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DIGITALE ALERTHEID

S

ommige dingen beschouwen we als vanzelf
sprekend. Zoals het politieke gekibbel, het wissel
vallige Belgische weer, … of het internet, het is
er gewoon. Of we nu onze smartphone uit onze jaszak
halen, een apparaat aanzetten of een ruimte binnenlopen.
We zijn verbonden met alles en iedereen om ons heen
zonder dat we daar verder nog over nadenken, en dat
alles in een split second.
Dat computersystemen steeds sneller en g eavanceerder
worden is een evidentie sinds decennia. De alomtegen
woordige digitalisering van bedrijfsprocessen heeft voor
gevolg dat mensen, bedrijven en de maatschappij op ieder
moment van de dag met mekaar verbonden zijn. Zo een
klimaat vraagt een andere manier werken.

Big data, maar ook andere digitale trends zoals
e -commerce, Internet of Things, apps, … creëren
bijgevolg zeker opportuniteiten maar zorgen ook voor
bedreigingen. Gevoelige informatie kan zo maar in de
openbaarheid belanden. Het coverartikel van deze
To the Point behandelt een belangrijk probleem in deze
digitale tijden.
Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag en vormen een
grote uitdaging. Het BDO Risk Advisory Team informeert
u hoe een antwoord te bieden aan cybercriminaliteit- en
fraude.
Digitale transformatie gaat hand in hand met digitale
alertheid!

Mensen worden niet zomaar door
robots vervangen. Naast smart
technology hebben we ook smart
people nodig.
Deze connectiviteit levert een massa aan informatie
op. Big data laten een bedrijf toe om tendensen te zien,
de markt beter te begrijpen en je daarop af te stemmen
eventueel via een proces van digitale transformatie.

Werner Lapage
Partner BDO, voorzitter redactieraad
werner.lapage@bdo.be
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“Eenvoudig te vermijden
menselijke fouten zijn
goed voor meer dan 50%
van de datalekken.”
Koen Claessens,
Partner BDO Risk Advisory Services

26

4	Ooit wordt uw bedrijf aangevallen
8	(Big) data zonder management-accountant
Of hoe een wereldkampioenschap verliezen …
10	Kompas richting buitenland
13	Modern kleedje voor huwelijksvermogensrecht
16	Mobiliteitsvergoeding (cash for car) invoeren?
Pro’s en contra’s
20

Optionele professionele verhuur met btw

22	Aandeelhouders niet langer anoniem
UBO-register is een feit
24	
Nieuwe regels fiscale behandeling schuldfinanciering
Opportuniteit of voorzichtigheid geboden?
26	Digitalisering lukt alleen als ook medewerkers mee zijn
28	BDO Publicaties
Inclusief gratis infofiche schenk- en erfbelasting

30	BDO rekruteert bedrijfsrevisoren tot in Zuid-Afrika
31	Vacatures

Colofon: To the Point is een uitgave van BDO • Editie Q4 2018 • Verantwoordelijke uitgever: BDO Academy Burg.Ven. CVBA/Soc. Civ. SCRL Werner Lapage,
p/a The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Box E6, Elsinor Building, 1930 Zaventem • Redactieraad: Ann Celis, Cindy De Bock, Annick Deklerck, Werner Lapage,
Dirk Vandendaele, Hans Wilmots • Realisatie: www.propaganda.be
© BDO 2018: De opgenomen informatie in deze nieuwsbrief heeft een signalerend en globaal karakter en is niet bedoeld als beroepsmatig advies.
Onze adviseurs houden zich ter beschikking om verdere adviezen en acties ter zake met u uit te werken. Wenst u deze nieuwsbrief voortaan ook elektronisch te
ontvangen, dan kan u contact met ons opnemen via newsletter@bdo.be. To the Point is ook digitaal beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels op www.bdo.be.

4 - TO THE POINT - Q4 | 2018

RISK ADVISORY SERVICES

OOIT WORDT
UW BEDRIJF AANGEVALLEN
Wat het ook onderneemt, elk bedrijf krijgt af te rekenen met risico’s. Bovendien evolueren
die ‘gevaren’ voortdurend, als gevolg van de technologische vooruitgang, de intensere en
snelgroeiende betrekkingen met de rest van de wereld en de toenemende diversificatie binnen
de businessomgeving. Aan de ondernemingen om hun risico’s doeltreffend te doorgronden
en te beheersen. Anno 2018 staan cybercriminaliteit en -fraude bovenaan de zorgenlijst
van bestuurders.
Auteur: Koen Claessens, Partner BDO Risk Advisory Services

Van links naar rechts: Steven Cauwenberghs, Francis Oostvogels,
Koen Claessens, Sam Nelen, Nick Huysmans
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aar schatting werd 65% van
de ondernemingen het voor
bije jaar aangevallen door
cybercriminelen. Bij een succesvolle
aanval bedroeg de schadekost gemid
deld 1 miljoen EUR. De vraag luidt niet
of uw bedrijf zal worden aangevallen,
maar wanneer? En of u bij zo’n aanval
klaar bent om gepast te reageren?

HET BELANG VAN
CYBERBEVEILIGING
Een computervirus legt uw netwerk
lam, een hacker blokkeert de toegang
tot uw onlinewinkel, via phishing kaapt
een hacker alle persoonsgegevens
van uw klanten, … Kortom, cyberin
cidenten kunnen uw onderneming
volledig ontregelen en zware schade
toebrengen.
Door de continue persaandacht voor
cyberincidenten stelt iedereen zich
vroeg of laat de vraag of de eigen orga
nisatie ook slachtoffer kan w
 orden?
Of er voldoende veiligheidsmaatre
gelen in stelling zijn gebracht? Vaak
blijft het antwoord van de IT-afdeling
dan vaag – “We namen maatregelen,
maar er kan altijd iets onverwacht
gebeuren.” – en niet afdoende. Met
als gevolg dat maar weinig managers
en bestuurders op beide oren kunnen
slapen en zeker kunnen zijn dat hun
organisatie o ptimaal wordt beschermd.
En het wordt er niet eenvoudiger op.
Sinds 25 mei 2018 moeten alle bedrij
ven GDPR-compliant zijn (General
Data Protection Regulation) en dus
voldoen aan de Europese wetgeving
ter bescherming van persoonsgege
vens. De hoge boetes (tot 4% van de
omzet) hebben vooral een afschrik
kingseffect, maar feit is dat door de
GDPR-regels ook de cyberincidenten
meer zichtbaarheid krijgen met alle
imagoschade van dien.
Wie een beeld wilt krijgen van de
cyberrisico’s binnen de eigen organi
satie moet zich de volgende vragen
stellen:

 Wat

kan de impact zijn van een
cyberaanval op mijn organisatie?
 Welke incidenten kunnen gebeuren
en wat is de oorzaak?
 Welke maatregelen moeten we
nemen en met welke prioriteit?

De impact van een
cyberaanval
Een cyberaanval kan enorme schade
veroorzaken in uw organisatie: verlies
aan omzet en klanten, kosten om de
problemen op te lossen, operationele
schade door verstoring van productie
of logistiek, reputatieschade, enz.

het ‘exploiteren’ van zwakke plekken
in de IT-infrastructuur tot het hacken
van de firewall. Het zou ons te ver lei
den alle technische details uit te doe
ken te doen, maar onthoud dat u al die
risico’s met technische maatregelen
kunt beperken.
Het grootste cyberrisico en de zwakste
schakel is de mens zelf. Aan de basis
van veel problemen ligt een menselijke
fout die vaak eenvoudig kon worden
vermeden. De voorbeelden zijn legio:
een medewerker die per abuis infor
matie doorstuurt naar een verkeerde

“Eenvoudig te vermijden menselijke fouten
zijn goed voor meer dan 50% van de
datalekken.”
Koen Claessens, Partner BDO Risk Advisory Services
Vraag u daarom altijd eerst af: wat zijn
de meest kritieke IT-assets van mijn
organisatie? Wat kunnen de gevolgen
zijn van een cyberincident en wat de
impact? Enkele voorbeelden: in een
technologiebedrijf is de v oornaamste
asset vaak de intellectuele eigen
dom (IP). Valt die in verkeerde handen
dan verliest het bedrijf zijn concurren
tievoordeel. In een ziekenhuis is het
medisch patiëntendossier de meest
kritische asset. Denk aan de gevolgen
wanneer het dossier van een bekend
persoon naar de pers wordt gelekt.
Voor een retail- of B2C-bedrijf zijn de
klantengegevens dan weer van essen
tieel belang voor de business.

persoon of e-m ailadres. Verlies of
diefstal van een laptop of smart
phone, paswoorden die op kleefbrief
jes worden genoteerd of met collega’s
worden gedeeld. De laatste jaren
vertegenwoordigen menselijke fouten
meer dan de helft van alle datalekken.

Welke incidenten kunnen zich
voordoen?

Een bedrijf of organisatie kan een rist
maatregelen nemen om zich te bescher
men tegen een cyberaanval. Denk aan
paswoordbeheer, ‘Identity & Access
Management’, malwarebescherming,
f irewalls, beheera ccounts, encryp
tie, patchmanagement, ‘vulnerability
management’, sensibilisering van de
medewerkers, ‘security monitoring’, …
Vraag is welke actie u voorrang geeft
en waarom? U kunt immers niet alles
tegelijk doen. Bovendien zijn de tijd en

Om te weten hoe u de organisatie
optimaal beschermt, moet u eerst
goed begrijpen waartegen. Met andere
woorden, ga na wat de meest voor
komende cyberaanvallen zijn en van
welke zwakheden in de organisatie de
hackers gebruikmaken.
Cyberaanvallen nemen veel vormen
aan, van phishing en malware over

Een veel toegepaste techniek, waar
bij de mens als zwakste schakel wordt
gebruikt, is de zgn. social engineering.
Hierbij worden medewerkers mis
leid om zo toegang tot hun computer
te verkrijgen of hun ‘credentials’ te
ontfutselen.

Welke maatregelen nemen?
Met welke prioriteit?
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middelen beperkt. En lopen ook de kostprijs, de complexiteit en de
afgedekte risico’s van de maatregelen sterk uiteen.

Illu_coverstory_NL_01.pdf
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Daarom ontwikkelde BDO een cybersecuritymodel met drie matu
riteitsniveaus: ‘basis’, ‘goede huisvader’ en ‘best practice’. Het model
steunt op het algemeen aanvaarde kader van de non-profitdenktank
Center of Internet Security (CIS) en laat toe om acties te prioriteren
die gezamenlijk een goede bescherming bieden tegen de meest fre
quente cyberaanvallen.
Aan de hand van dit model helpen wij organisaties om s tapsgewijs naar

10:33

HOE MATUUR IS UW CYBERSECURITY?

3 Maturiteitsniveau
2 Maturiteitsniveau

Best practice
Goede huisvader
Basis

1 Maturiteitsniveau

Onbestaande

0 Maturiteitsniveau
Bron: BDO op basis van ‘Center of Internet Security’-kader

Aan de hand van dit model helpen wij organisaties om stapsgewijs naar
een aanvaardbaar niveau van cyberbeveiliging door te groeien, rekening
houdend met de budget- en andere beperkingen van de o
 rganisatie.
Meer informatie hierover leest u in onze white paper ‘Een pragmatische
aanpak voor een betere c yberbeveiliging’, die u kunt downloaden op
http://advisory.bdo.be/publicaties/betere-cyber-beveiliging/?lang=nl

Op welk cybersecurity-niveau staat uw organisatie?
De meeste organisaties staan op maturiteitsniveau 0 of 1 en bleven
tot op vandaag bespaard van (te) erge incidenten. Maar de kans is
bijna zeker dat ze zonder gepaste actie in de (nabije) toekomst wel
slachtoffer zullen worden.

HOE BEVEILIGD IS UW
ORGANISATIE?
Doe de test via een
korte vragenlijst op:
advisory.bdo.be/cyber
securityselfassessment

VAN CYBERAANVAL
NAAR CYBERFRAUDE
Het is maar een kleine stap van
cyberaanval naar cyberfraude.
We hadden het al over social
engineering met phishingmails,
factuurfraude en CEO-fraude als
frappante voorbeelden.
Zowat elk bedrijf komt tegen
woordig in aanraking met fac
tuurfraude. Daarbij ontvangt het
valse facturen in de hoop dat ze
zullen worden betaald. Het gros
van die pogingen zijn vrij ama
teuristisch en gemakkelijk te
herkennen. Uitzonderlijk is een
factuur wel goed vervalst en lijkt
de a fzender een legitieme leve
rancier, of betreft ze zelfs effectief
geleverde p roducten of diensten
(in dat laatste geval w erden
de echte leveranciersfacturen
w ellicht onderschept en de
bankrekeningnummers aange
past). Wie durft zijn hand in het
vuur te steken dat zijn organisatie
nog nooit een niet-valide leveran
ciersfactuur betaalde?

