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Al eens gedacht  
aan auteursrechten? 

Interview Oogkliniek  
Okulus uit Kortrijk

Speculatietaks: de jacht  
op de belegger

Het toepassingsgebied van auteursrechten is een pak ruimer dan gedacht.  
Barbara Blomme, Sven Loosvelt en Tine Peers lichten de mogelijkheden toe. 

Dokter Marnix Claeys: “Naast arts ben ik nu ook ondernemer in een kmo.  
Ik kan extern advies dus goed gebruiken.”

Dries Torreele legt uit hoe de nieuwe speculatietaks werkt, en waar u  
als belegger best rekening mee houdt. 

indexDe toekomst is digitaal én persoonlijk

In dit nieuwe nummer van 
Vandelanotte News zetten we de 
medische vrije beroepen in de kijker. 
Deze doelgroep wordt met specifieke 
vragen en uitdagingen geconfron-
teerd, en ze ligt ons na aan het hart. 
Onze sectorspecialisten kunnen u 
bijstaan met raad en daad. 

Naast de steeds complexer wordende 
fiscaliteit, waarvan u in dit nummer 
weer een aantal voorbeelden vindt, 
is één van de uitdagingen voor 
de toekomst ook hoe de golf van 
automatisering en digitalisering 
van de zorg te rijmen valt met het 
menselijke aspect en persoonlijke 
aandacht voor de patiënt. Dit is 
trouwens ook een uitdaging voor 
ons, in ons streven om “more than 
accountants” te zijn.

U vraagt ons om het verwerken van 
de boekhouding en het opmaken van 
de jaarrekening zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen. Een goed gebruik van 
technologie is hierbij onontbeerlijk. 

De recente bekroning van ons kantoor 
tot Cloud Accountant 2015-2016 
door Exact, de wereldleider inzake 
business software in de cloud, bewijst 
dat onze inspanningen renderen. De 
jury loofde vooral onze duidelijke visie 
op de samenwerking met en onze 
betrokkenheid bij onze cliënten. 

Maar dit is geen eindpunt. We blijven 
investeren in een nog betere digitale 
dienstverlening. Binnenkort krijgt 
u via myVandelanotte toegang tot 
een eigen digitaal platform waar u al 
uw boekhoudkundige documenten 
permanent kan raadplegen, online en 
in real time! De toekomst is inderdaad 
digitaal.

Maar een digitaal platform alleen 
is niet voldoende. Wij blijven ervan 
overtuigd dat ook persoonlijk contact 
belangrijk is. De tijd die vrij komt 
door de digitalisering zullen onze 
relatieverantwoordelijken dan ook 
investeren in een regelmatiger contact 
met u als cliënt. 

Het zijn immers deze persoonlijke 
contacten die u moeten toelaten 
inzicht te krijgen in wat uw cijfers 
werkelijk betekenen en hoe we uw 
situatie kunnen optimaliseren op 
fiscaal of ander vlak. In een complexer 
wordende wereld is een 360° aanpak 
belangrijker dan ooit.

Geniet van dit nummer.

Nikolas Vandelanotte
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Wie op zoek is naar mogelijkheden om fiscaalvriendelijk 
te verlonen, bekijkt best even de regelgeving rond de 
toekenning van auteursrechten. Via auteursrechten kan een 
vennootschap haar bedrijfsleider of werknemers vergoeden 
voor een bedrag dat, tot een bepaalde grens, slechts 
onderworpen is aan een roerende voorheffing van 15%. 
Bovendien geldt een erg voordelig kostenforfait. We geven u 
daar graag wat uitleg over. 

Een werk dat het resultaat is van een cre-
atieve activiteit, origineel is en uitgedrukt 
in een concrete vorm, wordt auteurs-
rechtelijk beschermd. Denk bijvoorbeeld 
aan een tekst, een foto, een ontwerp, een 
computergame, enz... Het moet dus gaan 
om meer dan louter een idee of concept.

De voorbeelden maken duidelijk dat 
auteursrechten niet enkel mogelijk zijn 
voor schrijvers of kunstenaars. Ook 
bedrijfsleiders of werknemers van gewone 
professionele vennootschappen die vaak 
werken creëren die beschermd worden 
door de auteurswet, kunnen van het regi-
me genieten. 

Uiteraard geldt dit voor fotografen, 
architecten, softwareontwikkelaars of meu-
belontwerpers bijvoorbeeld, maar ook voor 
dokters of advocaten die vaak voordrach-
ten geven of artikels schrijven voor gespe-
cialiseerde tijdschriften of nieuwsbrieven. 
Het toepassingsgebied van auteursrechten 
is een pak ruimer dan wordt gedacht. 

Auteursrechtelijke bescherming ontstaat 
automatisch bij de creatie van een werk. 
In tegenstelling tot de industriële eigen-
domsrechten (zoals het octrooirecht of het 
merkenrecht), zijn er geen bijkomende ad-
ministratieve formaliteiten vereist om deze 
bescherming te genieten. Maar er moet wel 
steeds een goed onderbouwd dossier aan 
de basis liggen van de toekenning.

 AUTEURSRECHT OVERDRAGEN AAN  
 DE VENNOOTSCHAP 

Het auteursrecht kan het onderwerp 
uitmaken van een afstand of cessie 
(te vergelijken met een verkoop), een 
licentie of een concessie (kan vergeleken 
worden met een verhuur). Om van het 
fiscale gunstregime voor auteursrechten 
te kunnen genieten, moet er een cessie 
of concessie van de auteursrechten 
plaatsvinden.

