestuursorgaan van Vennootschap A vormen in geen enkele van deze
vennootschappen het merendeel van het bestuursorgaan. Er bestaat dus geen meerderheid van
dezelfde personen die benoemd zijn in zowel vennootschap A als één van deze vennootschappen. (oud
art. 10, §2, 2° W.Venn)

- De meerderheid van de aandelen van vennootschap A is in het bezit van andere personen dan diegene
die de aandelen van deze vennootschappen aanhouden. Er bestaat dus geen meerderheid van dezelfde
personen die de aandelen van zowel vennootschap A als één van deze vennootschappen aanhoudt.
(oud art. 10 §3 W.Venn)
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Verbondenheid
Voorafgaande Beslissing 2019.0172 en 2019.0173 van 2 april 2019

Conclusie

Gebaseerd op bovenstaande analyse, kan worden vastgesteld dat Vennootschap A niet verbonden is met 
enige andere vennootschap. 

De beoordeling van de hoedanigheid van kleine onderneming dient bijgevolg op individuele basis te 
gebeuren.

Op basis van haar individuele cijfers blijkt dat niet meer dan één van de grensbedragen van de criteria 
wordt overschreden op 30/06/2017, noch op 30/06/2018, waardoor zij voor het belastbaar tijdperk per 
30/06/2019 als kleine vennootschap wordt beschouwd.

=> Vennootschap A kan dus liquidatiereserves aanleggen

Zie ook Voorafgaande Beslissingen nrs. 2018.563, 2018.569 en 2019.0463
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Berekening op geconsolideerde
basis
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Berekening op geconsolideerde basis

Art. 1:24, §6 WVV

Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen is verbonden als bedoeld in art. 1:20, 
worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in paragraaf 1 berekend op geconsolideerde 
basis. Wat het criterium aantal werknemers betreft, wordt het aantal werknemers, berekend volgens de 
bepalingen van paragraaf 5, dat elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld 
tewerkstelt, opgeteld.

Indien, bij de berekening van de in paragraaf 1 genoemde grensbedragen, de in het koninklijk besluit 
genomen ter uitvoering van artikel 3:30, § 1 (geconsolideerde jaarrekening), bedoelde verrekeningen en 
elke daaruit voortvloeiende weglating niet worden verricht, dan worden deze grensbedragen 
betreffende het balanstotaal en de netto-omzet vermeerderd met twintig procent.
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Berekening op geconsolideerde basis

Art. 1:24, § 6 WVV: beoordeling op geconsolideerde basis – 2 methoden

1. Volledige consolidatie: berekening van geconsolideerde omzet en het geconsolideerde 

balanstotaal volgens consolidatiebepalingen van het KB/WVV

2. Vereenvoudigde methode (“geaggregeerde methode”): optellen van de bedragen inzake omzet en 

balanstotaal uit enkelvoudige jaarrekeningen van de verbonden vennootschappen en dan vergelijken 

met de grensbedragen betreffende balanstotaal en omzet, verhoogd met 20%.
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Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Een individuele vennootschap heeft steeds de vrije keuze om de toetsing van de groottecriteria uit te 
voeren op basis van de cijfers die werden verkregen door een volledige consolidatie van alle verbonden 
vennootschappen dan wel volgens de toepassing van de vereenvoudigde methode

CBN-advies 2018/22 van 12 september 2018, voetnoot 5 :

Deze gemaakte keuze geldt dan zowel voor de beoordeling van de omzet als van het balanstotaal.

Een beoordeling van de omzet op geaggregeerde basis kan aldus niet gecombineerd worden met een 

beoordeling van het balanstotaal op geconsolideerde basis
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Berekening op geconsolideerde basis

Art. 1:24, § 7 WVV : 

Paragraaf 6 is niet van toepassing op andere vennootschappen dan moedervennootschappen als 
bedoeld in art. 1:15, 1°, behalve indien dergelijke vennootschappen zijn opgericht met als enig 
doel de verslaggeving van bepaalde informatie te ontwijken.

Voor de toepassing van deze paragraaf en paragraaf 6 worden vennootschappen die een 
consortium vormen als bedoeld in art. 1:19, gelijkgesteld met een moedervennootschap.
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Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Een beoordeling van de groottecriteria op geconsolideerde basis impliceert niet dat de 
moedervennootschap effectief een geconsolideerde jaarrekening moet publiceren. 