EEN BETERE NACHTRUST
De experten van BDO Risk Advisory Services helpen bedrijven risico’s beter te beheersen,
assets te beschermen, fraude te voorkomen, interne controlemaatregelen te implementeren
en inefficiënties op te sporen en op te lossen. Dat gebeurt op een pragmatische en efficiënte
manier en in nauw partnerschap met de klanten. Met als finaal doel u een betere nachtrust te
bezorgen.
Het belang van Governance, Risk & Compliance zal alleen maar toenemen in de toekomst.
Daarom investeert BDO voortdurend in bijkomende expertise. Recent nog namen we de
adviesdiensten rond interne audit en risicobeheer van de financiële dienstverlener PKF-VMB
over. Hierdoor krijgt BDO stevige voet aan de grond in Franstalig België. De expert van PKFVMB Christophe Quiévreux en ex-voorzitter van het Belgisch Instituut Interne Auditoren (BIIA)
en professor corporate governance en risicobeheer verbonden aan Solvay Brussels School of
Economics and Management (ULB), wordt partner bij BDO.
Koen Claessens
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“Alles wat u doet houdt risico’s in.
Wie voorzichtig is, ontwijkt de risico’s
niet (dat is onmogelijk) maar handelt
berekend en beslist.”
Niccolò Machiavelli, Il Principe, 1532
CEO-fraude gebeurt op een
gelijkaardige manier. De hacker
doet zich voor als de CEO of
een andere manager en geeft
de opdracht om dringend
(en geheim) een betaling uit
te voeren. Vaak drongen de
hackers bij dat soort fraude al
een tijd geleden binnen in het
interne netwerk om het interne
mailverkeer te monitoren en zo
de organisatie, de geplogenhe
den en de gebruikte taal te leren
kennen, en de zwakste schakel/
medewerker te identificeren.

BELANG INTERN
CONTROLESYSTEEM
Om cyberfraude te o
 ntmaskeren
zijn ‘user awareness’ en een
goed intern controlesysteem

 elangrijk. Ten eerste moeten
b
de werknemers zich bewust
zijn van de gevaren en phishing
m a il s k u n n e n h e r ke n n e n .
Daarnaast is het belangrijk dat
er interne c ontroleprocedures
zijn om f rauduleuze facturen en
betalingen te detecteren. Die pro
cedures omvatten o.a. de zoge
naamde ‘3-way match’ (waarbij
de f actuur (1) wordt v ergeleken
met het inkooporder (2) én
de goederenontvangst (3)),
e e n go e d b e h e e r v a n d e
l eve r a n cie r sgegeve ns , h et
contacteren van de leverancier
wanneer zijn bankgegevens
(lijken te) wijzigen, de func
tiescheiding, het vier-ogen
principe bij het uitvoeren van
betalingen, …

MEER FOCUS OP FRAUDE
IN HET ALGEMEEN
Een sterk intern controlesysteem
is belangrijk om cyberfraude én
fraude in het algemeen te voor
komen. Ook ‘gewone’ fraude
door werknemers zit namelijk in
de lift. Het aantal fraudegeval
len dat de rechtbank en de media
halen, is maar het topje van de
ijsberg. Veel zaken worden in der
minne geregeld en een nog gro
ter aantal wordt niet opgemerkt.

controles en procedures, als het
opleiden van de werknemers
om ze waakzamer te maken en
potentiële fraudeurs af te schrik
ken. Kon een fraudeur alsnog
door het preventieprogramma
glippen, dan is een fraudeon
derzoek nodig om vast te stellen
wat er juist is gebeurd, door wie,
w anneer, en wat de financiële
impact van de fraude was. 

Voorkomen is beter dan gene
zen. Dus starten steeds meer
organisaties een fraudepreven
tieprogramma om fraude te
voorkomen of tijdig te detec
teren. Zo’n programma omvat
zowel het implementeren van

Steven Cauwenberghs

VRAGEN OVER DE
BEVEILIGING VAN UW
ORGANISATIE TEGEN
CYBERCRIMINALITEIT
EN – FRAUDE?

Sam Nelen

Nick Huysmans

Francis Oostvogels

En hoe we u daarbij kunnen
ondersteunen? Aarzel niet
om contact op te nemen
met de specialisten van
ons ‘Risk A
 dvisory’-team:
ras@bdo.be
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ACCOUNTANCY

(BIG) DATA ZONDER
MANAGEMENT-ACCOUNTANT
Of hoe een wereldkampioenschap verliezen …

Winnen met een onderneming is als uitblinken in een sport. Beide disciplines
hebben meer met elkaar gemeen dan op het eerste gezicht wel lijkt.
Elke sportdiscipline meet de prestaties van mensen, machines …
om de doelstellingen te bepalen, om het talent van personen te detecteren,
om een strategie uit te stippelen waarmee ze de tegenstander kunnen kloppen.
Doen bedrijven niet net hetzelfde? Sport als metafoor voor businessresultaten is de
rode draad van dit artikel.
Auteur: Steven Peeters, Partner BDO Accountancy

SABERMETICS – THE ART OF
WINNING AN UNFAIR GAME
In 2002 (en 2003) verraste het base
ballteam Oakland Athletics ieder
een door de play-offs te bereiken
ondanks het feit dat 80% van de
andere ploegen over (veel!) meer
middelen beschikte. Dit topresultaat
bereikte het team aan de hand van
Sabermetics (de Society of American
Baseball Research Metrics) een kwa
litatieve analyse waarbij veel meer
data wordt geanalyseerd dan enkel
de toen geldende slag- en gooiresul
taten. Meer weten over die stunt?
Lees dan het boek ‘Moneyball: The
Art of Winning an Unfair Game’
(ISBN 9780393066234) of bekijk de
verfilming met Bratt Pit.

* Uit: De Tijd, ‘Drones en data, de nieuwe
spelmakers in het topvoetbal’ – 08 juni 2018.
SciSports is een van de snelst groeiende
‘sports analytics’-bedrijven ter wereld en
toonaangevend inzake data-intelligentie voor
professionele voetbalorganisaties.

Anno 2018 vinden ook andere spor
ten de weg naar doorgedreven data-
analyse om hun winstkansen te
verhogen. Zo riepen de Rode Duivels
op het recente WK de hulp in van
SciSports*. De pers beweerde zelfs
dat de overwinning tegen Brazilië

door de Rode Duivels te danken was
aan deze techniek. Een andere ver
stommende overwinning door gelijk
aardige analytics zien we ook in de
politiek. Denk maar aan de verkiezing
van Donald Trump als president van de
USA, grotendeels toegeschreven aan
de invloed van Cambridge Analytics.
Maar ondanks alle hightech loopt het
soms fout …

FERRARI FAALT
Op zondag 24 november 2010 won
Sebastian Vettel de F1-race in Abu
Dhabi. Daarmee won hij het wereld
kampioenschap voor een eerste maal
op naam van het Red Bull Racing
Formula One Team. Nog uitzonder
lijker was dat de man in topvorm en
leider in het klassement, Fernando
Alonso van het Ferrari-team, slechts
7e werd. Waar zat de kink in de kabel?
Een te vroege pitstop zo blijkt na een
grondige analyse na de race. Immers,
het aantal pitstops en hun timing
zijn de meest cruciale strategische

BDO MAGA ZINE - 9

Illu_Accountacy_Big_Data_01.pdf

“De nood aan experten die
zowel financiële als n
 ietfinanciële data juist kunnen
interpreteren, groeit.”

 eslissingen die een F1-raceteam
b
neemt. Het was de doorgewinterde
racestrateeg bij Ferrari, Chris Dyer,
die de noodlottige beslissing nam op
basis van de data van de ‘marktom
standigheden’ en alle mogelijke
sensoren op de auto. Die bewuste dag
stuurden maar liefst zo’n 300 sen
soren alle data door naar 30 ingeni
eurs en IT-specialisten. Via complexe
simulaties werd de uitkomst van
de race bepaald, rekening houdend
met alle sensordata, de waarschijn
lijke strategie van de andere teams,
de biofysische data van de racer, enz.
De uitkomst van die verschillende
simulaties wordt vervolgens vertaald in
strategische keuzes, zoals de pitstops.
Op 24 november draaide dat echter
uit op een fiasco voor Ferrari dat het
wereldkampioenschap uit handen gaf.

DISTRIBUTED COGNITION
Voor de buitenwereld was de beslis
sing van de vroege pitstop onbegrijpe
lijk. Alle media en F1-experten legden
de schuld bij Chris Dyer. Hij nam de
foute beslissing tot een pitstop in de
15e ronde. De universiteit van London
heeft dit verder onderzocht en trok de
volgende conclusies:
 Dyer kreeg slechts twee opties door
gestuurd: ofwel onmiddellijk een
pitstop inlassen of pas vijf rondes
later. Gelet op de bedrijfscultuur bij
Ferrari waar fouten niet onbestraft
blijven, kon Dyer deze opties niet
overrulen.
 De bepalende factor in de beslissing
was de zgn. ‘distributed c ognition’,
de kennis die over de hele beslis
singsketen zit verdeeld. Omdat de
kennis verspreid zit bij verschillende
personen had de persoon die de finale

1
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Financial data
Non financial data

Tools

Management
Accounting

Implementation

beslissing moest nemen onvoldoende
kennis om dat gegrond te doen.
Bovendien beslisten de verschillende
entiteiten enkel voor hun eigen deel
gebied waardoor het totaalbeeld van
de race werd vertekend.

Decisions
Resource planning
Business modeling

De implementatie beperkt zich echter
tot het leveren van een ‘tool’.
Om achteraf de data juist te lezen
en hierover te adviseren, hebt
u nood aan experten die zowel

“Management-accounting verhelpt
‘distributed cognition’ en zorgt voor
prestaties op topniveau.”
Besluit? De opdeling van de ‘experten
kennis’ leidde tot de cruciale, voor de
buitenwereld onbegrijpelijke fout.

financiële als niet-financiële data
juist kunnen interpreteren. Dat zijn de
management-accountants.

MANAGEMENTACCOUNTING

We merken dat vandaag de vraag
sterk groeit naar experten die behalve
de boekhoudcijfers ook alle andere
niet-financiële (big) data juist kun
nen interpreteren. Anders gezegd,
de management-accountant 2.0 is
de persoon die zowel uw boekhou
ding, als uw data- en procesmining
tools en -rapporten juist vertaalt
naar een gediversifieerde interactieve
rapportering op om het even welke
device (smartphone, pc, tablet, …).
‘Slimme’ bedrijven investeren van
daag in management-accounting
om competitief te blijven in de race!
Zij zijn immers de aangewezen perso
nen om de ‘distributed cognition’ te
vermijden. 

Terug naar de bedrijfswereld sensu
stricto. Management-accounting
is het proces waarbij managers en
werknemers relevante financiële en
niet-financiële informatie krijgen om
(1) beslissingen te nemen, (2) mid
delen (machines, personeel, …) toe
te wijzen en (3) prestaties te moni
toren, te evalueren en te v ergoeden.
Voorbeelden van de output van
management-accounting zijn de
kostprijs van een product, klanten
tevredenheid, loyaliteit, geleverde
kwaliteit, innovatiegraad, werknemer
smotivatie, … Vergeleken met Ferrari:
het hele rapporteringsproces tot aan
Chris Dyer.
Vandaag implementeren bedrijven
digitale rapporteringsprocessen op
basis van uiteenlopende (big) data.
Voor de implementatie van die toe
passingen schakelen ze vaak experten
in met voldoende kennis van de
IT-wereld, business en statistiek.

VRAGEN OVER MANAGEMENT ACCOUNTING?
Of u zoekt een ervaren management accountant?
Aarzel niet om contact op te nemen met de specialisten van ons
‘Accounting & Reporting’-team: accountancy@bdo.be
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KOMPAS RICHTING
BUITENLAND
Elk bedrijf dat het wil waarmaken in het buitenland
moet drempels overwinnen. Voor familiebedrijven is de
stap zetten echter nog moeilijker. Vaak hebben ze geen
internationale cultuur of zijn ze meer risicoavers dan
niet-familiale bedrijven. Bovendien staan emotionele
argumenten het rationele debat over een buitenlandse
investering in de weg. Een goede voorbereiding is daarom
cruciaal, het BDO International Business Compass een
waardevolle tool.
Auteurs: Benjamin Bataille, Senior Consultant, Alexandre Streel, Partner BDO Corporate Finance

MOET EEN (FAMILIE)BEDRIJF UITBREIDEN NAAR
HET BUITENLAND?
Er zijn tal van goede redenen om business te ontplooien in het
buitenland, zoals:
 Het verlengt de levenscyclus van een product/dienst omdat er
nieuwe afzetmarkten worden gecreëerd.
 Het vermindert de afhankelijkheid van de bestaande klanten.
 Het maakt het product/dienst minder seizoensgebonden.
 Het biedt schaalvoordelen.
 …
Internationale uitbreiding gebeurt vaak als een bedrijf wil groeien
of diversifiëren. Het is een complex proces dat strategisch goed
moet worden voorbereid om de potentiële risico’s te minimaliseren
en tegelijk de winst te maximaliseren.