Concreet betekent dit dat de vermogens-
rechten op een werk geheel of gedeelte-

lijk worden overgedragen aan een derde. 
Aan een doktersvennootschap wordt 
bijvoorbeeld het recht overgedragen om 
een door de dokter uitgewerkt seminarie 
(in de vorm van slides, foto’s, handlei-
dingen, enz...) te vermenigvuldigen en 
eventueel te verspreiden.

Wij kunnen u bijstaan om dergelijke 
overeenkomst op te stellen. Eerst wordt 
de haalbaarheid onderzocht. Vervolgens 
wordt een (con)cessieovereenkomst 
opgesteld die zal toelaten om het bewijs te 
leveren van het feit dat iemand de auteur 
is van een werk, van de datum waarop 
het werk werd gecreëerd en vooral van de 
vergoeding die de auteur ontvangt voor 
de (con)cessie van de auteursrechten op 
zijn werk.

Het bedrag dat zal worden toegekend en 
de wijze waarop dit bedrag werd vastge-
steld, moet uitvoerig worden uiteengezet. 
Het kan gaan om een percentage van 
de gerealiseerde omzet van de vennoot-
schap of een bedrag in functie van de 
werkelijk geleverde prestaties van de 
auteur in kwestie.

 FISCALE BEHANDELING 

De inkomsten uit de cessie of de conces-
sie van auteursrechten genieten sinds 
2008 een erg gunstige fiscale behande-
ling. De inkomsten zijn onderworpen aan 
een roerende voorheffing van 15%, tot aan 

het grensbedrag van 57.590 euro (inkom-
stenjaar 2016). 

Er is bovendien een kostenforfait van 
50% voor de eerste inkomensschijf tot 
15.360 euro en van 25% voor de tweede 
schijf van 15.360 tot 30.710 euro (inkom-
stenjaar 2016).

Concreet zal een bedrijfsleider die van 
zijn vennootschap bijvoorbeeld een au-
teursrecht ontvangt van 10.000 euro per 
jaar, hierop slechts 750 euro belastingen 
betalen. Netto blijft er dus 9.250 euro over, 
wat het effectief belastingpercentage op 
7,5% brengt!

In vergelijking met de hoge progressieve 
tarieven van de personenbelasting, die van 
toepassing zijn op bezoldigingen, kunnen 
hier dus belangrijke fiscale besparingen 
worden gerealiseerd.

 GEEN SOCIALE BIJDRAGEN 

Indien een zelfstandig bedrijfsleider 
naast auteursrechten ook nog een be-
drijfsleidersbezoldiging ontvangt (en dus 
bijdragen in hoofdberoep betaalt), telt het 
auteursrecht niet mee voor de berekening 
van de sociale bijdragen. We merken hier 
wel op dat het auteursrecht ook niet in 
aanmerking komt voor de opbouw van 
een groepsverzekering.

 FORMALITEITEN 

Bij de toekenning van auteursrechten door 
de vennootschap is dus een roerende 
voorheffing verschuldigd. De aangifte en 
betaling moet gebeuren uiterlijk 15 dagen 
na de toekenning van de auteursrechten.

Het jaar volgend op het jaar waarin de 
auteursrechten zijn toegekend moet een 
fiche 281.45 en de samenvattende opgave 
325.45 worden ingediend. De fiches 
moeten ingediend worden uiterlijk tegen 
30 april van het jaar volgend op het jaar 
van toekenning.

De roerende voorheffing op auteursrech-
ten werkt niet bevrijdend. Dit betekent dat 
de auteursrechten door de genieter nog 
moeten worden aangegeven in de aangif-
te personenbelasting. 

Geeft u als arts vaak voordrachten waarbij 
een cursus ter beschikking wordt gesteld 
of schrijft u artikels voor gespecialiseerde 
tijdschriften, nieuwsbrieven of websites? 
In dit geval zijn auteursrechten zeker het 
overwegen waard. 

Al eens gedacht  

aan auteursrechten?  INTERESSANTE MOGELIJKHEID 
 OM FISCAALVRIENDELIJK TE VERLONEN 
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“Ook artsen moeten 

steeds meer  

ondernemer zijn.”

“Geneeskundestudenten worden te weinig opgeleid in bedrijfsbeheer”, stelt 
oogarts Marnix Claeys. Hij spreekt uit ervaring, want samen met enkele 
collega’s-oogartsen koos hij in 2007 voor het ondernemerschap. Samen 
openden ze de extramurale Oogkliniek Okulus in Kortrijk. Het verhaal van deze 
arts-ondernemer en bedrijfsleider van een kleine kmo kan een inspiratiebron 
zijn. Want er zullen steeds meer extramurale klinieken komen, buiten de 
ziekenhuizen, ook in andere medische disciplines.

Toen Okulus in 2007 in Kortrijk startte met 
een kliniek op de Veemarkt, was het één 
van de eerste extramurale oogklinieken 
van ons land. Oogarts Marnix Claeys vond 
dat de tijd er rijp voor was, hoewel de 
(financiële) risico’s en uitdagingen niet min 
waren: “Op het moment dat wij besloten 
om Okulus uit de grond te stampen – 
dat was in 2005 – mochten slechts een 
beperkt aantal ingrepen buiten het zieken-
huis uitgevoerd worden.”