De CBN merkt op dat wanneer de groottecriteria moeten worden beoordeeld op geconsolideerde basis, er 
rekening moet worden gehouden met de gegevens van alle verbonden vennootschappen, inclusief de 
verbonden vennootschappen die, door de toepassing van de door het KB WVV voorziene bepalingen 
inzake consolidatie, buiten de consolidatiekring vallen (de in artikelen 3:97 tot 3:102 KB WVV geboden 
mogelijkheid wordt immers niet overgenomen door artikel 1:24, § 6 WVV).
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Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Berekeningsmethoden 

Voor moedervennootschappen vindt de beoordeling van de overschrijding van de groottecriteria dus 
plaats op geconsolideerde basis.

Teneinde de administratieve lasten voor ondernemingen te verminderen, biedt artikel 1:24 WVV de 
mogelijkheid om een vereenvoudigde berekeningsmethode (“geaggregeerde methode”) toe te passen.
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Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. Consolidatie moedervennootschap  

Deze eerste methode houdt in dat voor een moedervennootschap de groottecriteria worden beoordeeld 
op basis van de cijfers van de volledige groep waartoe deze moedervennootschap behoort. In principe 
vindt de berekening van de geconsolideerde omzet en het geconsolideerd balanstotaal plaats door 
toepassing van de consolidatiebepalingen van het KB WVV, hetgeen onder meer betekent dat de in 
artikelen 3:127, 3:134 en 3:136 KB WVV vermelde weglatingen en verrekeningen worden toegepast. 

De beoordeling op basis van de cijfers van de volledige groep geldt niet alleen voor de uiteindelijke 
moedervennootschap maar ook voor alle andere vennootschappen die behoren tot de groep en die zelf 
ook een moedervennootschap zijn.

Om het personeelsbestand te berekenen, wordt het gemiddeld aantal werknemers per vennootschap van 
alle verbonden vennootschappen berekend.
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Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2. Vereenvoudigde methode: berekening van het balanstotaal en de omzet van alle verbonden 
vennootschappen op geaggregeerde basis (+ 20 %) 

Een beoordeling van de grensbedragen van de omzet en het balanstotaal op geconsolideerde basis vergt 
bijkomende administratieve lasten wanneer een vennootschap op grond van het WVV niet verplicht is om 
een geconsolideerde jaarrekening op te maken.

Een vennootschap die behoort tot een “groep van beperkte omvang” wordt immers vrijgesteld van de 
verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen.
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Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2. Vereenvoudigde methode: berekening van het balanstotaal en de omzet van alle verbonden 
vennootschappen op geaggregeerde basis (+ 20 %) 

Om te vermijden dat uitsluitend voor de beoordeling van de groottecriteria van een vennootschap een 
volledige consolidatieoefening moet plaatsvinden, kan een moedervennootschap er volgens een tweede 
methode voor opteren om voor de beoordeling van de groottecriteria, louter de totalen van de omzet en 
de balanstotalen van al de verbonden vennootschappen op te tellen. In dit laatste geval worden de 
grensbedragen betreffende het balanstotaal en de netto-omzet (cfr. art. 1:24, § 1 WVV) vermeerderd met 
twintig procent (art. 1:24, §6, lid 2 WVV). 

De grensbedragen zijn in dergelijk geval de volgende: 

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50; 

- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 10.800.000 EUR (ipv 9.000.000 EUR);

- balanstotaal: 5.400.000 EUR (ipv 4.500.000 EUR)
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Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2. Vereenvoudigde methode: berekening van het balanstotaal en de omzet van alle verbonden 
vennootschappen op geaggregeerde basis (+ 20 %) 

De beoordeling van de cijfers van de volledige groep gebeurt niet alleen voor de moedervennootschap 
die aan het hoofd van de groep staat, maar ook voor alle andere vennootschappen die behoren tot de 
groep en die zelf ook een moedervennootschap zijn. Voor de beoordeling van de groottecriteria volgens 
de vereenvoudigde methode dient men zich dus te baseren op de geaggregeerde cijfers van de 
moedervennootschap die aan het hoofd van de groep staat. 

Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het gemiddeld aantal werknemers per vennootschap, 
van alle verbonden vennootschappen eenvoudigweg opgeteld. 