HOE BEREIDT U DE STAP NAAR EEN GROEILAND
VOOR?
Het buitenland is veel groter dan het binnenland. En de uitdaging
voor de ondernemer navenant. Het succes van de internationale
expansie hangt nauw samen met de keuze van de buitenlandse
markt, de goede voorbereiding en het aanpassingsvermogen van
het management. Die factoren wegen nog zwaarder door in een
onzeker internationaal klimaat (cfr. het beleid van de Amerikaanse
Trump-administratie, internationale economische conflicten, geo
politieke risico’s, enz.). Om al die redenen is het nodig om bij de
keuze van de buitenlandse markt vooraf rekening te houden met
vier kritieke factoren:
1. De specifieke kenmerken van de doelmarkt
2. D
 e gewoonten en gebruiken van die markt (de cultuur)
3. D
 e wetgeving en fiscale regimes
4. De politieke en economische stabiliteit van het land of de regio

Kenmerken van de doelmarkt
Stel bij het marktonderzoek de volgende vragen:
 Wie zijn de klanten en wat is hun koopkracht?
 Wie zijn de concurrenten en met hoeveel zijn ze?
 Wie zijn de leveranciers en wat zijn hun voorwaarden?
 Welke prijzen hanteert de markt?
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“De gewoonten en gebruiken van een
markt bepalen in sterke mate de
penetratiestrategie.”

 Wat

zijn de lokale kosten voor productie,
levering, arbeid, marketing en distributie?
 …
De antwoorden zullen bepalen of u binnen
die specifieke markt zowel concurrentieel
als winstgevend aan de slag kunt. Bovendien
geven ze een idee van de marktstructuur
(onderaanneming, toegang tot grondstof
fen, enz.).

Voorbeeld
Toen de lowcostgigant IKEA in China inves
teerde bleek uit onderzoek een belangrijk
verschil tussen de eigen productiekost en
die van de Chinese concurrenten. Daarom
delokaliseerde IKEA zijn productie en deels
zijn bevoorrading naar China. Op die manier
kon het de prijzen drukken en zijn branding
op de Chinese markt versterken.

De cultuur van de markt
De gewoonten en gebruiken van een markt
bepalen in sterke mate de penetratiestra
tegie. Als uw product of dienst weinig toe
gevoegde waarde biedt voor de bevolking
of niet aansluit bij de marktverwachtingen,
doet u er best aan om uw keuze van het land
in vraag te stellen. Cultuurgebonden para
meters zijn bijvoorbeeld:
 Taal. Als het management niet vlot kan
communiceren met de lokale actoren
(klanten, leveranciers, instellingen) zijn
de slaagkansen klein.
 Voorkeuren op het vlak van product- of
diensteigenschappen.
 Werktijden (in bepaalde mediterrane
landen legt de wet bijv. een middagslui
ting op).
 O nderhandelingen en gebruiken die
verschillen van land tot land. Verkeerde
interpretatie of onwetendheid kunnen
leiden tot jammerlijke misverstan
den. Sommige landen beschouwen een
h anddruk bijv. niet als een teken van
professioneel respect.

 G eloofsovertuiging

of religie. Die kan
impact hebben op de vraag naar een
product/dienst of de slagkracht van een
marketingcampagne.
 Waarden en normen van het bedrijf kun
nen botsen met die van de doelmarkt.
Als het product/dienst niet matcht met
de waarden van de doelmarkt, is falen
onvermijdelijk.
 …

Voorbeeld
Het automodel Nova van Chevrolet kent
nauwelijks succes in Spanje. Nova betekent
in het Spaans immers ‘het werkt niet’ of ‘no
go’ in het Engels. Een onaantrekkelijke naam
voor de Spaanse fans van het merk.

Lokale wetgeving en fiscaliteit
Het spreekt voor zich dat het m
 anagement
de lokale wetten en belastingregimes onder

WAT MAAKT INTERNATIONALISEREN BIJZONDER VOOR EEN
FAMILIEBEDRIJF?
Bij familiebedrijven is een aanzienlijk deel van de aandelen in handen van
leden van dezelfde familie. En meestal is minstens één familielid betrokken bij
het dagelijks bestuur. Het feit dat bedrijfsaandelen familiaal bezit zijn, heeft
een invloed op de internationale strategie, want:
 De

‘internationale cultuur’ is minder sterk in familiebedrijven.
familiebedrijf wil zijn aandelen niet ‘verwateren’ via joint ventures. Het verkiest
een commercieel partnerschap met een lokale speler. Wordt het toch een joint venture
dan zal het eerder samengaan met een lokaal familiebedrijf waarmee het hetzelfde
familie-DNA deelt.
 Het management van een familiebedrijf beslist soms minder rationeel dan een nietfamiliebedrijf waar emotionele motieven weinig rol spelen.
 Familiebedrijven zijn gemiddeld kleiner dan niet-familiebedrijven. Dat schept twee pro
blemen. Enerzijds heeft een familiebedrijf minder financiële draagkracht. Anderzijds
beschikt het management in een groot bedrijf over meer expertise en dus over meer
middelen.
 Het familiebedrijf beslist trager en is meer risicoavers.
 Conflicten tussen familiale aandeelhouders/bestuurders kunnen sneller uitdeinen dan
tussen collega’s zonder familiale band.
 …
 Een
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“Internationaliseren vergt een strategisch sterke
voorbereiding om potentiële risico’s te minimaliseren en
de winst te maximaliseren.”

de knie moet hebben. En meer in het bijzonder de:
 Rapporteringsregels en -standaarden
 Douanerechten
 Sociale wetten
 Verplichtingen inzake vergunningen, licenties,
werkvisa
 Milieubelastingen
 Bedrijfsstatuten
 Wettelijk kader
 Inkomstenbelasting
 Regels inzake mergers & acquisitions van bedrij
ven (of delen ervan)
 …

Voorbeeld
Na een nieuwe wet inzake het internetgebruik, blok
keerde China in 2009 Twitter, Facebook en Youtube
voor zijn burgers ten gunste van een Chinees natio
naal sociaal netwerk.

Politieke en economische stabiliteit
De politieke en economische stabiliteit van een
land bepalen in grote mate de exportrisico’s.
Elementen die het risico bepalen zijn onder meer:
 De bedrijfszekerheid van de logistieke netwerken
(wegen, havens, spoorwegen, luchthavens)
 De uptime en het vermogen van
telecommunicatienetwerken
 De openbare veiligheid
 De corruptie
 Het wisselkoersrisico
 De stabiliteit van de banken
 De rechtszekerheid
 De notie van privé-eigendom
 …

Het BDO International Business Compass 2018 is een studie die werd uitgevoerd
in nauwe samenwerking met het Hamburg World Trade Instituut (HWWI). Liefst
174 landen werden geanalyseerd. De algemene index geeft in vogelvlucht een
overzicht van de marktopportuniteiten in bijna elk land wereldwijd. Naast de
studie raadplegen, kunt u via de website ook op eenvoudige manier bepaalde
landen met elkaar vergelijken.

INTERESSE?

Download gratis de ‘executive summary’ op https://www.bdo-ibc.com/
index.php?id=16 Wilt u uw markten verder vergelijken? Vraag dan uw p ersoonlijk
paswoord aan.

INTERNATIONAL BUSINESS COMPASS
De analyse van de vier bovenstaande kritieke facto
ren is een goede start om (niet) te kiezen voor een
bepaalde buitenlandse doelmarkt. Maar ze is niet
alleenzaligmakend. Er spelen immers nog andere
factoren die bepalend zijn voor het welslagen van
uw buitenlandse onderneming. Bovendien kunt u de
factoren niet van elkaar loskoppelen. Daarom is het
aan te raden om af en toe een stap terug te zetten
en het geheel te overschouwen om zo de dynamiek
van de markt in zijn totaliteit te doorgronden.
Laat u bij de analyses trouwens niet leiden
door de waan van de dag. Speciaal voor bedrij
ven met internationale ambities ontwikkelde
BDO de IBC-index (het International Business
Compass). Dat landenmodel houdt rekening met
een drietal elementen die de economische ontwik
keling van een land schetsen:
 D e economische gezondheid van het land op
basis van indicatoren, zoals inkomen per hoofd,
overheidsschuld, historische inflatie, bestaande
infrastructuur, nominaal belastingtarief, con
sumptieniveau van de inwoners en economische
vrijheid.
 De politieke en wettelijke voorwaarden bepaald
aan de hand van indicatoren, zoals politieke
stabiliteit, kwaliteit en duidelijkheid wetgeving
en economische en investeringsvrijheid.
 Het socio-cultureel klimaat op basis van indica
toren, zoals bevolkingsgroei, werkloosheidsgraad,
gezondheid en opleidingsniveau van de inwoners
en vrijheid van werk.
De IBC-index formuleert geen pasklaar antwoord
op de specifieke behoefte van een familiebedrijf.
Maar het samenvoegen van economische en andere
analyses vormt een goede basis bij de keuze van
het juiste groeiland en verder voorbereidend onder
zoek. 

VRAGEN OVER INTERNATIONAAL ZAKENDOEN?
En hoe we u daarbij kunnen ondersteunen? Aarzel niet
om contact op te nemen met de specialisten van ons
‘Advisory’-team: advisory@bdo.be
Lees ook onze brochure ‘Grenzen verleggen –
Internationaal Zakendoen’. U kunt de pdf-versie gratis
downloaden op www.bdo.be/publicaties
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TAX

MODERN KLEEDJE VOOR
HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
Het was al van 1976 geleden dat er nog fundamenteel werd geraakt aan het
huwelijksvermogensrecht. Met de wet van 22 juli 2018 krijgt het een grondige
make-over. Zo speelt het beter in op de moderne maatschappelijke veranderingen
en maakt het komaf met een aantal juridisch-technische problemen. 
Een overzicht van wat nieuw is.
Auteur: Rutger Van Boven, Partner BDO Tax, Estate Planning

D

e hervorming van het huwelijksvermo
gensrecht steunt op drie doelstellin
gen: een verfijning van de regels van
het wettelijk stelsel, een betere omkadering
van het stelsel van scheiding van goederen
en een nieuw evenwicht in de positie van de
langstlevende echtgenoot in het huwelijks
vermogens- en het erfrecht.

VERFIJNING REGELS WETTELIJK
STELSEL
Het statuut van verschillende goederen en
rechten in het wettelijk stelsel was onduide
lijk, onvolledig of kon ongewenste gevolgen
hebben. Het nieuwe recht verfijnt het wet
telijk stelsel daarom op een aantal punten.

Meer zekerheid en zeggenschap over
beroepsgerelateerde goederen
Het Burgerlijk Wetboek bevat een aan
tal regels over de rechten die schuldeisers
en echtgenoten gehuwd onder het wet
telijk stelsel kunnen laten gelden op hun
b eroepsgerelateerde goederen (aandelen,
beroepsgoederen en cliënteel). Die regeling

schoot onder het oude huwelijksvermogens
recht op vele vlakken tekort.
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht past
hier op verschillende manieren een mouw
aan.
Vooreerst zijn het recht op of de lidmaat
schapsrechten verbonden aan beroepsge
relateerde goederen die voor meer dan de
helft met gemeenschappelijke middelen
zijn verkregen, eigen aan de echtgenoot die
er zijn beroep mee uitoefent. Die mag zich
dus als eigenaar van de goederen gedragen.
Zo zal de echtgenoot die zijn beroep uitoe
fent in een vennootschap, de stemrechten
v erbonden aan de aandelen uitoefenen.
Hij of zij heeft het recht om die aandelen
te verkopen zonder de toestemming van
de andere echtgenoot. Ingeval van echt
scheiding komen de aandelen toe aan de
beroepsactieve echtgenoot.
De vermogenswaarde of, ingeval van
cliënteel, de economische waarde ervan valt
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 aarentegen in de huwelijksgemeenschap. Bij ont
d
binding van het huwelijksstelsel (door echtschei
ding of overlijden) wordt hiervoor de waarde op het
ogenblik van de ontbinding in acht genomen.