België was toen één van de weinige 
landen in Europa waar dat nog niet kon. 
“Nu, ik ben al vele jaren actief in het 
Oogartsensyndicaat, dat er al lang voor 
ijverde om oogoperaties te kunnen  
uitvoeren buiten het klassieke ziekenhuis. 
Veel patiënten waren daar vragende partij 
voor en ik was er zeker van dat het er 
vroeg of laat van zou komen”, legt Marnix 
Claeys uit. 

 BETER VOOR DE PATIËNT 

Pas in 2009 verscheen een Koninklijk 
Besluit waardoor alle ingrepen ‘extra-
muraal’ mogelijk werden en ook door 
het Riziv konden worden terugbetaald. 
Claeys: “Dit betekende uiteraard een 
flinke stap voorwaarts. Oogheelkunde is 
zo geëvolueerd, dat ingrepen perfect in 
een goed uitgeruste oogkliniek buiten het 
ziekenhuis kunnen plaatsvinden. Het gaat 
om hightech ingrepen, maar aangezien 
wij slechts minimaal gebruik moeten ma-
ken van verdoving, via druppeltjes, zijn de 
risico’s op bijvoorbeeld hartfalen of een 
trombose heel beperkt.”

De eerste jaren combineerden dokter 
Claeys en zijn collega’s hun werk in 
Okulus nog met een praktijk in het 
Kortrijkse ziekenhuis, maar in 2011 kozen 
ze voor een volledig onafhankelijk be-
staan. Alweer een risicovolle beslissing. 
“Het is niet makkelijk om het publieke 
ziekenhuis te verlaten en een autonoom 
centrum op te starten,” benadrukt Marnix 
Claeys. “Maar wij waren er met onze 
groep wel toe bereid. Niet om financiële 
redenen, integendeel, wel omdat wij zo de 
dienstverlening aan onze patiënten beter 
konden uitbouwen.” 

De artsen stelden vast dat bijvoorbeeld 
beslissingen over de aankoop van appa-
ratuur soms erg lang konden aanslepen 
in een ziekenhuis. “Met Okulus kunnen wij 
nu zelf beslissen om een bepaalde inves-
tering te doen. En als het erg dringend is, 
kan het toestel er twee dagen later al zijn. 
Finaal komt dat de patiënt alleen maar 
ten goede.”

 VEEL GELIJKENISSEN MET EEN KMO 

De boekhouding en het financiële reilen 
en zeilen van de oogkliniek legde Marnix 
Claeys in handen van het kantoor 
Vandelanotte. Meer nog: hij kon ook 
steeds op het kantoor rekenen voor alle 
facetten van bedrijfsbeheer, fiscaliteit of 
juridische aspecten. 

“Het is een zeer uitgebreide en waarde-
volle dienstverlening op vele vlakken,” 
zegt Marnix Claeys. “Je moet niet alleen 
aandacht hebben voor de dagdagelijkse 
werking maar ook voor het kader waarbin-

nen je werkt. Hoe je alles moet plannen, 
organiseren, sturen, beslissen, delegeren, 
coördineren en controleren. Als arts heb 
je daar onvoldoende kennis over. En alleen 
binnen het juiste kader kun je groeien 
en bloeien. Ook bij de hele aanloop naar 
Okulus – de aankoop van de panden, het 
opzetten van de juiste structuur, noem 
maar op – was Vandelanotte dus nauw 
betrokken.”

Boekhouding en fiscaliteit binnen de 
zorg zijn een specialisatie op zich, en ook 
daarom was Vandelanotte de geschikte 
partij. “Het kantoor is goed thuis in de 
wereld van artsen en zorginstellingen,” 
zegt Marnix Claeys. 

Bovendien kent Okulus intussen een 
structuur die meer weg heeft van een 
kmo dan van de klassieke artsenpraktijk 
of een vrij beroep. “De fiscaliteit is dus 
niet meer zo verschillend van die bij een 
kmo. Naast arts ben ik hier ook onder-
nemer, met een achttal personeelsleden 
onder mijn hoede, elf oogartsen die met 
mij samenwerken, en met een grote 
investeringsnood in dure apparatuur. Ook 
op die vlakken kan ik extern advies goed 
gebruiken.”

 ARTS WORDT MANAGER 

Marnix Claeys betreurt dat artsen tijdens 
hun opleidingen nauwelijks noties van 
bedrijfsbeheer meekrijgen. Daar zal 
verandering in moeten komen, want de 
arts van de toekomst zal steeds meer ook 
manager zijn: niet alleen van de medische 
zorg, maar ook van het ondernemende 

 MARNIX CLAEYS 

“Wij wilden een autonoom centrum  

om onze dienstverlening voor  

de patiënten beter uit te bouwen.”

 OKULUS KORTRIJK WAS ÉÉN VAN DE EERSTE  
 EXTRAMURALE OOGKLINIEKEN IN BELGIË 
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kader waarin die verstrekt wordt. 

“Toen ik in 1995 met mijn praktijk begon, 
moest een arts alleen bezig zijn met het 
medisch-wetenschappelijke. Vandaag 
is dat helemaal anders en evolueren we 
steeds meer naar groepspraktijken en 
extramurale klinieken”, weet Claeys. “Dat 
is een hele omslag: er hangt immers een 
kostenplaatje vast aan elke behandeling. 
Omdat je het zelf moet beheren, sta je 
er veel meer bij stil en heb je ook meer 
ondersteuning nodig.” 