Fiscale club | 09/06/2022 | 164

163

164



9/06/2022

83

Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Beoordelingsdatum 

1. Balansdatum 

Voor verbonden vennootschappen, net zoals dit het geval is voor niet-verbonden vennootschappen, 
moeten de jaaromzet en het balanstotaal worden vastgesteld op balansdatum. 

Bijgevolg zal op de balansdatum moeten worden nagegaan met welke vennootschappen de 
vennootschap verbonden is in de zin van artikel 1:20 WVV, ongeacht de datum waarop de jaarrekening 
van de moedervennootschap wordt afgesloten. 
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Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Beoordelingsdatum 

2. In aanmerking te nemen omzet van een tijdens het boekjaar overgenomen vennootschap 

Wanneer de verbondenheid pas in de loop van het boekjaar is tot stand gekomen, moet meteen de 
volledige omzet van dat boekjaar in aanmerking worden genomen voor de beoordeling op 
geconsolideerde basis van de in artikel 1:24, § 1 WVV vermelde criteria. 

In het tegenovergestelde geval dient er meteen niet langer rekening gehouden te worden met de 
vennootschap die niet meer verbonden is
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Berekening op geconsolideerde basis

Voorbeeld

Vennootschap A is de moedervennootschap van B, die niet als moedervennootschap kan worden 
beschouwd aangezien zij geen controle uitoefent op een andere vennootschap. 

De omzet van vennootschap B bedraagt 300.000 euro en wordt gefactureerd aan vennootschap A. 

De balanstotalen van vennootschappen A en B omvatten een bedrag van 400.000 euro dat door de 
verrekeningen en weglatingen bedoeld in de artikelen 3:127 en 3:134 KB/WVV niet wordt 
opgenomen in de geconsolideerde balans van vennootschap A
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Berekening op geconsolideerde basis

Voorbeeld (vervolg)

Vennootschap A Vennootschap B

Omzet                                            1.000.000 Omzet                                            8.500.000

Balanstotaal                                  3.000.000 Balanstotaal                                  2.000.000

Aantal werknemer                                    10 Aantal werknemers                                   24  
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Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Voorbeeld (vervolg)

Beoordeling van de groottecriteria op geconsolideerde basis 

Omzet: 1.000.000 + 8.500.000 - 300.000 (weglating) = 9.200.000 > 9.000.000 

Balanstotaal: 3.000.000 + 2.000.000 - 400.000 (weglating) = 4.600.000 > 4.500.000 

Aantal werknemers: 10 + 24 = 34 < 50
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Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Voorbeeld  (vervolg)

Beoordeling van de groottecriteria op geconsolideerde basis 

Besluit: 

Vennootschap A : op geconsolideerde basis wordt meer dan één van de criteria overschreden. Bijgevolg is 
vennootschap A, de moedervennootschap, een grote vennootschap. 

Vennootschap B : aangezien vennootschap B zelf geen moedervennootschap is, gebeurt de beoordeling 
van de groottecriteria voor vennootschap B op enkelvoudige basis. Op enkelvoudige basis overschrijdt 
vennootschap B geen van de criteria, waardoor zij kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap.
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Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Voorbeeld (vervolg)

Beoordeling van de groottecriteria volgens de vereenvoudigde methode 

Omzet: 1.000.000 + 8.500.000 = 9.500.000 < 10.800.000 

Balanstotaal: 3.000.000 + 2.000.000 = 5.000.000 < 5.400.000

Aantal werknemers: 10 + 24 = 34 < 50 
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Berekening op geconsolideerde basis
CBN-advies 2022/03 van 19 januari 2022- Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig artikelen 
1:24 en 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Voorbeeld (vervolg)

Beoordeling van de groottecriteria volgens de vereenvoudigde methode 

Besluit: 

- volgens de vereenvoudigde of geaggregeerde methode, wordt op geconsolideerde basis geen van de 
criteria overschreden. 

=> zowel vennootschap A als vennootschap B worden aangemerkt als kleine vennootschappen
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Berekening op geconsolideerde basis
Conclusie

- Keuze tussen geconsolideerde of geaggregeerde methode is niet altijd neutraal

- Vooral indien er weinig weglatingen en verrekeningen zijn is geaggregeerde methode veelal
voordeliger
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Berekening op geconsolideerde basis

 In de aangifte Vennootschapsbelasting moet je niet aangeven welke consolidatiemethode toegepast werd
Maar weet het systeem dat als je de geaggregeerde methode toepast dat de grensbedragen met 20% 
verhoogd moeten worden ?
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Berekening op geconsolideerde basis

De fiscale wet wijkt af van de vennootschappenwet !