Vergoeding overtollige m
 iddelen
in de vennootschap aan de
huwelijksgemeenschap
Aandelen die met eigen middelen werden verkre
gen, behoren tot het eigen huwelijksvermogen.
Enkel de uitkeringen uit de vennootschap via bijv.
dividend of bestuurdersbezoldiging behoren toe aan
het gemeenschappelijk vermogen. Echtgenoten die
op scheiden staan, zouden in de verleiding kunnen
komen om geen dividend meer uit te keren of om de
bezoldiging gevoelig te verlagen zodat er geen mid
delen meer gaan naar de gemeenschap (die moet
worden verdeeld). Om dat te vermijden, verplicht
de nieuwe wet om de overtollige middelen in de
vennootschap te vergoeden aan de gemeenschap.
De echtgenoot-eiser moet het recht op v ergoeding
en de omvang ervan bewijzen.
MEER WETEN OVER DE CONCRETE
IMPACT VAN DEZE NIEUWE REGELING?
Lees het artikel ‘Meer zeggenschap en zeker
heid voor de ondernemende echtgenoot
onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht’
op www.bdo.be

WETTELIJK KADER VOOR
‘GECORRIGEERDE’ SCHEIDING VAN
GOEDEREN
Ondernemers die huwen, kiezen vaak voor een
stelsel van volledige scheiding van goederen om
zo de partner te beschermen tegen schuldeisers.
Sommigen willen echter toch een vorm van vermo
gensrechtelijke solidariteit zonder hun positie ten
aanzien van externe schuldeisers in het gedrang te
brengen.
De nieuwe wet laat toe om correcties aan te bren
gen aan de werking van het scheidingsstelsel.
Echtgenoten kunnen eigen afspraken maken voor
zover ze geen afbreuk doen aan het primair stel
sel of aan de dwingende algemene bepalingen van
de huwelijksvermogensstelsels. Wat in de praktijk
al gangbaar was, wordt zo ook wettelijk mogelijk.

De partners kunnen bij de opmaak van het huwe
lijkscontract bijvoorbeeld afspreken welke deel van
de door de economisch sterkere echtgenoot opge
bouwde inkomsten zal toekomen aan de econo
misch zwakkere echtgenoot bij ontbinding.
Daarnaast kunnen de partners in het huwelijks
contract uitdrukkelijk voorzien dat ze bij een
echtscheiding een zogenaamde ‘rechterlijke billijk
heidscorrectie’ mogen vragen aan de familierecht
bank. Dankzij die rechterlijke billijkheidscorrectie
kan de rechter een vergoeding toekennen aan de
benadeelde echtgenoot als de ontbinding van een
stelsel van scheiding van goederen tot manifeste
onbillijkheden zou leiden. Stel, de vrouw is zelfstan
dige alleenverdiener. De thuisgebleven man heeft
een chronische ziekte. Dan valt hij bij een echtschei
ding zonder inkomsten. De man kan dan de rechter
vragen om alsnog een deel van de inkomsten van
zijn ex-partner (max. een derde) te ontvangen.

“De positie van
de langstlevende
echtgenoot wordt
versterkt.”
Ten slotte zijn een aantal maatregelen die van toe
passing zijn op gemeenschapsstelsels voortaan
ook van toepassing op het stelsel van scheiding
van goederen, bijv. op het vlak van de verdeling of
de huwelijksvoordelen.
De nieuwe wet verplicht de notaris om de betrokke
nen te informeren over deze nieuwe mogelijkheden.
Indien hij dat nalaat, is de notaris aansprakelijk.

Verkoop tussen echtgenoten voortaan
toegelaten
Onder het oude recht was een verkoop tussen echt
genoten enkel uitzonderlijk t oegelaten. De nieuwe
wet laat een verkoop tussen echtgenoten nu zon
der voorwaarden toe. Zo kan een echtgenoot zich
inkopen in de g ezinswoning die de andere echt
genoot geschonken kreeg of aankocht vóór het
huwelijk.
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Anticipatieve inbreng o
 nroerende goederen in de
huwelijksgemeenschap

INWERKINGTREDING

Wanneer een koppel een onroerend goed verkrijgt en pas later in het huwelijk treedt, zal
het onroerend goed in beginsel een onverdeeld goed zijn en blijven. Tijdens het huwe
lijk kunnen de partners dit onroerend goed wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap,
maar dat vereist een extra n otariële akte. Dankzij de nieuwe wet moeten er geen tweede
keer akte- en registratierechten worden betaald. Het is nu immers mogelijk om in de
eigendomsakte al te voorzien (de
 z gn. anticipatieve inbreng) dat het goed bij een
later huwelijk in de h
 uwelijksgemeenschap wordt opgenomen. Voorwaarde is wel dat
beide partners elk 50% eigenaar zijn van het goed. Ongelijke eigendomsverkrijgingen
(bijv. 40-60) komen niet in aanmerking voor de anticipatieve inbreng.

“De hervorming maakt komaf met de
discussie of beroepsgoederen, aandelen
en cliënteel eigen vermogen zijn of niet.”
ERFRECHT LANGSTLEVENDE ECHTGENO(O)T(E)
Het huwelijksvermogensrecht haakt bij het nieuwe erfrecht aan en versterkt de positie
van de langstlevende echtgenoot op twee manieren:
1. Wanneer een echtgenoot zonder kinderen komt te overlijden, erft de langstlevende
echtgenoot het vermogen dat samen in onverdeeldheid werd opgebouwd voortaan
in volle eigendom. Voorheen erfde de langstlevende enkel het vruchtgebruik over het
eigen huwelijksvermogen van de overledene.
2. De langstlevende erft ook de volledige erfenis in volle eigendom wanneer er enkel
nog verre erfgenamen (4e orde) in leven zijn.

De nieuwe wet is van kracht sinds
1 september 2018 en is van toepassing op:
 Echtgenoten die een huwelijk aangaan
vanaf de datum van inwerkingtreding
van de nieuwe wet.
 Gehuwde echtgenoten die vanaf die
datum willen scheiden. In dat laat
ste geval zal de volledige toepas
sing van de wet worden doorgevoerd
na de ontbinding van hun bestaand
huwelijksvermogensstelsel.
 Echtgenoten die al gehuwd waren vóór
1 september en van wie het huwelijks
vermogensstelsel nog niet ontbonden
was op die datum, op enkele specifieke
uitzonderingen na. Dit is namelijk het
geval voor de regeling over de beroeps
gerelateerde goederen.
De nieuwe regeling geldt niet voor
echtgenoten van wie het huwelijksstelsel
wordt ontbonden na de inwerkingtreding
van de wet, maar met ingang vóór
1 september.

Daarnaast versterkt het nieuwe erfrecht de positie van de kinderen uit een vorige relatie.
Zo kan een koppel in het huwelijkscontract bepalen dat de overlevende echtgenoot
wordt onterfd en niet langer recht heeft op de abstracte reserve (d.i. het vruchtge
bruik van de helft van de nalatenschap), maar voortaan ook niet op de concrete reserve
(het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad).

STING/
TARIEVEN SCHENKBELA2018 (*)
SCHENKINGSRECHTEN

Schenking roerend goed

VLAAMS GEWEST
Schenking onroerend goed
SCHIJVEN (€)

TARIEF RECHTE LIJN/PARTNER

TARIEF ALLE ANDERE

Tot

Van

goed aan vzw/stichting
Schenking roerend goed/onroerend
NUT
STICHTINGEN VAN OPENBAAR
(I)VZW'S, PRIVATE STICHTINGEN,
incl. inbreng om niet, als
rechtspersoon is

5,50%

Schenking roerend goed

Schenking roerend goed/onroerend
NUT
STICHTINGEN VAN OPENBAAR
(I)VZW’S, PRIVATE STICHTINGEN,
Regel
incl. inbreng om niet, als
rechtspersoons is

Stichting van openbaar

schenker een gelijkaardig

SCHENKBELASTING
7%

BEKIJK ZEKER OOK DE INFOFICHE
SCHENK- EN ERFBELASTING

TARIEF RECHTE LIJN/
ECHTGENOTEN EN WETTELIJK
SAMENWONENDEN
Tot

Van

150.000,01
250.000,01

20%

9%

250.000,00

goed aan vzw/stichting
Schenking roerend goed/onroerend
NUT
STICHTINGEN VAN OPENBAAR
(I)VZW’S, PRIVATE STICHTINGEN,
Regel
Uitzondering: schenkingen,

incl. inbreng om niet, als
rechtspersoons is

(*) Fictiebepalingen in de successierechten/erfb
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3,3%
5,5%

RELATIE T.O.V. SCHENKER

en
Rechte lijn, echtgenoten
wettelijk samenwonenden
Andere personen

40%

27%

…

TARIEF

30%

18%

450.000,00

ANDEREN

10%

3%

150.000,00

450.000,01

VRAGEN OVER HET NIEUWE
HUWELIJKSVERMOGENSRECHT EN ERFRECHT?

100 €

Schenking roerend goed

Schenking onroerend goed
SCHIJVEN (€)

en

Andere personen

Schenking familiale onderneming
ONDERNEMING
SCHENKING FAMILIALE
Onder bepaalde voorwaarden
0%

6,6%

nut

WAALS GEWEST

0,01

Rechte lijn, echtgenoten
samenwonenden

40%

goed aan vzw/stichting

Uitzondering: schenkingen,

RELATIE T.O.V. SCHENKER

30%

27%

…

TARIEF

7%

20%

9%
18%

450.000,00

3%

10%

3%

250.000,00

PERSONEN

TARIEF ALLE ANDERE

Tot
150.000,00

450.000,01

Schenking familiale onderneming
ONDERNEMING
SCHENKING FAMILIALE
Onder bepaalde voorwaarden
0%

100 €

schenker een gelijkaardig

TARIEF RECHTE LIJN/PARTNER

SCHIJVEN (€)
Van
0,01
150.000,01
250.000,01

Andere personen

7%

K GEWEST

Schenking onroerend goed

RELATIE T.O.V. SCHENKER
Rechte lijn of partner

3%

SCHENKBELASTING

Regel
Uitzondering: schenkingen,

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ

TARIEF

40%

27%

…

450.000,01

30%

18%

450.000,00

250.000,01

20%

9%

250.000,00

PERSONEN

10%

3%

150.000,00

0,01
150.000,01

schenker een gelijkaardig

SCHENKBELASTING
7%

Schenking familiale onderneming
ONDERNEMING
SCHENKING FAMILIALE
Onder bepaalde voorwaarden
0%

100 €

elasting zijn niet opgenomen.

Contact: www.bdo.be •

tax@bdo.be
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En hoe we u daarbij kunnen helpen? Aarzel niet om
contact op te nemen met de specialisten van ons
‘Tax & Legal’-team: tax@bdo.be
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FAQ

MOBILITEITSVERGOEDING
(CASH FOR CAR)
INVOEREN?
PRO’S EN CONTRA’S
België worstelt met een groot mobiliteitsprobleem. Behalve nefaste gevolgen
voor mens en milieu heeft de congestie een zware impact op de Belgische
economie. Vaak wijst men – terecht of onterecht met een beschuldigende
vinger naar de vloot bedrijfswagens op de Belgische wegen. Verschillende
instanties pleiten daarom al geruime tijd voor een structurele aanpak.
Zo werden de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget in het
leven geroepen. De wetteksten over het mobiliteitsbudget zijn nog niet
definitief, maar sinds 1 januari 2018 is de wet over de mobiliteitsvergoeding
(30 maart 2018, BS 7 mei 2018) van kracht. In zes vragen zoomen we in op
de ins en outs van de mobiliteitsvergoeding en zetten we die af tegen de
voordelen van de bedrijfsauto.
Auteurs: Saskia Lombaerts, Senior Advisor, Johannes Pannus, Advisor, BDO Legal

WAT HOUDT DE MOBILITEITSVERGOEDING IN?

Het principe van de mobiliteitsvergoe
ding bestaat erin dat de werknemer zijn
bedrijfswagen inruilt tegen een vergoe
ding in cash. Daarom wordt de regeling
ook ‘cash for cars’ genoemd.

Saskia Lombaerts, Senior Advisor

Enkel de werknemers die effectief over
een bedrijfswagen beschikken, kunnen
van de regeling genieten. Maar de kans
bestaat dat de regeling wordt uitgebreid
(wetsontwerp tot wijziging van de wet
van 30 maart 2018) naar werknemers
die vandaag niet over een bedrijfswa
gen beschikken, maar wel in aanmerking
komen voor een bedrijfsauto bij de aan
werving, of na een bevordering, of bij een
functieverandering.

BDO MAGA ZINE - 17

KAN ELKE WERKGEVER DE MOBILITEITSVERGOEDING INVOEREN
VOOR ZIJN WERKNEMERS?

De werkgever kan de inruilmogelijkheid enkel voorzien als de
onderneming al minstens 36 maanden bedrijfswagens toekent
voorafgaand aan de invoering van de mobiliteitsvergoeding. Voor
startende werkgevers die minder dan 36 maanden actief zijn, geldt
deze minimumtermijn niet.

KAN DE WERKGEVER DE
MOBILITEITSVERGOEDING
OPLEGGEN?
KAN DE WERKNEMER ZE
AFDWINGEN?