 ECONOMISCHE SAMENWERKING 

Okulus was dus één van de eerste oog-
klinieken in België, maar kreeg intussen 
heel wat navolging. Na het verschijnen 
van het KB in 2009 zetten Marnix Claeys 
en enkele van zijn collega’s zich in voor de 

organisatie van en samenwerking tussen 
extramurale oogklinieken. 

“Veel dingen waren door het KB niet 
strikt gereglementeerd, en we wilden 
problemen voorkomen qua zorgkwaliteit 
en infrastructuur in de centra. Het 
eerste wat we deden, was binnen het 
Oogartsensyndicaat SOOS (waar dokter 
Claeys nog tot en met 2018 voorzitter van 
is, red) de belangengroep ‘Extramurale 
oogheelkunde’ oprichten. We riepen 
een kwaliteitslabel voor oogcentra in 
het leven, met een aantal minimale 
kwaliteitseisen. Vandaag zijn er zowat 35 
oogklinieken in ons land, die dus allemaal 
professioneel met elkaar zijn verbonden.”

In de toekomst acht Marnix Claeys het 
best mogelijk dat dit ook tot economische 
samenwerkingsvormen kan leiden. “De 

kosten correct beheren en drukken, is een 
belangrijke bekommernis. Daarom zal er 
allicht nood zijn aan schaalvergroting”, 
verwacht hij. “Uiteraard zonder aan de 
kwaliteit van de zorg te raken, want die 
staat voorop.” 

De uitdaging zal erin bestaan om de 
kleinschaligheid en nabijheid van de zorg 
samen met het persoonlijke contact met 
de patiënt te bewaren. “Want dat is de 
grote troef die wij als oogkliniek hebben 
ten opzichte van soms te grote zieken-
huizen. En mochten we concrete stappen 
tot schaalvergrotende initiatieven zetten, 
zullen we opnieuw gespecialiseerd advies 
nodig hebben, om de juiste keuzes te kun-
nen maken uit de verschillende mogelijke 
structuren en samenwerkingsvormen.”

Sinds 1 januari zijn ingrepen 
en behandelingen met een 
louter esthetisch karakter 
verricht door artsen of 
ziekenhuizen niet meer 
vrijgesteld van BTW. Het 
gevolg is dat artsen en 
ziekenhuizen die dergelijke 
ingrepen verrichten zich nu in 
principe moeten registreren 
voor BTW-doeleinden. Door 
de laattijdige publicatie van 
de regelgeving werd wel een 
overgangsregime voorzien.

In uitvoering van het federaal regeerak-
koord Michel-I en de zogenaamde “tax 
shift”-wet, werd de wetgeving over de me-
dische vrijstellingen van BTW aangepast. 
Daardoor is de vrijstelling opgeheven voor 
de louter esthetische ingrepen.

Voortaan is BTW verschuldigd op ingrepen 
en behandelingen met een esthetisch 
karakter, uitgevoerd door artsen, indien:

• ze niet opgenomen zijn in de nomen-
clatuur van de geneeskundige verstrek-
kingen van de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering; of

• ze wel opgenomen zijn in de nomen-
clatuur, maar niet in aanmerking 
komen voor de terugbetaling door het 
RIZIV.

Ook de vrijstellingsregeling voor zieken-
huizen werd op dezelfde manier ingeperkt. 
Voortaan is de ziekenhuisverpleging en de 
medische verzorging, maar ook alle leve-
ringen van goederen en diensten die be-
trekking hebben op esthetische ingrepen, 
verricht door ziekenhuizen (of soortgelijke 
instellingen) onderworpen aan BTW.

We merken wel op dat de nieuwe regeling 
enkel van toepassing is op artsen en 
ziekenhuizen, maar niet op de tandartsen 
of kinesitherapeuten.

 BTW-VERPLICHTINGEN 

Artsen en ziekenhuizen die zuiver esthe-
tische ingrepen verrichten, moeten zich 
dus in principe voor BTW-doeleinden 
registreren, en sinds 1 januari ook aan de 
BTW-verplichtingen voldoen.

Indien de jaaromzet van de belastbare 
handelingen kleiner is dan 25.000 euro 
kan de vrijstellingsregeling voor kleine 
ondernemingen in bepaalde gevallen wel 
een oplossing bieden.

Omdat de wijziging laattijdige gepubli-
ceerd werd en er ook onduidelijkheid 
was over de wetswijziging, werd in een 
overgangsregeling voorzien.

Op het vlak van de registratie voor 
BTW-doeleinden werd voorzien dat de 
BTW-registratie nog steeds als tijdig zal 
worden beschouwd, indien ze plaatsvond 
in de periode tussen 5 januari en 29 
februari 2016.

Daarnaast mogen esthetische handelin-
gen verricht door artsen en ziekenhuizen 
tijdelijk nog vrijgesteld blijven van BTW 
indien aan de volgende twee voorwaarden 
is voldaan:

• Er werd met de patiënt uiterlijk op 29 fe-
bruari een overeenkomst gesloten om 
de ingreep of behandeling uit te voeren 
op een welbepaalde datum; en

• De ingreep of behandeling wordt effec-
tief uitgevoerd, uiterlijk op 30 juni 2016.