- Fiscale wet verwijst systematisch enkel naar de eerste zes paragrafen van art. 1:24 WVV

- De zevende paragraaf, die de berekening op geconsolideerde basis enkel verplicht voor de
moedervennootschappen, speelt fiscaal niet

Conclusie

Voor fiscale doeleinden moeten alle verbonden vennootschappen moeten op geconsolideerde basis
berekenen
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CBN-advies 2017/10 van 19 april 2017, “Groottecriteria art. 15 W.Venn. – verbonden 
vennootschappen – verschillende afsluitdata – wijziging van consolidatiekring

Wijziging verbondenheid 

Indien een vennootschap op balansdatum niet verbonden is, vindt de toetsing van de groottecriteria,
ook voor de voorgaande jaren, plaats op enkelvoudige basis.

Indien een vennootschap op balansdatum een moedervennootschap is, vindt de toetsing van de
groottecriteria, ook voor de voorgaande jaren, plaats op geconsolideerde (of geaggregeerde) basis
ongeacht of deze vennootschap zelf tijdens die voorgaande jaren een moedervennootschap is. Hierbij
worden de geconsolideerde (of geaggregeerde) cijfers in aanmerking genomen van de vennootschappen
waarmee deze vennootschap in de voorgaande jaren verbonden was.

Berekening op geconsolideerde basis
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Berekening op geconsolideerde basis
Casus

Voorafgaande Beslissing nr. 2018.0339 van 5 juni 2018

- Vennootschap Z heeft deelnemingen in vennootschappen A en B, hetgeen voor gevolg heeft dat ze 

verbonden was met A en B;

- Op enkelvoudige basis is vennootschap Z een “kleine” vennootschap, maar op geconsolideerde 

basis een “grote” vennootschap;

- In de loop van het boekjaar verkoopt vennootschap Z haar twee participaties in A en B, waardoor 

ze op balansdatum van dat jaar niet langer verbonden is
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Berekening op geconsolideerde basis

Casus (vervolg)

Voorafgaande Beslissing nr. 2018.0339 van 5 juni 2018

- Gelet op CBN advies 2017/10 moeten de verbondenheid op balansdatum worden vastgesteld;

- Aangezien vennootschap Z op dat moment niet langer verbonden is, moeten de groottecriteria op 

enkelvoudige basis worden berekend;

- Gelet op CBN advies 2017/10  moeten de groottecriteria, ook voor de voorgaande jaren, dan op 

enkelvoudige basis worden berekend

=> Vennootschap Z is een kleine vennootschap voor het boekjaar van verkoop van de aandelen
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Berekening op geconsolideerde basis
Casus (vervolg)

Balansdatum van jaar… 1 2 3

Verbonden Ja Ja Neen

Overschrijding
meer dan één
criterium? Op geconsolideerde

basis

Ja Ja NvT

Overschrijding
meer dan één
criterium? Op enkelvoudige

basis

Neen Neen Neen

Grootte van de
vennootschap

Groot Groot Klein
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2. Ficheplicht

Fiscale club | 09/06/2022 | 180

179

180



9/06/2022

91

Ficheplicht

Art. 57 WIB 92 : de volgende kosten worden slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze 
worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in 
de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt:

1° commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-toevallige 
vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die voor de verkrijgers 
al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn, behoudens de in artikel 30, 3° , bedoelde 
bezoldigingen;

2° bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan personeelsleden, 
aan gewezen personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden, met uitzondering van de sociale 
voordelen die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld;

3° vaste vergoedingen toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van werkelijke eigen 
kosten van de werkgever.
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Ficheplicht

Wijziging nr. 1 : terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever : vermelding op fiche 281.10

Soort vergoeding Vermelding op fiche, onder b) van 
Vak 27 « Diverse inlichtingen »

Vermelding in rechterkolom

Forfaitair, op basis van « ernstige
normen »

JA – ernstige normen Geen bedrag

Forfaitair, niet op basis van 
« ernstige normen »

JA Werkelijk betaald bedrag

Op basis van bewijsstukken JA – bewijsstukken Geen bedrag

Forfaitair (niet volgens ernstige
normen) en bewijsstukken

JA –bewijsstukken Geen bedrag
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Ficheplicht

Wijziging nr. 1 : terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, 16/2/2021

12. De forfaitaire vergoedingen die een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever zijn, moeten 
worden verantwoord door individuele fiches. Op de fiche nr. 281.10 (inkomsten 2020) moet naast 
rubriek b) van vak 27 'diverse inlichtingen', 'JA – ernstige normen' worden vermeld.