Op zijn beurt moet de werknemer tijdens de afgelopen 36 maanden
minstens 12 maanden een bedrijfswagen hebben gehad, waarvan
drie maanden ononderbroken voorafgaand aan zijn aanvraag.
Ook hier geldt een afwijking wanneer de werknemer in dienst is van
een startende werkgever.

“Het jaarlijks belastbaar voordeel
mag nooit lager zijn dan
1.310 EUR (2019).”
HOEVEEL BEDRAAGT DE
MOBILITEITSVERGOEDING?

Het hele systeem steunt te allen tijde op
volledige vrijwilligheid, zowel van de werk
gever als van de werknemer. De werkgever
is niet verplicht de keuze voor een mobili
teitsvergoeding aan te bieden, ook niet aan
een nieuwe werknemer die bij zijn vorige
werkgever al een mobiliteitsvergoeding
kreeg. Zonder initiatief van de werkgever
kan er onder geen beding aanspraak worden
gemaakt op een mobiliteitsvergoeding.
Zelfs wanneer de werknemer, ook op vrijwil
lige basis, de mobiliteitsvergoeding zou aan
vragen en zijn bedrijfswagen wil inleveren,
behoudt de werkgever de mogelijkheid om ‘al
dan niet in te gaan’ op de aanvraag. Bovendien
kan hij de inruilmogelijkheid aan bepaalde
voorwaarden onderwerpen. Het gebeurt
bijvoorbeeld frequent dat de werkgever
beslist om de inruilmogelijkheid enkel open
te stellen voor de bedrijfswagens w
 aarvan
het leasingcontract afloopt. Zo behoudt hij
controle over het wagenpark en vermijdt hij
dat er te veel ‘poolwagens’ worden geleased.
Met andere woorden, de werkgever kan zijn
m obiliteitsplan, met de invoering van de
mobiliteitsvergoeding onder voorwaarden,
afstemmen op zijn fleetmanagement.
Het principe van de vrijwilligheid geldt ook
voor de werknemer. Die kan niet worden ver
plicht om zijn bedrijfswagen in te ruilen voor
een mobiliteitsvergoeding, ook al voorziet de
werkgever in die mogelijkheid. De werknemer
is volledig vrij om al dan niet in te gaan op
het aanbod.

Het principe
Het brutobedrag van de mobiliteitsvergoeding bedraagt 20% van 6/7de van de catalo
guswaarde van de bedrijfswagen die wordt ingeleverd minus de persoonlijke bijdrage.
[ (cataloguswaarde bedrijfswagen x 6/7) x 20% ] – persoonlijke bijdrage
De ‘cataloguswaarde’ betekent: de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij
verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening
te houden met welke vorm van korting ook.

Verhoging in geval van tankkaart
Als de werknemer ook over een tankkaart beschikt, moet hij die tankkaart verplicht
samen met de bedrijfswagen inleveren. In dat geval stijgt het bedrag van de mobili
teitsvergoeding met 20%.
Toegepast volgens de bovenstaande formule betekent dat: het brutobedrag van de
mobiliteitsvergoeding bedraagt 24% van 6/7de van de cataloguswaarde van de bedrijfs
wagen die wordt ingeleverd minus de persoonlijke bijdrage.
[ (cataloguswaarde bedrijfswagen x 6/7) x 24% ] – persoonlijke bijdrage

Vermindering bij persoonlijke bijdrage
Als de werknemer een eigen bijdrage betaalde voor de ingeruilde bedrijfswagen, wordt
die in mindering gebracht van de mobiliteitsvergoeding.
Cijfervoorbeeld
Neem een bedrijfswagen met een cataloguswaarde van 25.000 EUR. Dan wordt de
mobiliteitsvergoeding als volgt berekend:
Cataloguswaarde van de bedrijfswagen: 25.000 EUR
Er is een tankkaart.
De mobiliteitsvergoeding bedraagt: 24% x 6/7 x 25.000 EUR = 5.142,86
EUR bruto per jaar (428,57 EUR bruto per maand)
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HOE WORDT DE MOBILITEITSVERGOEDING BENADERD OP HET
VLAK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN DE BELASTINGEN?

Sociaal-zekerheidsrechtelijk
 Voor de werkgever
De mobiliteitsvergoeding is uitdrukkelijk u
 itgesloten
uit het RSZ-loonbegrip. Er zijn dus geen gewone werk
geversbijdragen sociale zekerheid op verschuldigd.
Op dat vlak is de regeling van de mobiliteitsvergoe
ding dus gelijk aan de regeling van de bedrijfswagen.
Als de werkgever een mobiliteitsvergoeding toekent dan is
hij maandelijks een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Die is
gelijk aan de CO2-bijdrage voor de bedrijfswagen in de maand
onmiddellijk voorafgaand aan de maand waarin de bedrijfswagen
werd ingeruild. Het komt er dus op neer dat de werkgever na de
inruiling de CO2-bijdrage gewoon blijft doorbetalen.
 Voor

de werknemer
De mobiliteitsvergoeding is uitdrukkelijk uitgesloten uit het
RSZ-loonbegrip. Er zijn dus geen gewone werknemersbijdragen
sociale zekerheid op verschuldigd. Op dat vlak is de regeling
van de m
 obiliteitsvergoeding dus gelijk aan de regeling van de
bedrijfswagen. En moet de werknemer geen 13,07% werknemers
bijdragen sociale zekerheid betalen op zijn mobiliteitsvergoeding,
noch op het voordeel alle aard verbonden aan het privégebruik
van de bedrijfswagen.

Personenbelasting
Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding vormt een belastbaar
voordeel in hoofde van de werknemer, maar niet voor de v olledige
waarde.
Om het bedrag van het belastbaar voordeel te bepalen, baseert
de wet zich op de formule voor de berekening van het forfaitaire
voordeel van alle aard verbonden aan de bedrijfswagen. Er zijn
echter verschillen. Zo wordt bij de mobiliteitsvergoeding geen
rekening gehouden met een degressiviteits- of leeftijdcoëfficiënt.
De ouderdom van de ingeleverde bedrijfswagen speelt dus geen rol.
De cataloguswaarde wordt altijd voor 100% in rekening genomen.
De CO2-coëfficiënt voor de mobiliteitsvergoeding is altijd gelijk
aan 4%. Dat stemt overeen met de minimumcoëfficiënt voor
bedrijfswagens.
In de meeste gevallen zal het voordeel alle aard voor de werknemer
lager zijn dan dat verbonden aan de ingeruilde bedrijfswagen.
Hoe ‘vervuilender’ de ingeruilde b edrijfswagen, hoe groter de
financiële netto-impact.
Het belastbaar voordeel van de mobiliteitsvergoeding wordt als
volgt berekend:
(Cataloguswaarde aan 100% x 6/7) x 4%

Het berekende belastbaar voordeel blijft ongewijzigd voor de volle
dige duur van de mobiliteitsvergoeding. Het wordt wel geïndexeerd
op dezelfde manier als de brutomobiliteitsvergoeding.

Cijfervoorbeeld
Neem een bedrijfswagen met een cataloguswaarde 24.500 EUR.
De berekeningsbasis (van de mobiliteitsvergoeding en het belast
baar voordeel) is dan 6/7 x 24.500 = 21.000 EUR.
De jaarlijkse brutomobiliteitsvergoeding is gelijk aan 20% of 24%
van die berekeningsbasis, naargelang de werkgever de brandstof
kosten geheel of gedeeltelijk ten laste nam. De mobiliteitsvergoe
ding bedraagt dus 4.200 EUR of 5.040 EUR.
Het jaarlijks belastbaar voordeel bedraagt in beide gevallen:
(24.500 EUR (cataloguswaarde) x 6/7) x 4% = 840 EUR.
De wet voegt daar echter aan toe dat het jaarlijks belastbaar gedeelte
nooit lager mag zijn dan 820 EUR (geïndexeerd). Voor aanslagjaar 2019
bedraagt die geïndexeerde ondergrens 1.310 EUR.
Ga ervan uit dat het voordeel zal worden belast tegen het
hoogste progressieve belastingtarief van 50%, verhoogd met
8% gemeentebelasting (54%). Dan bekomen we in ons v oorbeeld
de volgende maandelijkse besteedbare mobiliteitsvergoeding:
 Inruilen firmawagen zonder tankkaart:
Brutomobiliteitsvergoeding:
24.500 x 6/7 x 20% = 4.200 EUR
Verschuldigde belasting:
1.310 x 54% = 707,40 EUR
Netto maandelijkse mobiliteitsvergoeding:
4.200 – 707,40 = 3.492,60/12 maanden =
291,05 EUR
 Inruilen

firmawagen met tankkaart:
Brutomobiliteitsvergoeding:
24.500 x 6/7 x 24% = 5.040 EUR
Verschuldigde belasting:
1.310 x 54% = 707,40 EUR
Netto maandelijkse mobiliteitsvergoeding: 5.040 – 707,40 =
4.332,60/12 maanden = 361,05 EUR

Met dit nettobedrag zal de werknemer zijn woon-werkverplaat
singen moeten financieren zonder verdere tussenkomst van de
werkgever.
Naar analogie met de berekening van het belastbaar voordeel van
de bedrijfswagen, wordt het belastbaar gedeelte van de mobiliteits
vergoeding (desgevallend na een verhoging tot het wettelijk mini
mumbedrag van 1.310 EUR) wel verminderd met de eigen bijdrage
die de werknemer betaalde voor de ingeleverde bedrijfswagen.
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Saskia Lombaerts, Senior Advisor

“De mobiliteits-vergoeding
is uitdrukkelijk uitgesloten
uit het RSZ-loonbegrip.”

IS DE KEUZE VOOR DE MOBILITEITSVERGOEDING
INTERESSANT TEN OPZICHTE VAN DE
BEDRIJFSWAGEN?

 Voor

de werkgever
De reële kost van een bedrijfswagen hangt af van
een aantal factoren, zoals het totaal aantal gereden
kilometers, de fiscale aftrekbaarheid in de vennoot
schapsbelasting, het huidige brandstofverbruik, enz.
Daarnaast wordt de kost van de bedrijfswagen ook
beïnvloed door eventuele kortingen die de werkgever
krijgt van de leasingfirma.

Volgens de meest recente enquêtes zijn dat immers de werknemers die het
minst interesse tonen om hun bedrijfswagen in te leveren.
Een bijkomende kost die de werkgever moet voorzien, is de administratieve
verwerking en het beheer van de individuele keuzes van elke werknemer.
Alsook het bijhouden van alle nodige inlichtingen over het recht van iedere
werknemer op een bedrijfswagen.
 Voor

Aangezien het systeem van de mobiliteitsvergoeding
steunt op vrijwilligheid, wordt het nooit een ‘alles of
niets’-verhaal. Sommige werknemers zullen kiezen
voor een mobiliteitsvergoeding, anderen willen hun
bedrijfswagen behouden. Er ontstaat dus een bepaalde
o nzekerheid over het toekomstig aantal geleasede
bedrijfswagens. Door de invoering van de mobiliteits
vergoeding kan dus het aantal geleasede bedrijfswagens
krimpen waardoor ook de toegekende kortingen vermin
deren of zelfs verdwijnen. En waardoor de kost van de
resterende bedrijfswagens stijgt.
De werkgever kan eventueel wel een voordeel halen uit
de mobiliteitsvergoeding wanneer ze in de plaats komt
van leasingwagens die een groot aantal k ilometers
rijden. Die hebben in de huidige context namelijk de
hoogste maandelijkse leasingkosten. Daar staat dan
weer tegenover dat de bedrijfswagens die het groot
ste aantal kilometers rijden, wellicht gebruikt worden
door de werknemers die het verst van het werk
wonen (of door werknemers die veel p rofessionele
kilometers afleggen). Die laatste categorie zal
– om evidente r edenen – initieel waarschijnlijk uitgesloten
worden van de toegang tot een mobiliteitsvergoeding.

de werknemer
Of de mobiliteitsvergoeding voor de werknemer interessant is, hangt van
verschillende elementen.
De keuze van de werknemer hangt sterk af van de locatie van de onderneming.
De praktijk toont dat werknemers van bedrijven in een niet-stedelijke
omgeving minder gemakkelijk het openbaar vervoer gebruiken. En dat de
kans reëel is dat de werknemer met de auto naar het werk blijft komen, zij
het dan met een privéwagen (die zal wellicht kleiner of milieuvriendelijker
zijn omdat de werknemer de kosten ervan zelf moet financieren met zijn
mobiliteitsvergoeding).
Een andere factor is uiteraard de afstand tussen de woonplaats van de
werknemer en het bedrijf. Blijft de vraag of het voor de werknemer loont
om te kiezen voor een mobiliteitsvergoeding waarmee hij vervolgens een
trein-, tram of busabonnement betaalt – wetende dat de gemiddelde
pendelaar de kost te hoog vindt.