Ondertussen zal er nog een bijkomende 
toelichting met betrekking tot deze wets-
wijziging gepubliceerd worden door de 
administratie.

Gelet op de belangrijke impact die deze 
maatregel kan hebben, geeft u als arts of 
ziekenhuis best de nodige aandacht aan 
deze wetswijziging. Onze experts kunnen u 
daar gerust nog meer over vertellen. 

Sinds 1 januari: BTW op  

esthetische ingrepen

“We evolueren steeds  

meer naar groeps-

praktijken en extramurale 

klinieken, wat een hele 

omslag betekent in de 

medische wereld.”

 MARNIX CLAEYS 
 JOREN VANLERBERGHE  

 JOREN.VANLERBERGHE@VDL.BE   
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Als zelfstandig arts betaalt u elk kwartaal stipt uw sociale bijdragen. Naast pensioenopbouw 
geniet u een uitkering bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge ziekte of ongeval.Afhankelijk van uw 
persoonlijke situatie is deze uitkering beperkt tot maximaal € 55,07 per dag. Maar weet u dat u 
die uitkering ook kan uitbreiden met een aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid? 

Indien u een vennootschap hebt, kan u 
deze dekking best koppelen aan uw IPT of 
Individuele Pensioentoezegging. Het tarief 
komt op die manier een stuk lager te liggen 
dan bij een losstaande polis. Kies de juiste 
verzekeraar, want de tarieven kunnen sterk 
verschillen. Wanneer u geen vennootschap 
heeft, kan u het gewaarborgd inkomen 
koppelen aan uw VAPZ of Vrij Aanvullend 
Pensioen voor Zelfstandigen.

De dekking bij arbeidsongeschiktheid 
is in de praktijk beperkt tot 80% van uw 
inkomen. Indien u arbeidsongeschikt 
wordt, kan u privé dus ongeveer hetzelfde 
inkomen genieten als wanneer u actief 

was. Een deel van de kosten in uw ven-
nootschap vallen echter niet noodzakelijk 
weg. Indien u bijvoorbeeld een investe-
ringskrediet heeft met uw vennootschap, 
dan moet u ook deze kost verder betalen. 
Door het weggevallen van de omzet kan 
dit een probleem vormen. Daarom kan u 
een deel van de omzet verzekeren zodat 
de vennootschap bij uw afwezigheid we-
gens ziekte of ongeval steeds voldoende 
inkomsten krijgt om de vaste kosten 
verder te betalen.

Op die manier kan u ervoor zorgen dat bij 
uw afwezigheid wegens ziekte of ongeval, 
u zowel uw vennootschap boven water 

kan houden als uw persoonlijke inkomsten 
op niveau houdt. De kosten die u hiervoor 
maakt, betekenen voor u of uw vennoot-
schap evenwel een aftrekbare kost.

Wat als u arbeids- 

ongeschikt raakt?

Voordeel alle aard bedrijfswagen  

stijgt weer

Het voordeel van alle aard 
(VAA) dat wordt aangerekend 
voor het privégebruik van een 
bedrijfswagen, wordt dit jaar 
weer duurder. De formule 
voor de berekening van het 
belastbaar voordeel wordt 
immers jaarlijks aangepast 
aan de evolutie van de 
gemiddelde uitstoot van  
het wagenpark.  

Elk jaar daalt de gemiddelde uitstoot van 
de nieuwe wagens (referentieperiode okto-
ber 2014 tot september 2015), maar door 
de aanpassing van de referentie-uitstoot 
vermijdt de wetgever dat de belastingop-
brengst daalt naarmate het gemiddelde 
wagenpark zuiniger wordt. 

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel 
van alle aard voor bedrijfswagens forfaitair 
berekend op basis van de catalogus-

waarde en de CO2-uitstoot. Er wordt ook 
rekening gehouden met de ouderdom van 
de wagen. 

De CO2-uitstoot verschilt uiteraard voor 
benzinewagens en dieselwagens. Vanaf 
1 januari 2016 daalt de referentie-uitstoot 
van 91 naar 89 gram/km voor wagens 
met een dieselmotor en van 110 naar 107 
gram/km voor wagens met een benzine-, 
lpg- of aardgasmotor. 

Hierdoor stijgt het belastbaar voordeel van 
werknemers en bedrijfsleiders in vergelij-
king met 2015. 

In de praktijk stijgt het voordeel van  
alle aard voor de meeste voertuigen  
met 2 à 3%. 

Deze maatregel heeft vooral impact wan-
neer u een nieuwe wagen koopt. Wanneer 
u niet van wagen verandert, wordt de 
verhoging in de meeste gevallen gecom-
penseerd door de ouderdomscorrectie in 
de formule VAA. Die zorgt er namelijk voor 

dat het voordeel jaarlijks daalt, tot een 
minimum van 70% van de oorspronkelijke 
cataloguswaarde is bereikt. Voor auto’s 
ouder dan 5 jaar is er geen (verdere) ouder-
domscorrectie.

ten in zo’n prioritaire zone binnen de 4 jaar 
na hun erkenning als huisarts of wanneer 
zij verhuizen naar een prioritaire zone. De 
arts moet in die zone minstens vijf jaar 
actief zijn. Zoniet, zal de premie moeten 
worden terugbetaald. 