Gelet op het belang van de niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever in het 
kader van thuiswerk, zal vanaf inkomstenjaar 2022, naast de reeds gevraagde vermeldingen steeds 
het totale bedrag van de vergoedingen moeten worden vermeld in het vak 'diverse inlichtingen' van 
de fiche nr. 281.10.
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Ficheplicht

Wijziging nr. 1 : terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

Gedr. St., Kamer, 2020-2021, 55-1993/001, 21

Overeenkomstig artikel 57, 3°, WIB 92 worden vaste vergoedingen, toegekend aan de leden van het 
personeel als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever, slechts als beroepskosten 
aangenomen, wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave 
die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt. 

Met “vaste” vergoedingen worden de forfaitaire vergoedingen bedoeld. 

Strikt genomen is er dus geen rapporteringsverplichting voor de terugbetalingen op basis van 
bewijsstukken. 

De regering stelt voor om voortaan ook voor de terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever 
op basis van bewijsstukken te eisen dat ze op de individuele inkomstenfiches worden vermeld.
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Ficheplicht

Wijziging nr. 1 : terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

Wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 
september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en 
tot beperking van het gebruik van contanten (B.S., 30 juni 2021)

Artikel 57, lid 2 WIB 92 (nieuw)

Variabele vergoedingen als terugbetalingen kosten eigen aan de werkgever moeten worden 
verantwoord door fiches
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Ficheplicht

Wijziging nr. 1 : terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

Gedr. St., Kamer, 2020-2021, 55-1993/001, 21

In het kader van de huidige context, waarin thuiswerk en de terugbetaling van de daaraan verbonden 
eigen kosten van de werkgever steeds belangrijker worden, is er immers nood aan een wettelijke basis 
voor het meedelen van de vergoedingen voor die kosten aan de fiscale administratie. 

Een ruimere ficheverplichting draagt ook bij tot de controle op eventueel dubbel gebruik van forfaitaire 
vergoedingen en terugbetalingen op basis van bewijsstukken en op de eventuele aftrek als beroepskost 
van kosten die door de werkgever werden terugbetaald. 
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Ficheplicht

Wijziging nr. 1 : terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

Gedr. St., Kamer, 2020-2021, 55-1993/001, 22

De verruimde verplichting is van toepassing op de vanaf 1 januari 2022 betaalde vergoedingen en geldt 
vanzelfsprekend ook voor de vergoedingen die door een vennootschap aan zijn bedrijfsleiders worden 
betaald als terugbetaling van “eigen kosten van de werkgever” (artikel 57, WIB 92 samengelezen met 
artikel 195, § 1, eerste lid, WIB 92). 

Dus ook voor fiche 281.20 !
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Ficheplicht

Wijziging nr. 1 : terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

Gedr. St., Kamer, 2020-2021, 55-1993/001, 21

Daar waar bij de vaste vergoedingen bedoeld in artikel 57, 3°, WIB 92, het niet-verantwoorden door 
individuele fiches en een samenvattende opgave, de niet-aftrekbaarheid als beroepskost tot gevolg 
heeft zal dit bij de terugbetalingen op basis van bewijsstukken niet het geval zijn. Het niet-respecteren 
van de ficheplicht kan in die gevallen wel bestraft worden met een administratieve boete. 
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Ficheplicht

Artikel 57, lid 1 en 2 WIB 92

Groot verschil tussen vaste vergoedingen kosten eigen aan de werkgever (art. 57, lid 1 WIB 92) en 
variabele vergoedingen kosten eigen aan de werkgever (art. 57, lid 2 WIB 92) !

- Beiden moeten op fiche worden vermeld (werkelijk bedrag !)