VRAGEN OVER DE MOBILITEITSVERGOEDING EN HET OP TIL STAANDE
MOBILITEITSBUDGET?
Aarzel niet om contact op te nemen met de specialisten van ons
‘Tax & Legal’-team: legal@bdo.be
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TAX

OPTIONELE PROFESSIONELE
VERHUUR MET BTW
Na eerdere pogingen om naar buitenlands model de professionele verhuur van
onroerend goed optioneel aan btw te onderwerpen, werd de regeling eindelijk
ingevoerd. Vanaf 1 januari 2019 kunnen de verhuurder en de huurder van
professioneel vastgoed er samen voor kiezen om de huurvergoeding
aan btw te onderwerpen.
Auteur: Pascal Dauw, Partner BDO Tax, btw

“Professionele verhuur met btw is enkel mogelijk
voor nieuwbouw of grondige renovaties.”
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OPTIONELE PROFESSIONELE
VERHUUR VANAF 01/01/2019
Zodra de wetswijziging in werking treedt,
beschikken eigenaars over de optie om hun
‘nieuwe gebouwen’ en de eventueel bijbeho
rende terreinen te verhuren met btw wan
neer ze voldoen aan de volgende cumulatieve
voorwaarden:
 H et betreft een langetermijnverhuur
(> 6 maanden) in een professionele
context, i.e. de huurder zal het gebouw
uitsluitend voor zijn al dan niet vrijgestelde
btw-activiteit gebruiken.
 H et project is een ‘nieuw’ opgericht
gebouw, met inbegrip van fundamentele
vernieuwbouw (loutere renovatie van
bestaande gebouwen is onvoldoende).
 D e verhuurder en de huurder kiezen er
samen voor (via een ‘pro fisco’-verklaring)
om de huur gedurende de gehele looptijd
van de overeenkomst aan btw te onderwer
pen. Ze zijn niet verplicht om het bevoegde
btw-controlekantoor op de hoogte te bren
gen van die keuze.
De aard van het gebouw (bijv. kantoor, winkel,
school …) is niet van belang. Er kan ook geop
teerd worden om een ‘zelfstandig deel’ van
een gebouw (bijv. een winkelruimte op het
gelijkvloers met appartementen voor bewo
ning op de overige verdiepingen) met btw te
verhuren. Een zelfstandig deel moet wel een
aparte toegang van buitenaf hebben.
De verlaagde btw-tarieven (6% en 12%) die
al bestaan voor de verkoop, zakelijke rechten
en onroerende leasing van sociale woningen,
serviceflats, woningen en instellingen voor
gehandicapten, schoolgebouwen … zijn ook
van toepassing op de optionele verhuur van
dergelijke nieuwe gebouwen met btw.

ENKEL VOOR NIEUWE OF
GRONDIG GERENOVEERDE
GEBOUWEN ...
Om budgettaire redenen besliste de over
heid dat de optie voor professionele verhuur
met btw uitsluitend mogelijk is voor nieuw
bouw of grondige renovaties die starten vanaf
1 oktober 2018. Wanneer er al m ateriële
werkzaamheden aan het gebouw werden ver
richt (of voorschotfacturen zijn uitgereikt of
betalingen zijn gebeurd voor dergelijke wer
ken) vóór die datum, is het optiestelsel niet
mogelijk.
De verhuurder mag wel een verhuurcontract
afsluiten vóór 1 oktober 2018 of ‘voorberei
dende werkzaamheden’, zoals afbraak- of

grondwerken, de aanvraag van vergunningen
of de uitvoering van architecturale of andere
studiewerkzaamheden (bodem, stabiliteit, …)
verrichten.

verlengen tot 25 jaar voor gebouwen/maga
zijnen die van bij de start of in de loop van
de eerste 15 jaar worden bestemd voor een
optionele verhuur met btw.

… EN VOOR BESTAANDE
MAGAZIJNEN

De eigenaar-professionele verhuurder zal de
btw op de aankoop, de oprichting of de gron
dige renovatie van het gebouw of ‘zelfstan
dig gedeelte’ van het gebouw onmiddellijk en
integraal mogen aftrekken in de mate dat hij
het ‘nieuwe gebouw’ bestemd voor een opti
onele verhuur met btw.

De optionele verhuur is dus niet mogelijk
voor bestaande panden, met uitzondering
van magazijnen. Om het concurrentienadeel
(op btw-vlak) voor de Belgische logistieke
sector en in het bijzonder de e-commerce
weg te werken, besliste de regering om de
optionele verhuur van opslagruimte met btw
vanaf 1 januari 2019 mogelijk te maken zowel
voor nieuwe als bestaande magazijnen.

Wordt het gebouw na verloop van tijd niet
langer met btw verhuurd (of voor eigen eco
nomische doeleinden bestemd), dan moet de

“Om misbruiken tegen te gaan, moet de
huurprijs minstens gelijk zijn aan een
marktconforme huur.”
In één beweging versoepelde ze ook drastisch
de voorwaarden voor de belaste langeter
mijnverhuur van magazijnen. In die zin dat de
ruimte die ter beschikking wordt gesteld niet
langer uitsluitend, maar hoofdzakelijk moet
worden gebruikt voor opslagdoeleinden.
Voortaan kan de gebruiker in overleg met
de verhuurder dus ook zijn maatschappelijke
zetel, zijn boekhouding of ondersteunende
diensten of een showroom in het pand onder
brengen. Op voorwaarde dat de opslagruimte
meer dan 50% van de totale oppervlakte of
van het bruikbare totale volume beslaat.
Eén beperking blijft overeind: de ruimte die
niet voor opslag dient, mag niet voor meer
dan 10% als verkoopruimte worden gebruikt.

MARKTCONFORME HUURPRIJS
Om misbruiken tegen te gaan, moet de huur
prijs minstens gelijk zijn aan een marktcon
forme huur in het geval dat:
 De gevraagde huur lager is dan gangbaar op
de lokale verhuurmarkt.
 D e huurder geen volledig recht op aftrek
heeft.
 De huurder verbonden is met de verhuur
der op basis van persoonlijke, financiële
of organisatorische banden (bijv. verhuur
tussen vennoot en vennootschap, tussen
groepsvennootschappen, enz.).

verhuurder de initieel afgetrokken btw jaar
lijks voor x/25e herzien.

MAATWERK BLIJFT DE
BOODSCHAP
De invoering van het optionele verhuurre
gime voor (nieuw) professioneel vastgoed en
de versoepeling van de regels voor opslag
ruimtes, zouden de concurrentiehandicap
met de buurlanden moeten helpen wegwer
ken en investeringen in Belgisch professioneel
vastgoed stimuleren.
Maar houd daarbij terdege rekening met
de bijzonder lange herzieningstermijn van
25 jaar. In de praktijk zal het dus zowel voor
nieuwe of grondig gerenoveerde gebouwen
als voor bestaande magazijnen zaak zijn te
onderzoeken welk btw-regime optimaal is.
Om vervolgens met kennis van zaken al dan
niet voor een verhuur met btw te opteren. 

25 JAAR HERZIENINGSTERMIJN
Ondanks fundamentele bezwaren van de
Raad Van State blijft de regering bij haar
voornemen om de gangbare herzieningster
mijn van 15 jaar voor onroerende goederen te

VRAGEN OVER HET NIEUWE OPTIONELE
VERHUURREGIME?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met
onze btw-specialisten: btw-tva@bdo.be
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AANDEELHOUDERS NIET L ANGER
ANONIEM
UBO-register is een feit

In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
richtte de overheid het zgn. UBO-register op (KB 30 juli 2018). Dat register is
een gecentraliseerde databank van natuurlijke personen die eigenaar zijn van
of zeggenschap uitoefenen over vennootschappen, trusts, vzw’s, stichtingen
en juridische entiteiten vergelijkbaar met trusts of fiducieën. De zgn. Ultimate
Beneficial Owners (UBO). Doel? Inzicht krijgen in de eigendomsstructuren.
We gaan dieper in op het wie, hoe en wat van het register.
Auteurs: Karen Keuleers, Partner, Bram Demeester, Advisor, BDO Legal

Karen Keuleers,
Partner BDO Legal

“Wie niet voldoet aan de
informatieplicht riskeert een
administratieve geldboete.”
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WIE IS INFORMATIEPLICHTIG?
De volgende entiteiten moeten informatie over hun uiteindelijke
begunstigden meedelen aan het UBO-register:
 Vennootschappen met zowel rechtspersoonlijkheid (nv, bvba,
cvba, …) als zonder (de maatschap)
 Trusts
 (Internationale) verenigingen zonder winstoogmerk
 Stichtingen
 Structuren vergelijkbaar met fiducieën en trusts
Wie niet (correct) voldoet aan de informatieplicht riskeert een admi
nistratieve geldboete van 250 tot 50.000 EUR.

WIE IS DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE
VENNOOTSCHAP?
De uiteindelijke begunstigde van een vennootschap is de natuurlijke
persoon die tot één van de volgende categorieën behoort:
 D e persoon met een rechtstreeks of onrechtstreeks toereikend
percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de
vennootschap.
 D e persoon die via andere middelen zeggenschap heeft over de
vennootschap.
 De leidinggevenden als er geen natuurlijke persoon als uiteindelijke
begunstigde kan worden geïdentificeerd of als er twijfel bestaat.

 O f

de persoon een rechtsreeks of onrechtstreeks uiteindelijke
begunstigde is (niet voor een vzw)
 De omvang van het uiteindelijke belang (niet voor een vzw)

WIE HEEFT TOEGANG TOT HET UBO-REGISTER?
De volgende personen hebben toegang tot het UBO-register van ven
nootschappen en moeten daarvoor een administratieve kost betalen:
 De bevoegde autoriteiten en overheden
 De onderworpen entiteiten, zoals kredietinstellingen, verzekerings
ondernemingen, makelaars in bank- en beleggingsdiensten, financi
ële planners, notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders
 Iedere burger (enkel op basis van het KBO-nummer of de naam van
de onderneming)
De toegang tot het UBO-register van vzw’s is beperkter. Behalve de
bevoegde autoriteiten en de onderworpen entiteiten, hebben in prin
cipe enkel personen of organisaties die een legitiem belang aantonen
toegang tot het UBO-register.
Op verzoek van de uiteindelijke begunstigde kan de toegang uitzon
derlijk worden beperkt.

De wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financie
ring van terrorisme (18 september 2017) voert een aantal vermoe
dens in voor het begrip ‘toereikend percentage van stemrechten of
eigendomsbelang’.

“U hebt tot uiterlijk 31 maart
2019 om de informatie
over de aandeelhouders te
registreren.”

WIE IS DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE VZW?

BEREID U (OP TIJD) VOOR!

De uiteindelijke begunstigde van een vzw is de natuurlijke persoon die
tot één van de volgende categorieën behoort:
 De leden van de raad van bestuur en de personen die gemachtigd
zijn de vzw te vertegenwoordigen.
 De personen belast met het dagelijks bestuur.
 De personen of de categorie van personen in wiens hoofdzakelijk
belang de vzw werd opgericht.
 Elke andere persoon die via andere middelen de uiteindelijke zeg
genschap over de vzw uitoefent.

Het UBO-register treedt in werking op 31 oktober 2018 en de
bestuursorganen moeten de informatie uiterlijk op 31 maart 2019
voor de eerste maal meedelen. Daarnaast moet de informatie min
stens jaarlijks worden bijgewerkt en de bestuurorganen moeten alle
wijzigingen binnen de maand doorgeven. Het is dus belangrijk dat
uw vennootschap of vzw is voorbereid en de interne procedures
operationeel zijn eenmaal het zover is. 

WELKE INFORMATIE MOET WORDEN GEGEVEN?
De gegevens die een vennootschap en een vzw over hun uiteindelijke
begunstigde moeten meedelen, zijn:
 De naam en voornaam
 De geboortedatum
 De nationaliteit en verblijfplaats
 Het rijksregisternummer (of gelijkaardig identificatiemiddel voor
buitenlandse uiteindelijke begunstigden)
 De categorie waartoe de uiteindelijke begunstigde behoort
 Of de persoon afzonderlijk of samen met anderen de voorwaar
den vervult

Meer informatie over het UBO-register en de bijhorende
formaliteiten vindt u op de website van FOD Financiën:
https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

VRAGEN OVER DE VERPLICHTINGEN WAARAAN U MOET VOLDOEN
EN DE TIMING?
Zoekt u hulp bij de voorbereiding van uw informatieplicht? Aarzel niet
om contact op te nemen met de specialisten van ons ‘Legal’-team:
legal@bdo.be
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NIEUWE REGELS FISCALE BEHANDELING
SCHULDFINANCIERING
Opportuniteit of voorzichtigheid geboden?