Tot voor kort werd de premie van 20.000 
euro mee opgenomen in de berekenings-
basis van de sociale bijdragen. Daarnaast 
zijn er op de premie ook belastingen ver-
schuldigd. In de personenbelasting wordt 
de premie echter belast aan het verlaagd 

tarief van 16,5% (nog te verhogen met 
de gemeentebelasting). Als de huisarts 
zijn beroepsactiviteit uitoefent via een 
vennootschap is het tarief vennootschaps-
belasting van toepassing.

Sinds 22 september 2015 wordt deze 
premie voor de berekening van de sociale 
bijdragen niet meer beschouwd als een 
beroepsinkomen maar als een aanmoe-
digingspremie. Daardoor zijn er ook 
geen sociale zekerheidsbijdragen meer 
verschuldigd op dit bedrag. 

 ILSE VAN HOVE  
 ILSE.VANHOVE@VDL.BE  

Impulseo  

startpremies

Starten als huisarts vergt meestal een behoorlijke investering. 
Het fonds Impulseo voorziet in een aantal steunmaatregelen 
om startende huisartsen financieel bij te staan. Dat is 
mogelijk bij de opstart van een individuele of groepspraktijk of 
als ondersteuning van de praktijk zelf.

Zo kan bij de opstart van een praktijk een 
renteloze lening van maximaal 15.000 euro 
en een éénmalige premie van 20.000 euro 
worden toegekend. Met die éénmalige pre-
mie wil men huisartsen aanmoedigen om 
zich te vestigen in een zone met relatief 

weinig huisartsen per inwoner ofwel in een 
zone waar het woon-en leefklimaat moet 
worden verbeterd. 

Huisartsen kunnen dus een beroep doen 
op die premie indien zij een praktijk opstar-

 ELLEN VERSTRAETE 
 ELLEN.VERSTRAETE@VDL.BE 

 WILLEM DE BOCK  
 WILLEM.DEBOCK@VDL.BE 
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Zoals de meeste Belgen proberen ook artsen een hoge successiebelasting te 
vermijden. Courante juridische en fiscale constructies stuiten meestal op tegenstand 
van de Nationale Raad. In december 2013 heeft de Orde toch de deur op een kier 
gezet voor successieplanningen voor de aandelen van artsenvennootschappen, 
onder meer met de mogelijkheid om de naakte eigendom van aandelen van een 
artsenvennootschap te schenken aan een niet-arts.

Sinds 2012 is het in Vlaanderen – onder 
voorwaarden – mogelijk om aandelen 
te schenken aan 0% schenkbelasting 
(dus zonder registratierechten). Ook vrije 
beroepers komen hier principieel voor in 
aanmerking. 

De besparing zit hem in het feit dat de 
aandelen geschonken kunnen worden 
(meestal de naakte eigendom aan de 
kinderen) aan een tarief dat opmerkelijk 
lager is dan de erfbelasting (dus de suc-
cessierechten bij overlijden). 

Er zijn enkele wettelijke voorwaarden 
om erkend te worden als familiale ven-
nootschap die van deze maatregel mag 
genieten. Zo moet de schenker/erflater 
minstens 50% van de aandelen bezitten. 
Het moet ook gaan om een vennootschap 
met een reële activiteit. Indien de bezol-
digingen, sociale lasten en het pensioen 
kleiner of gelijk zijn aan 1,5% van de totale 
activa én de terreinen en gebouwen in 
eigendom meer dan 50% van het totale 
actief uitmaken, komt een vennootschap 
niet in aanmerking voor deze regeling. 
Met andere woorden: patrimoniumven-
nootschappen zijn uitgesloten. 

 DE ORDE MAAKTE EEN BOCHT 

De artsenvennootschappen vielen uit de 
boot. De Orde der artsen weigerde schenkin-
gen van aandelen (volle of naakte eigendom) 
aan niet-artsen. De Plichtenleer zegt immers 
dat aandelen één en ondeelbaar zijn. Dit 
hield in dat bij een overlijden van de arts vaak 
een erfbelasting uit de hoogste schalen, met 
taxatie tot 27%, verschuldigd was. 

Eind 2013 heeft de Orde heeft echter een 
bocht gemaakt. Ze laat nu toe dat de 
aandelen van een artsenvennootschap 
kunnen opgedeeld worden in naakte ei-
gendom en vruchtgebruik, mits er voldaan 
wordt aan de nodige deontologische voor-
waarden. Die hebben onder meer betrek-
king op het stemrecht en een regeling rond 
de beëindiging van het vruchtgebruik.

Zo’n planning vereist dus twee notariële 
aktes, met de nodige tijd en kosten. Eerst 
moeten de statuten worden aangepast, 
om ze aan te passen aan de deontologisch 
opgelegde voorwaarden. Daarna is er de 
notariële schenking zelf. Maar de regeling 
moet voorafgaand ook voorgelegd worden 
aan de bevoegde raad.

Het is de Orde duidelijk geworden dat 
controle en verantwoordelijkheid over een 
artsenvennootschap niet noodzakelijk 
hoeft samen te hangen met het ’alleen 
bezit’ van de volle eigendom. Een opmer-
kelijke ommezwaai die uiteraard in het 
belang van de artsen is. 

Onder strikte voorwaarden, zowel 
deontologische als wettelijke, kan een 
doktersvennootschap nu dus in aanmer-
king komen als familiale vennootschap en 
overgaan naar de volgende generatie aan 
een gunsttarief.