- Maar de sanctie igv niet vermelding op fiche is verschillend :

Vaste vergoedingen niet op fiche : niet aftrekbaar

Variabele vergoedingen niet op fiche : wél aftrekbaar (mits art. 49 WIB 92), enkel administratieve 
boete
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Ficheplicht

Wijziging nr. 1 : terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever : vermelding op fiche 281.10 en 281.20 – inkomstenjaar 2022

Soort vergoeding Vermelding op fiche, onder b) van 
Vak 27 « Diverse inlichtingen »

Vermelding in rechterkolom

Forfaitaire, op basis van « ernstige
normen »

JA – ernstige normen Werkelijk betaald bedrag

Forfaitair, niet op basis van 
« ernstige normen »

JA Werkelijk betaald bedrag

Op basis van bewijsstukken JA – bewijsstukken Werkelijk betaald bedrag

Forfaitair (niet volgens ernstige
normen) en bewijsstukken

JA –bewijsstukken Werkelijk betaald bedrag
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Ficheplicht

Wijziging nr. 1 : terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

Parlementaire Vraag nr 924 dd. 09.03.2022 van Christian Leysen

De "kosten eigen aan de werkgever/vennootschap" zijn vaste en/of variabele 
onkostenvergoedingen. Voorbeeld van een vaste onkostenvergoeding: vergoeding voor thuiswerk. 
Voorbeeld van een variabele onkostenvergoeding: de terugbetaling van een restaurantbonnetje 
voor een professioneel etentje dat door de bedrijfsleider privé is betaald. In de praktijk komt het 
regelmatig voor dat een bedrijfsleider een factuur op naam van de vennootschap betaalt met zijn 
privébankkaart. De privébetaling van een vennootschapsfactuur is vaak een vergissing of te wijten 
aan het feit dat de bedrijfsleider op dat ogenblik de bankkaart van de vennootschap niet bij de hand 
had. 
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Ficheplicht
Wijziging nr. 1 : terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

Parlementaire Vraag nr 924 dd. 09.03.2022 van Christian Leysen

Voorbeeld

Een bedrijfsleider bestelt een nieuwe printer voor het kantoor van zijn vennootschap (100 % beroepsgebruik). 

De aankoopfactuur is op naam van de vennootschap maar wordt betaald met de privérekening van de 

bedrijfsleider. Dit wordt als volgt rechtgezet: (i)) ofwel door een terugbetaling van de vennootschap op de 

privérekening van de bedrijfsleider; (ii) ofwel door een boeking op de rekening-courant van de bedrijfsleider. 

Wordt dit beschouwd als een variabele onkostenvergoeding? 

Met andere woorden is er een verschil tussen enerzijds een algemeen verantwoordingsstuk (bijv. een 

kassaticket) en anderzijds een factuur op naam van de vennootschap?
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Ficheplicht

Wijziging nr. 1 : terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

Parlementaire Vraag nr 924 dd. 09.03.2022 van Christian Leysen

Uit de gestelde vraag blijkt dat het geval wordt beoogd waarbij de vennootschap of werkgever 
kantoormateriaal aankoopt en de werknemer of bedrijfsleider zich beperkt tot het voorschieten van 
de betaling. 

In zo'n geval gaat het niet om de werknemer of de bedrijfsleider die het kantoormateriaal aankoopt, 
maar wel de vennootschap. 

Daardoor moeten deze kosten niet opgenomen worden op fiche.
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Ficheplicht

Wijziging nr. 2 : ficheplicht en auteursrechten/naburige rechten

Aanvulling artikel 57, eerste lid, WIB 92 met een 4° :

“4° inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, eerste lid, 3°, wat auteursrechten en naburige

rechten betreft”
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Ficheplicht
Wijziging nr. 2 : ficheplicht en auteursrechten/naburige rechten

Aanvulling artikel 57, eerste lid, WIB 92 met een 4°, om te voorzien in een rechtsgrondslag voor het 
opmaken van individuele fiches en samenvattende opgaven met betrekking tot de inkomsten bedoeld 
in artikel 17, § 1, 3°, met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten, en 5° WIB 92. 

Met deze wijziging wordt tegemoet gekomen aan de intentie die tot uiting kwam in het antwoord dat 
de minister van Financiën in 2013 gaf op een parlementaire vraag, waarbij de administratie de opdracht 
werd gegeven om de wijzigingen die aan de wetgeving zouden moeten worden aangebracht teneinde 
het opmaken van de fiches 281.45 en de opgave 325.45 verplicht te maken, te onderzoeken en uit te 
werken (antwoord van 23 september 2013, op vraag nr. 505 van 11 juli 2013). 
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Ficheplicht

Wijziging nr. 2 : ficheplicht en auteursrechten/naburige rechten

Dit ontwerp beoogt een grotere efficiëntie bij de controle van de aangegeven inkomsten en bij de 
inning van de belasting. Om deze redenen wordt ook voorzien om de wettelijke verplichting fiches 
en samenvattende opgaven af te leveren niet enkel uit te breiden naar de inkomsten bedoeld in 
artikel 17, § 1, 5°, WIB 92, maar ook naar de inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, WIB 92, voor 
wat specifiek de auteursrechten en naburige rechten betreft.

