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Innovatie, er wordt tegenwoordig 
heel wat over geschreven en 
gesproken. Innovatie is dan 
ook essentieel voor wie als 
ondernemer wil groeien in een 
steeds sneller veranderende 
economische omgeving. Gelukkig 
is ook de overheid zich bewust 
van het belang van innovatie voor 
de economie. Er bestaan daarom 
heel wat overheidsmaatregelen 
die innoverende ondernemers een 
duwtje in de rug geven. In deze 
editie zetten we een aantal van deze 
maatregelen voor u op een rij.

Subsidies vormen uiteraard een 
eerste belangrijke stimulans. 
Hoewel het aanbod aan subsidies 
in de loop der jaren geleidelijk aan 
is afgebouwd, bestaat hierop één 
grote uitzondering : innovatiesteun. 
Voor écht vernieuwende projecten 
is het dan ook nog altijd mogelijk 
om subsidies te krijgen. Het is 
echter niet altijd evident om in de 
administratieve doolhof die hiermee 
gepaard gaat een weg te vinden. De 
begeleiding van een ervaren gids 
is dan ook geen overbodige luxe.

Ook op fiscaal vlak is er voor 
innoverende ondernemingen 
nog heel wat mogelijk. De fiscale 
aftrek voor innovatie-inkomsten 
werd recent volledig vernieuwd 
maar blijft het zeker waard om 
te bekijken. Nieuw is bovendien 
dat deze aftrek ook toegepast 
kan worden op inkomsten uit 
eigen ontwikkelde software.

En ook bij Vandelanotte blijven we 
innoveren. Zo ontwikkelde onze 
afdeling Risk Management een 
mooie tool waarmee u zicht krijgt 
op wat u na uw actieve loopbaan 
mag verwachten aan wettelijke 
en extralegale pensioenen. 

Maar er is helaas niet alleen goed 
nieuws in deze nieuwsbrief. In 
deze periode van het jaar kunnen 
we immers niet om de aangifte in 
de personenbelasting heen. Ook 
dit jaar telt die – opnieuw – meer 
codes dan de voorgaande jaren. 
Onze experts kunnen u helpen 
door de bomen het bos te zien.

U merkt het, opnieuw een 
goedgevuld nummer. Ik wens 
u dan ook veel leesplezier.

Nikolas Vandelanotte

beste 
lezer
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Innovatie,  
hét sleutelwoord om kans 

te maken op subsidies

De Vlaamse overheid raakt meer en meer overtuigd van het belang 

van innovatieve bedrijven in Vlaanderen. Om het innovatiebeleid bij 

kmo’s aan te moedigen en de innovatieachterstand aan te pakken, wil 

ze hen begeleiden en hen toegang geven tot financiële innovatiesteun. 

Het ontketenen van het innovatiepotentieel in het brede kmo-weefsel 

biedt immers grote economische opportuniteiten voor Vlaanderen. 

STEUN VOOR VERSCHILLENDE 
FASES VAN INNOVATIE

Er bestaan vandaag heel wat 
subsidies voor bedrijven die willen 
innoveren in producten of processen 
en die daar onderzoek naar doen. 
De vroegere IWT-subsidies – nu 
VLAIO-subsidies - zijn dan ook een 
stuk toegankelijker geworden. 

Zo bestaan er tijdens de prille 
ontwikkelingsfase - de fase 
waarbij een vernieuwend 
idee,  product of manier van 
werken wordt ontwikkeld - 
al een aantal verschillende 
subsidiemogelijkheden. Die 
gaan van het onderzoek naar 
de mogelijkheden zelf tot de 
ontwikkeling van prototypes. 
Wie daarvoor samenwerkt met 
een ander bedrijf of met een 
onderzoeksinstelling wordt 
door de Vlaamse overheid extra 
aangemoedigd. Om kans te maken 
op deze steun, moet een kmo-
haalbaarheidsstudie of kmo-
innovatieproject worden ingediend. 

Dit zijn projecten waarvoor men 
voor een beperkte periode 45 tot 
55 procent steun kan krijgen. Ook 
grote bedrijven kunnen in deze 
eerste fase van de ontwikkeling 
beroep doen op steunmaatregelen.

Kmo’s die in een verdere fase 
focussen op groei en daarvoor 
strategische kennis nodig hebben, 
kunnen genieten van de relatief 
nieuwe en toegankelijke kmo-
groeisubsidie. De Vlaamse overheid 
biedt namelijk financiële steun 
voor extern advies of voor de 
aanwerving van een strategisch 
personeelslid dat nodig is om tot 
een ‘kantelmoment’ te komen met 
uw onderneming. Een kantelmoment 
kan onder meer het moment zijn 
waarop u nieuwe (buitenlandse) 
markten wil aanboren, een nieuw 
product in de markt wil zetten of 
interne processen wil veranderen. 