Onder EU-impuls voerde België een nieuwe aftrekbeperking in voor nettointerest- en
economisch gelijkwaardige kosten (de zgn. nettofinancieringskosten). Door die inperking
van de aftrek voor risicokapitaal lijkt schuldfinanciering, althans fiscaal, terug interessanter.
Is dat werkelijk zo? Waarmee moet u rekening houden? Wij zetten de belangrijkste ins en
outs van de nieuwe regels voor u op een rij.
Auteur: Olivier Michiels, Senior Manager BDO Tax

M

et de nieuwe aftrekbeperking kan uw vennootschap tot
3.000.000 EUR normale nettofinancieringskosten fiscaal
als beroepskost aftrekken. Zijn de nettofinancieringskosten
hoger, dan wordt de aftrek beperkt tot 30% van de fiscale ebitda
(brutobedrijfsresultaat vóór rente, belastingen, afschrijvingen en
herwaarderingen). Het niet-aftrekbaar gedeelte kunt u onbeperkt
overdragen naar het latere boekjaren terwijl u de niet-benutte fi
 scale
ebitda binnen de bedrijvengroep kunt doorschuiven. Het lijkt er dus
op dat door die verdere aftrekbeperking voor risicokapitaal, de schuld
financiering op fiscaal vlak interessanter wordt. Dat is de nieuwe
regeling in een notendop. Zoomen we even verder in.

WELKE KOSTEN VALLEN ONDER DE NIEUWE REGELS?

HUIDIGE REGELGEVING

De nieuwe aftrekbeperking geldt enkel voor leningen gesloten na
17 juni 2016, of voor leningen die na die datum f undamenteel wer
den gewijzigd. De wetgever bepaalt niet wat ze ‘fundamentele wijzi
ging’ verstaat, maar geeft een aantal voorbeelden, zoals de wijziging
van de partijen, de rentevoet, de looptijd, enz.

Zoals voor alle beroepskosten die u fiscaal aftrekt, geldt dat de inte
resten betrekking moeten hebben op het huidige belastbaar tijdperk
en te maken hebben met uw beroepsactiviteit. Het is aan de ven
nootschap om de e chtheid en het bedrag van de interestkosten te
bewijzen. Bovendien moeten de interestkosten marktconform zijn,
rekening houdend met de concrete omstandigheden van de finan
ciering, zoals risico, financiële toestand van de schuldenaar, looptijd
van de lening, enz.

“Alle nettofinancieringskosten
komen in aanmerking voor de
nieuwe fiscale regels.”
Betaalt uw vennootschap interesten aan een verbonden vennoot
schap, dan mag het bedrag van de lening(en) niet hoger zijn dan vijf
maal het eigen vermogen (de zogenaamde 5:1 onderkapitalisatie
grens). Eenzelfde onderkapitalisatiegrens geldt voor interesten die
de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks betaalt aan niet- of
laagbelaste schuldeisers.
Tot slot mag er uiteraard geen sprake zijn van fiscaal misbruik.

NIEUWE FISCALE SPELREGELS
Onder impuls van de Europese Unie (Anti-Tax Avoidance Directive I,
kortweg ‘ATAD’) beperkte ons land de aftrek van de nettointerest- en
economisch gelijkwaardige kosten. Beter gekend als het ‘financierings
kostensurplus’ (lees ook het kaderstuk).

Alle nettofinancieringskosten komen in aanmerking, ongeacht hun
aard of aan wie ze worden betaald. De nieuwe aftrekbeperking is dus
niet beperkt tot betalingen aan verbonden ondernemingen of schuld
eisers (in belastingparadijzen).
Bovendien wordt de aftrek bepaald op nettobasis waarbij de
totale b
 rutofinancieringskosten worden verminderd met de totale
financieringsinkomsten. Enkel als er een negatief nettosaldo is, treedt
de nieuwe aftrekbeperking in werking.

ENKEL LENINGEN VANAF 17 JUNI 2016

AFSCHAFFING 5:1 ONDERKAPITALISATIEGRENS
VOOR INTRAGROEP-LENINGEN
De ‘5:1 onderkapitalisatiegrens’ voor groepsleningen wordt afgeschaft
voor leningen waarop de nieuwe aftrekbeperking van toepassing is.
Met andere woorden u kunt de intragroep-leningen waarvoor de ven
nootschap minder dan drie miljoen EUR of 30% van haar fiscale ebitda
aan nettofinancieringskosten betaalt, zonder verdere beperking fis
caal aftrekken. Ook wanneer de ‘debt-equity ratio’ meer dan 5:1 is.
De onderkapitalisatiegrens blijft wel onverkort bestaan voor leningen
die werden afgesloten vóór 17 juni 2016 (tenzij substantieel gewijzigd)
en leningen van belastingparadijzen.

IMPACT VAN BELGISCHE INTRAGROEP-TRANSACTIES
Voor transacties tussen Belgische verbonden ondernemingen die deel
uitmaken van een groep gelden speciale regels. Zij moeten een adhocconsolidatie maken voor de verdeling van het grensbedrag en de
bepaling van de fiscale ebitda.
Daar komt nog bij dat wanneer een Belgische groepsvennootschap
onvoldoende financieringskosten heeft om het volledige grensbedrag
te benutten, zij het niet-benutte deel onder strikte voorwaarden kan
overdragen aan een andere Belgische groepsvennootschap. Op voor
waarde dat ze de gerealiseerde belastingbesparing compenseert.
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WANNEER TREDEN DE NIEUWE AFTREKREGELS IN
WERKING?
Doel is dat de regels gelden vanaf aanslagjaar 2021 (belastbaar tijd
perk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020). In het kader van
het politieke akkoord voor de begroting 2019 zal dit hoogstwaarschijn
lijk vervroegd worden naar aanslagjaar 2020 (zoals vereist door de
Europese ATAD-richtlijn).

GEVOLGEN VOOR UW ORGANISATIE OF BEDRIJF

(en eventuele voorafbetalingen) in goede banen te leiden en alle maat
regelen maximaal te benutten.
Vooral de grote multinationals met substantiële financieringslasten
zitten in het verliezende kamp. Ook al zijn ze verlost van de 5:1 onder
kapitalisatiegrens en kunnen ze gebruikmaken van de overdrachtsre
geling binnen de groep, ze lopen nu het risico dat financieringskosten
die ze vroeger wel konden aftrekken, nu niet meer in aanmerking
komen vanwege de nieuwe 30%-grens. 

Zoals meestal met nieuwe fiscale maatregelen zullen er ook nu win
naars (opportuniteit) en verliezers (voorzichtigheid) zijn.
Om een reële nettofinancieringskost van drie miljoen EUR te berei
ken, kan de vennootschap al een aardig bedrag lenen. Daardoor is de
nieuwe aftrekbeperking voor veel ondernemingen aanzienlijk voorde
liger dan de oude bestaande regels. Zij hoeven, althans voor ‘nieuwe’
leningen, geen rekening meer houden met de 5:1 onderkapitalisatie
grens. Zijn ze bovendien deel van een groep, dan kan het schuiven
met de niet-benutte fiscale ebitda een bijkomend fiscaal voordeel
opleveren.

“Enkel bij een negatief
nettosaldo tussen
brutofinancieringskosten en
financieringsinkomsten treedt
de nieuwe aftrekbeperking in
werking.”
Voorzichtig blijven is de boodschap. Zeker wanneer het groepsven
nootschappen betreft. De regel geldt immers niet alleen voor interes
ten van leningen, maar ook voor alle economisch gelijkwaardige kos
ten. Bovendien zijn de regels uitermate complex en de voorwaarden
heel strikt. Houd daarnaast ook nog rekening met de wisselwerking
met andere regels uit het Zomerakkoord (fiscale consolidatie, beperkt
gebruik van overgedragen fiscale aftrekken, enz.
Meer over het Zomerakkoord in To the Point 1 van 2018) en het
wordt een hele uitdaging om de berekening van uw fiscaal resultaat

FINANCIERINGSKOSTENSURPLUS IN HET KORT
Voortaan – en voor zover de nettofinancieringskosten
worden erkend als aftrekbare en marktconforme beroepskosten – wordt de fiscale aftrek beperkt tot het hoogste van
twee grensbedragen, namelijk:
 Drie miljoen EUR of
 30% van de fiscale ebitda
Het deel dat u niet kunt aftrekken, mag u onbeperkt
overdragen naar latere belastbare tijdperken om dan te
worden verrekend met de belastbare winst. Tegelijk kunt
ub
 innen de groep, onder strikte voorwaarden weliswaar,
de niet-benutte fiscale ebitda doorschuiven naar een andere
Belgische belastingplichtige verbonden aan de groep.
Op die manier kan die laatste zijn aftrekcapaciteit verhogen.

VRAGEN OVER DE NIEUWE REGELS ‘FISCALE BEHANDELING
SCHULDFINANCIERING’?
Zoekt u hulp bij de analyse van uw situatie? Aarzel niet om de
specialisten van ons ‘International Corporate Tax’-team Werner Lapage
(werner.lapage@bdo.be) of Olivier Michiels (olivier.michiels@bdo.be)
te contacteren.
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DIGITALISERING LUKT ALLEEN
ALS OOK MEDEWERKERS MEE ZIJN
De helft van de bedrijven voert vandaag een digitale transformatie door,
maar het merendeel faalt in de uitvoering ervan. Nochtans kunnen duurzame
technologische oplossingen bedrijven helpen hun productiviteit te verhogen.
Maar dat kan alleen als je het hele bedrijf mee hebt, zeggen de specialisten
digitalisering en change management van BDO. Zowel in grote bedrijven als kmo’s
en familiebedrijven.
Publicatie in De Tijd van 8 september 2018

Van links naar rechts: Pieter-Jan Pattyn, Nicolas Denis, Peter Van Laer
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LUNCHSEMINARIES
24/10 – Digitalisering bij kmo’s

6/11 – Change management

BDO-experts Peter Van Laer en Nicolas
Denis gidsten u en uw bedrijf door de digitale
transformatie. Twee kmo’s g etuigden over
digitalisering in de praktijk.

Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijfscultuur
uw onderneming versterkt? BDO-partner
Pieter-Jan Pattyn (Ideas at Work) en twee
bedrijfscases deelden hun ervaringen.

“Bedrijven stoten vaak op de paradox dat investeringen
in digitale transformatie zich niet evenredig vertalen in
grote stijgingen van de productiviteit.”
Peter Van Laer, Managing Director BDO Crossroad

N

et als De Tijd gaan de wortels van BDO België ruim
50 jaar terug. Wat begon met traditionele financiële
diensten voor bedrijven werd steeds meer bege
leiding en advies in moderne en digitale technologieën.
De voorbije jaren deed BDO daarvoor acquisities met
s pelers die volop inzetten op digitale transformatie.
Ze verlenen advies op maat bij de conceptuele uitwerking,
de implementatie van nieuwe technologieën en – zeer
belangrijk – begeleiden de medewerkers.
“Onze klanten verwachten creatieve input om hun oplos
singen te bouwen en uit te voeren”, zegt Peter Van Laer,
Managing Director van BDO Crossroad en digitaliserings
expert. “De verandering en snelheid van de digitale evolutie
nemen exponentieel toe. Alles wordt met alles verweven,
big data en het internet of things sturen processen, beslis
singen, strategie en slaagkansen.”

DIGITALISERINGSPARADOX
“Vaak stoten bedrijven daarbij op een enorme paradox”,
gaat Van Laer voort. “Verregaande investeringen in informa
tietechnologie vertalen zich niet evenredig in grote stijgin
gen van de productiviteit. Nobelprijswinnaar Robert Solow
zei begin jaren ’90 al: “We zien overal computers, behalve in
de statistieken over productiviteit”. Tegenwoordig merken
we een gelijkaardige tendens. De voorbije zes jaar is ver
regaand in automatisering en digitalisering geïnvesteerd,
maar vaak slaan bedrijven stappen over. We moeten ons
de vraag stellen of de medewerkers wel mee zijn. Zeker als
je weet dat er in de nabije toekomst zaken als artificiële
intelligentie en blockchain op ons afkomen.”

“Zo’n klimaat vraagt een andere manier van werken”, vult
Pieter-Jan Pattyn aan, Partner BDO Ideas at Work en expert
in change en procesmanagement. “Het is onze taak een
intensieve cultuurverandering bij de klant te ondersteunen,
heel vaak door de complexiteit van processen te reduceren.
Dat betekent niet dat we zomaar mensen door robots gaan
vervangen, integendeel. Naast smart technology heb je
ook smart people nodig. Iedereen moet mee”, zegt Pattyn.
“Modernisering gebeurt vaak erg gecompartimenteerd.
Die moeten we doorbreken. Coördinatie is enorm belang
rijk, zeker in de erg grote organisaties.”