Doktersvennootschap als  

familiale vennootschap

Speculatietaks: de jacht  

op de belegger

In de personenbelasting 
is sinds 1 januari de 
speculatietaks in werking 
getreden. Die nieuwe 
heffing belast speculatieve 
meerwaarden die 
worden gerealiseerd door 
beursgenoteerde aandelen, 
opties, warrants en andere 
financiële instrumenten 
binnen de zes maanden na 
aankoop weer te verkopen. 
Het tarief werd bepaald op 
33%. Het is een tweede 
regeringsmaatregel die de 
belegger treft, naast de 
nieuwe verhoging van de 
roerende voorheffing tot 27%.

De speculatietaks is van toepassing op 
meerwaarden op beursgenoteerde aande-
len e.a. die u heeft gekocht sinds 1 januari. 
Wanneer dus aandelen werden gekocht in 
2015 en die worden binnen de zes maanden 
verkocht, dan is de taks niet van toepassing. 

Verder is het zo dat het LIFO-principe (“last 
in, first out”) wordt toegepast. Kort samen-
gevat: koopt u op 1 februari 50 aandelen 
van bedrijf X en vervolgens op 1 april 50 
aandelen van ditzelfde bedrijf en verkoopt 
u er opnieuw 50 op 1 september, dan zal 
de speculatietaks toch van toepassing zijn 

op een eventuele meerwaarde. De aan-
delen die werden gekocht in april worden 
immers geacht eerst te zijn verkocht. 

Een eerste mogelijkheid om aan de taks te 
ontsnappen is dan ook de meest voor de 
hand liggende: hou uw effecten langer aan 
dan 6 maanden.

 WAT MET MINDERWAARDEN? 

Een belastbaarheid van meerwaarden zou 
de belastingplichtige er logischerwijze toe 
kunnen leiden dat minderwaarden fiscaal 
aftrekbaar zijn. Niets is echter minder 
waar. De aftrek van minwaarden wordt niet 
toegestaan. 

Er is slechts één uitzondering voorzien 
voor één specifiek geval: wanneer op 
eenzelfde effect binnen de termijn van 6 
maanden zowel een minwaarde als een 
meerwaarde wordt gerealiseerd, mag de 
minwaarde toch worden verrekend. 

 WELKE EFFECTEN VALLEN  
 BUITEN SCHOT? 

Een tweede optie om snelle meerwaarden 
te onttrekken aan de speculatietaks is te 
beleggen in effecten die niet worden gevi-
seerd. Voorbeelden hiervan zijn de meer-
waarden op aandelen in ICB’s (instellingen 
voor collectieve belegging) zoals BEVEKs 
en pensioenspaarfondsen. 

Verder worden ook de volgende meer-
waarden uitgesloten: aandelen in geregle-

menteerde vastgoedvennootschappen 
(bv. Befimmo en Cofinimmo), obligaties, 
niet-beursgenoteerde effecten en deelbe-
wijzen of aandelen van beursgenoteerde 
fondsen. Ook beursgenoteerde effecten op 
een ander onderliggend actief dan één of 
meer specifieke en vooraf bepaalde beurs-
genoteerde aandelen (bv. grondstoffen, 
munten, indices,…) blijven buiten schot, 
net zoals aandelenopties verkregen in het 
kader van de beroepsactiviteit.

 EN BUITENLANDSE EFFECTEN? 

Baat het om buitenlandse effecten te 
verwerven? Neen, want de taks is ook 
van toepassing op effecten die genoteerd 
staan op een buitenlandse beurs. Indien 
er niet gewerkt wordt met een Belgische 
tussenpersoon zal dan wel geen bevrij-
dende voorheffing ingehouden worden, 
maar toch moet de meerwaarde worden 
aangegeven in de personenbelasting. 

In het kader van de taxshift van de rege-
ring-Michel, waarbij lasten op arbeid wor-
den verschoven naar o.a. kapitaal, wordt 
de opbrengst van deze maatregel op 34 
miljoen euro begroot. Dat is een marginale 
opbrengst, en we mogen dus concluderen 
dat deze belasting voornamelijk symbo-
lisch lijkt te zijn. Zeker als we ook rekening 
houden met de kosten die gepaard gaan 
met de toepassing ervan. 

 DRIES TORREELE  
 DRIES.TORREELE@VDL.BE  

 JONATHAN SCHUERMANS  
 JONATHAN.SCHUERMANS@VDL.BE  
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InfoVandelanotte in de kijker

In deze Vandelanotte News legden we de focus op onderwerpen voor medische 
beroepen. Ons kantoor heeft een team van specialisten met specifieke knowhow om 
u als arts of vrij beroeper in de medische sector bij te staan. Aarzel niet om met hen 
contact op te nemen. Op de foto ziet u vooraan van links naar rechts: Chantal Cool, 
Sofie Reunbrouck, Kathleen Vonck, Iris De Groote, Griet Pelgrims, Els Van Eenhooge, 
Jeanne Delghust, Ellen Verstraete en Micheline Pitteman. Achteraan: Thijs Seys, Denise 
Hoogstoel, Tom Vandenbroucke, Tim Verstraete, Willem De Bock en Dennis Cuyle.