Het komt namelijk voor dat belastingplichtigen alles of een gedeelte van hun beroepsinkomsten 
aangeven als roerende inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, WIB 92, of zelf verdelen over de 
bepalingen in 3° en 5°. 
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Ficheplicht

Wijziging nr. 3 : ficheplicht en factuur

ComIB/92, nr. 57/62  : verplichting tot opstellen van fiches en samenvattende opgave heeft slechts 
betrekking op bedragen die worden betaald :

a) Ofwel aan personen die niet onderworpen zijn aan de Belgische boekhoudwetgeving;

b) Ofwel aan personen die onderworpen zijn aan de boekhoudwetgeving maar die krachtens het BTW-
wetboek vrijgesteld zijn van facturatieplicht 

Dus wél fiche indien dienstverrichting niet aan de Belgische boekhoudwet is onderworpen, dus een 
buitenlandse tegenpartij (Circ. nr. Ci.RH.243/581.810 (AOIF 7/2009) van 19 februari 2009)
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Ficheplicht

Wijziging nr. 3 : ficheplicht en factuur

Aanvulling art. 57 WIB 92 : 

Het eerste lid, 1°, is niet van toepassing wanneer de er beoogde kosten verbonden zijn aan de leveringen 
van goederen of  diensten verricht door een belastingplichtige gevestigd op het grondgebied van de 
Gemeenschap in de zin van artikel 1, § 2, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, waarvoor overeenkomstig het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde, de Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde of elke andere 
wettelijke of reglementaire bepaling toepasbaar op de belastingplichtige, een factuur of  een  document 
in de plaats ervan werd opgesteld.

Géén fiche voor commisielonen etc. indien factuur of document in de plaats ervan van een 
tegenpartij uit E.E.R.
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Ficheplicht

Verantwoording

De jaarlijkse opmaak van deze fiches 281.50 brengt niettemin een belangrijke administratieve last 
met zich mee voor de betrokken belastingplichtigen.

Het blijkt echter dat de fiscale administratie de informatie vervat in de voornoemde fiches via 
andere kanalen, zoals de erop betrekking hebbende facturen, kan verkrijgen. 

De administratie paste inzake de fiches 281.50 reeds een zekere administratieve tolerantie toe, die 
nooit in wetgeving werd omgezet
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Ficheplicht
Verantwoording

Met het oog op administratieve vereenvoudiging beoogt dit amendement derhalve de verplichting om 
een fiche 281.50 op te stellen bij wet af te schaffen wanneer een factuur of een document in de plaats 
ervan daadwerkelijk is uitgereikt door een belastingplichtige die op het grondgebied van de Europese 
Economische Ruimte is gevestigd.

Onder een factuur of een document in de plaats ervan wordt niet enkel een factuur overeenkomstig de 
BTW-reglementering van toepassing op de belastingplichtige verstaan, maar eveneens :

- een creditnota, of 

- een vereenvoudigde factuur bedoeld in artikel 13 van het KB nr. 1 van 29 december 1992, in de 
gevallen waarin ze toegelaten is, alsook

- het bijzonder stuk in de zin van artikel 53, § 3, van het W.BTW, indien het een levering van een goed 
of een dienst betreft binnen een Belgische BTW-eenheid.
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Ficheplicht

Wijziging nr. 4 : minimumdrempel

Aanvulling art. 57 WIB 92 (vervolg)

In afwijking van het eerste lid, 1°, kan de Koning een drempel bepalen waaronder de er beoogde 
beroepskosten per jaar en per leverancier van goederen of dienstverrichter niet moeten worden 
verantwoord door de opmaak van een individuele fiche en een samenvattende opgave. 

De drempel mag niet meer dan 1.000 euro bedragen.

KB van 10 april 2022 : drempel van 250 EUR (aanpassing art. 30, §1 KB/WIB 92)
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