BETAALBARE OPLOSSINGEN
“Veel kmo’s en familiebedrijven ervaren de oprukkende
digitalisering met e-commerce, apps, internet of things,
big data enzovoort als een bedreiging. Toch biedt ze ook
de kleinere spelers kansen om te groeien, om hun klanten
beter van dienst te zijn en de efficiëntie op te krikken”, zegt
Nicolas Denis, Senior Advisor van BDO Namen-Charleroi.
“Elke vraag van klanten moet foutloos langs de adminis
tratie en de logistiek passeren. Uiteraard moet je daarvoor
werken aan efficiëntie en kostenbeheersing, maar je moet
oppassen voor technologie. Zeker bij de kleinere spelers
is het belangrijk in te zetten op haalbare en betaalbare
oplossingen.” 
HEEFT U OOK VRAGEN OVER DIGITALISERING OF
CHANGE MANAGEMENT?
Neem contact op met onze specialisten van ‘Advisory’:
advisory@bdo.be
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BDO PUBLICATIES
De BDO-bibliotheek bevat nieuwsbrieven, brochures, artikels, ...
over heel gevarieerde onderwerpen. Download deze publicaties via de BDO-website:
www.bdo.be/nl-be/publicaties

White paper – Een pragmatische aanpak voor een betere cyberbeveiliging
Cybercriminaliteit is big business. En zelfs de kleinste, meest onschuldig lijkende aanval kan zware schade
berokkenen aan de reputatie van uw bedrijf, aan de productiviteit, de IT-systemen, enz. Maak u geen illusies:
elk bedrijf of elke organisatie (van multinational tot overheidsdienst), groot of klein, wordt ooit slachtoffer.
In onze white paper ‘Een pragmatische aanpak voor een betere cyber beveiliging’ beschrijven we
concreet wat te doen om de voornaamste cyberrisico’s van uw organisatie aan te pakken, waarbij we een
pragmatische roadmap naar een betere cyberbeveiliging aanreiken.
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BDO – Benchmark Vlaamse gemeenten 2017
Bent u ook benieuwd naar de cijfers van de gemeenten binnen uw
provincie? Dan heeft BDO goed nieuws! BDO maakte een update van
de benchmark voor alle Vlaamse provincies over de jaren 2017-2016.
Zes k erncijfers w
 orden getoond en vergeleken. Deze benchmark vormt
geen w
 aardeoordeel maar toont enkel de gerealiseerde cijfers.

Indirect Tax News – Oktober 2018
In deze nieuwsbrief worden de wereldwijde ontwik
kelingen op vlak van btw en douane opgevolgd. In de
oktober-editie komen onder meer landen als de USA,
Singapore en United Arab Emirates aan bod.

Expat News – September 2018
Deze BDO-nieuwsbrief voor expats geeft een
beknopt overzicht van de thema’s die onze
expats aanbelangen, voornamelijk maar niet
uitsluitend vanuit het oogpunt van fiscaliteit
en sociale zekerheid.

Frauderapport België
Bedrijfsfraude is meer dan ooit een actueel onderwerp.
Dit onderwerp komt echter weinig aan bod in de pers,
w aarschijnlijk omwille van vertrouwelijkheidsredenen.
Op basis van een analyse van de artikels die in de geschreven pers
verschenen zijn over bedrijfsfraude, zijn er in 2017 op het hele
Belgische g rondgebied amper 29 fraudegevallen geïdentificeerd,
tegenover 34 in 2016. Aangezien wij ervan overtuigd waren dat
de werkelijkheid heel anders was, hebben we contact opgenomen
met bedrijven om de impact van fraude in België te meten.
Er bestaan studies op wereldniveau, maar geen van hen geeft
voldoende details om de situatie in België met de situatie in
andere landen te kunnen vergelijken.
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BDO REKRUTEERT BEDRIJFSREVISOREN
TOT IN ZUID-AFRIKA
Auteur: Ann Celis, Director Communications

STRENGERE WETGEVING DOET VRAAG NAAR
AUDITS GROEIEN MET 10% BIJ BDO BELGIË

ROTATIEWET DOET MIDDELGROTE
BEDRIJFSREVISOREN GROEIEN

Door de strengere regels die de financiële waakhond FSMA
en Europa aan bedrijven opleggen, stijgt de vraag naar
bedrijfsaudits bij BDO België. De afdeling groeit in 2018
met ruim 10%. Om aan de stijgende vraag te voldoen, wierf
BDO België per 1 oktober 45 extra mensen aan. Geen sine
cure op de Belgische arbeidsmarkt. We rekruteren revisoren
tot in Zuid-Afrika.

BDO België schrijft de groei in audit de voorbije jaren toe
aan de almaar strengere regelgevingen waaraan revisoren
moeten voldoen. Die zorgen ervoor dat kleinere r evisoren
noodgedwongen de handdoek gooien. We zijn ervan
overtuigd dat ze de komende jaren nog extra zullen groeien
in auditing met dank aan de zogenaamde rotatiewet.

De steeds strengere ‘compliance’-regels verplichten
auditkantoren om extra procedures en monitoringsystemen
in te voeren om aan te tonen hoe ze die nieuwe procedu
res intern opvolgen. Per mandaat investeert BDO België
daardoor 5 à 10% extra ten opzichte van vroeger. Kleine
spelers die die extra investeringen in middelen en mensen
niet kunnen bolwerken, sluiten noodgedwongen de deuren.
“BDO zoekt voortdurend extra revisoren.
Niet alleen om de groei te ondersteunen,
maar ook omdat de strengere regels ervoor
zorgen dat BDO meer revisoren moet inzetten
per mandaat. Daar waar dit vroeger niet het
geval was, is het vandaag noodzaak geworden.”
Hans Wilmots, CEO BDO België

De rotatiewetgeving verplicht grote b
 edrijven om de
9 jaar van revisor te v eranderen. Dat zet de deur open voor
middelgrote spelers als BDO, omdat grotere revisoren zich
geen kandidaat meer stellen.
“Een beperkt aantal beursgenoteerde bedrijven
heeft in het kader van good governance de
verplichte rotatie al toegepast. Maar de
meeste Bel20’ers hebben maximaal gebruik
gemaakt van de extra overgangsmaatregelen
waardoor de rotatie zich pas in 2021 en 2024
zal laten voelen. Dankzij onze schaalgrootte
– zowel nationaal als internationaal – is
BDO België een volwaardige kandidaat om
revisorenopdrachten bij deze grote bedrijven
uit te voeren. De grotere spelers kiezen zelf
alsmaar meer voor dure adviesopdrachten in
plaats van auditfuncties.”
Veerle Catry, Partner Financial Audit BDO België

45 EXTRA BEDRIJFSREVISOREN PER
1 OKTOBER
De krapte op de arbeidsmarkt verplicht BDO België om
creatief te zijn. We verruimen onze horizon tot in ZuidAfrika om bedrijfsrevisoren te rekruteren.
“Per 1 oktober 2018 wierfen we 45 extra
revisoren aan. Maar de strengere regels in
auditing maken de zoektocht naar die extra
collega’s er niet makkelijker op. Velen haken
af omwille van de wildgroei aan extra regels.
Vooral de meer ervaren profielen zijn moeilijk
te vinden op de Belgische markt.”
Hans Wilmots, CEO BDO België

Hans Wilmots, CEO BDO België

Veerle Catry, Partner Financial Audit BDO België
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BDO IS PERMANENT OP
ZOEK NAAR NIEUW TALENT
Neem een kijkje op jobs.bdo.be
Legal Advisor - Senior - Gent of Antwerpen
Legal Advisor - Senior Manager - La Hulpe
 Family Asset Planning - Senior - Gent
 Payroll Officer - Senior - Antwerpen
 General Tax - (Senior) Manager - Gent of Hasselt
 Employment Tax - Senior - Brussel (Airport)
 BTW - Junior & Manager - Brussel (Airport)
 Transfer Pricing - Senior - Gent

ACCOUNTING & REPORTING
 Accountancy - Senior - Verschillende kantoren
 Accountancy - Senior Manager - Antwerpen of Hasselt




AUDIT & ASSURANCE
 Financial Audit - Senior - Luik of Roeselare
 IT Audit - Senior - Brussel (Airport)
 IFRS Advisor - Senior Manager - Brussel (Airport)
ADVISORY
 O rganization & Performance Management Public Sector Senior - Wallonië of Vlaanderen
 O rganization & Performance Management Public Sector Manager - Wallonië of Vlaanderen
 Interim Management - Senior Manager - Brussel (Airport) of Gent
 Digital & Innovation - Junior - Hasselt
TAX & LEGAL SERVICES
 Social Law - Senior - Wallonië of Vlaanderen

BDO
INBELGIË,
BELGIË,
BDO IN
11 KANTOREN
KANTOREN

Antwerpen
Roeselare

Gent

Mechelen
Brussels

Hasselt

Liège
Namur - Charleroi

Brussels
Koekelberg
Zaventem
Louisalaan

La Hulpe

BUSINESS SUPPORT SERVICES
 O perations - Process Manager - Brussel (Airport)
 Communication - Legal Manager - Brussel (Airport)
 ICT - Service Engineer ICT - Hasselt
 ICT - Dynamics NAV Functional Consultant - Brussel (Airport)
 HR - Senior Payroll Officer - Brussel (Airport)
 Secretary Services - Business Admin - Brussel (Airport & Centrum)
 O perations - Knowledge Management - Brussel (Airport) of
Antwerpen
 Librarian - Support Services - Antwerpen
BDO ANTWERPEN
Uitbreidingstraat 72/1
B-2600 Antwerpen
T. +32 (0)3 230.58.40
bdoantwerpen@bdo.be

BDO IDEAS AT WORK
Avenue de Jette/Jetselaan 28
B-1081 Brussels
T. +32 (0)2 420.64.14
info@ideasatwork.be

BDO BRUSSEL (AIRPORT)
The Corporate Village
Da Vincilaan 9, Box E.6
B-1930 Zaventem
T. +32 (0)2 778.01.00
bdobrussel@bdo.be

BDO LA HULPE
Nysdam Office Park
Avenue Reine Astrid 92
B-1310 La Hulpe
T. +32 (0)2 352.04.90
bdolahulpe@bdo.be

BDO BRUSSEL (CENTRUM)
Blue Tower
Louisalaan 326 bus 30
B-1050 Brussel
T. +32 (0)2 640.07.96
bdobrusselscentre@bdo.be

BDO LIÈGE
Rue Waucomont 51
B-4651 Battice
T. +32 (0)87 69.30.00
bdobattice@bdo.be

BDO CROSSROAD
MECHELEN
Schaliënhoevedreef 20H
B-2800 Mechelen
T. +32(0)15 28.39.40
bdomechelen@bdo.be
BDO GENT
Axxes Business Park
Guldensporenpark 100 - blok K
B-9820 Merelbeke
T. +32 (0)9 210.54.10
bdogent@bdo.be
BDO HASSELT
Prins Bisschopssingel 36/3
B-3500 Hasselt
T. +32 (0)11 28.60.60
bdohasselt@bdo.be

BDO NAMUR-CHARLEROI
Parc Scientifique Créalys
Rue Phocas Lejeune 30
5032 Isnes
T. +32 (0)81 20.87.87
bdonamur@bdo.be
BDO ROESELARE
Accent Business Park
Kwadestraat 153/5
B-8800 Roeselare
T. +32 (0)51 26.08.40
bdoroeselare@bdo.be

BDO ADVISORY

GET YOUR COMPANY FIT FOR THE FUTURE!
BDO Advisory is a division of BDO Belgium and counts 160 multidisciplinary consultants. BDO Belgium specializes in 4 areas:
Audit & Assurance, Accounting & Reporting, Tax & Legal, and Advisory. BDO Belgium counts more than 700 Partners and Staff
operating from 11 different offices. BDO is a strong international network active in 162 countries with 75.000 Partners and Staff.

BDO ADVISORY SPECIALIZES IN THE FOLLOWING AREAS:

STRATEGY & ORGANIZATION
We help you drive key changes and
transformation initiatives to improve
your organization’s performance.

DIGITAL
We help you leverage the use of emerging
technologies to address your organization’s
strategic goals and achieve operational
improvements.

RISK
We help you manage your risks, prevent cyber
incidents and fraud, safeguard your assets
and strengthen your regulatory compliance
to protect your reputation.

PEOPLE & INTERIM MANAGEMENT
We help you manage the complexity of
organization’s changes through an effective
Human Capital strategy.

CORPORATE FINANCE
We provide you leading expertise in valuation,
due diligence, M&A and financing advisory
& modeling.

BDO Advisory: Probably the most pragmatic advisory partner for you !
► Follow us
► www.bdo.be
BDO Services CVBA/SCRL, a company under Belgian law in the form of a cooperative company with limited liability, is a member of BDO International Limited, a UK company limited
by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