Vandelanottes Medici-team  

staat tot uw dienst

Van Cauter Aalst 
Gentse Steenweg 55 
9300 Aalst 
053 72 95 00 

Vandelanotte Antwerpen 
Herentalsebaan 71-75 
2100 Antwerpen 
03 320 97 97

Vandelanotte Brugge 
Kon. Astridlaan 29 
8200 Brugge 
050 39 28 75

Vandelanotte Brussel 
Esplanade 1/85 
1020 Brussel 
02 427 44 53

Vandelanotte Kortrijk 
Pres. Kennedypark 1A 
8500 Kortrijk 
056 43 80 60 

Vandelanotte Deinze 
Kastanjelaan 17 bus 2 
9800 Deinze 
09 381 51 81

Vandelanotte Tournai 
Avenue de Maire 101 
7500 Tournai 
069 22 64 95

Vandelanotte Zele 
Nachtegaalstraat 8/w5 
9240 Zele 
052 21 85 07

Zoals u in het woord vooraf kon lezen, maakt Vandelanotte werk van 
een verregaande digitalisering en tegelijkertijd van het versterken 
van het persoonlijk contact. Twee van onze medewerkers worden 
als het ware het gezicht van deze dubbele evolutie.

Tim Bertens zal als Change en IT-Manager de verdere digitalisering 
van Vandelanotte in goede banen leiden. Door zijn ruime ervaring 
met veranderingsprocessen en goede kijk op ICT is hij de ideale man 
om ons bij te staan in deze tijden van de 4e Industriële Revolutie.

Chantal Cool, die de Persoonlijke Financiële Planning in ons kantoor 
heeft uitgebouwd, wordt verantwoordelijke voor Sales en Marketing. 
Naast het uitbreiden van onze cliëntenportefeuille zal ze ook onze 
relatieverantwoordelijken bijstaan bij het versterken van de relatie 
met onze cliënten.

Nieuwe verantwoordelijken 

bij Vandelanotte

Vandelanotte is ook trots te kunnen 
melden dat we niet minder dan 3 nieuwe 
bedrijfsrevisoren in onze rangen hebben. 
Onze medewerkers Mathias Roef, Steven 
Smits en Laura Guarino slaagden in hun 
examen voor de titel van bedrijfsrevisor bij 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

3 Nieuwe  

bedrijfsrevisoren

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de Vriendenkring van Vandelanotte een 
solidariteitsactie in de eerste week van december. Ook dit jaar daagden de 
vennoten de medewerkers uit om opdrachten tot een goed einde te brengen.  
Er werden gadgets verkocht en van croques en soep gesmuld. Aan het einde van 
de actie kon maar liefst 10.000 euro geschonken worden aan de VZW Think Pink. 

Solidariteitsactie

 21 MAART 2016   BTW-verplichtingen voor de maand februari en  
IC-listing of 2e voorschot kwartaalaangevers

 31 MAART 2016   Jaarlijkse BTW-listing indienen.

 11 APRIL 2016   Uiterste datum 1e voorafbetaling voor natuurlijke 
personen en ook voor vennootschappen die 
hun boekjaar per kalenderjaar voeren en die een 
belastingvermeerdering willen vermijden

 20 APRIL 2016   BTW-verplichtingen voor de maand maart en IC-listing 
of 1e kwartaal en IC-listing 1e kwartaal 2016

 20 MEI 2016   BTW-verplichtingen voor de maand april en IC-listing 
of 1e voorschot kwartaalaangevers
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Dagelijks uw actuele cijfers kunnen bekijken,  
het is iets waar iedere ondernemer van droomt! 

Vandelanotte trekt al een aantal jaren de kaart van digitalisering en maakt dit nu ook voor u 
mogelijk. Met myVandelanotte kunt u als ondernemer volop mee genieten van onze professionele 
dienstverlening via uw eigen online portaal. Op regelmatige tijdstippen uw documenten aanleveren 
volstaat om gebruik te kunnen maken van het portaal en zijn vele voordelen!

 1. CONTINU INZICHT IN CIJFERS 

Gedaan met wachten op periodieke 
rapporteringen of jaarafsluitingen. 
Dagelijks kunt u een update van uw 
cijfers zien in uw portaal. Niet alleen 
liquiditeit maar ook klantentegoed en 
kostenstructuur vindt u snel en eenvoudig 
terug in uw dashboards en rapporten. 

 2. VOLLEDIG DIGITAAL ARCHIEF 

Op zoek naar een document? Vanaf nu 
geen ellenlange zoektocht meer in uw 
papieren documenten. Alles werd door 
ons op een gestructureerde manier voor 
u gearchiveerd en is te allen tijde online 
raadpleegbaar.

 3. EEN UNIEKE TOOL 

Het portaal is meer dan een volledige 
boekhouding. Voor u als ondernemer wordt 
het dé tool bij uitstek om beslissingen te 
nemen, voor ons als accountant het middel 
om (proactief) advies op maat te verlenen.

Wat heeft myVandelanotte in de toekomst nog meer in petto? 

Debiteurenbeheer  Opvolging van uw openstaande klanten was nog nooit zo eenvoudig! 
Betalingsmodule   Betaal uw leveranciers vanuit dezelfde omgeving met enkele muisklikken!! 
Analytische verwerking Hou zonder problemen alles op projectniveau bij!
 
Geïnteresseerd in deze modulaire totaaloplossing? Contacteer ons vrijblijvend voor bijkomende informatie!

myVandelanotte,  

digitaliseer uw boekhouding  

in uw eigen klantenportaal