Als u door de groei van uw 
onderneming een grote 
investering moet doen (machines, 
technologie, gebouwen,...) en 

daaraan een opleidingstraject 
voor uw medewerkers moet 
koppelen, kan het aanvragen van 
strategische transformatiesteun 
een interessante piste zijn. 
Uw investering moet dan wel 
sterk innovatief zijn en voldoen 
aan de opgelegde criteria. 

Naast deze algemene subsidies zijn 
er ook een aantal sectorgerichte 
subsidieoproepen. Zo bestaan 
er in de toeristische of de 
transportsector steunmogelijkheden 
voor nieuwe investeringen. Binnen 
de sector van de sociale economie 
wordt managementondersteuning 
dan weer sterk aangemoedigd.

DE TOEKOMST IS DUURZAAM

Elke onderneming die ecologisch 
investeert, ecologische 
productieprocessen opzet of 
technieken gebruikt die bijdragen 
tot een duurzamere wereld, wordt 
aangemoedigd door heel wat 
uiteenlopende premies en toelagen. 
We denken hierbij onder meer 
aan warmtekrachtkoppelingen, 
warmtepompen, koelsystemen, 
zonnepanelen en ledverlichting.

FEDERAAL: VOORAL 
FISCALE AANMOEDIGING 
VOOR… INNOVATIE

Ook de federale overheid wil 
bedrijven aanmoedigen om 
innovatiever en duurzamer 
te werken en doet dit 
vooral via de inhouding van 
bedrijfsvoorheffing voor masters, 
jonge innovatieve bedrijven of 
samenwerkingsverbanden met 
kennisinstellingen. Daarnaast 
is de nieuwe innovatieaftrek 
hét instrument om innovatie 
aan te moedigen. 

EUROPESE STEUN

Europa legt de lat een stuk hoger 
dan Vlaanderen. Europese 
subsidieprojecten zijn dan ook heel 
wat ambitieuzer in het stimuleren 
van ondernemingen. Hun doel is om 
de Europese markt competitiever 
te maken. Daarom wordt de 
samenwerking tussen lidstaten 
meer dan ooit aangemoedigd. 

Verder in dit nummer kan je meer 
lezen over de manieren waarop 
Europa innovatie aanmoedigt. 

  Wat is er mogelijk in Wallonië?

Ondernemingen die interesse hebben om in Wallonië te investeren of 
te innoveren, komen ook in aanmerking voor subsidies. Zo bestaat 
er steun voor haalbaarheidsstudies en wil de Waalse overheid 
met de ‘Aides à la Recherche et au Développement Technologique’ 
het kmo-weefsel én de grotere bedrijven ondersteunen. Naast 
de ‘Aides à l’Investissement Classiques’ bestaan er extra 
steunmaatregelen voor projecten die bijdragen tot de bescherming 
van de leefomgeving of die gebruikmaken van duurzame energie. 
Vaak zijn de subsidiepercentages heel wat interessanter of is er 
cofinanciering vanuit Europa mogelijk. Voor advies en opleidingen 
kan in Wallonië een beroep worden gedaan op de ‘Chèque Entreprise’. 
Er kan ook een ESF-project worden ingediend voor opleidingen, 
reorganisaties of arbeidsmarktgerelateerde projecten. 

VROEG BEGONNEN IS 
HALF GEWONNEN  

Subsidies worden altijd verleend 
aan nieuwe plannen en projecten, 
nooit aan al gerealiseerde zaken. 
In de meeste gevallen kunnen 
gemaakte kosten pas worden 
gesubsidieerd na de indiening van 
een project. Het is dus strategisch 
gezien het interessantst om 
bij elke verandering al vanaf 
een vroeg stadium na te gaan 
wat de subsidiemogelijkheden 
zijn. Tussen het opmaken en 
het effectief goedkeuren van 
een project zit namelijk al 
snel enkele maanden. Vroeg 
beginnen is dus de boodschap.

 Sofie Rapsaet
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“Je moet het gevaar niet 
écht gaan opzoeken om 

het te leren kennen.”
VANDELANOTTE ONDERSTEUNT INTERNATIONALE GROEI 

VAN NICHEBEDRIJF IN LUCHTVAARTSECTOR

Als kind dromen van een pilotenjob en vandaag aan tafel zitten met 

de grootste vliegtuigbouwers in de wereld: Airbus (Frankrijk), Boeing 

(USA) en Comac (China). Niet als piloot, maar als zaakvoerder van 

een bedrijf dat vluchtsimulatoren ontwerpt en bouwt. Het is Bert 

Buyle van Euramec in Hamme niet in de schoot geworpen. Wél het 

resultaat van een internationaal ondernemersparcours en jarenlang 

investeren in onderzoek en ontwikkeling om er nu de vruchten van te 

kunnen plukken. “Vandelanotte houdt ons mee op koers door enkele 

keren per jaar het totaalplaatje van ons bedrijf te evalueren en door 

onze internationale groeiplannen stevig te onderbouwen,” vertelt hij.

Vader Buyle was een pionier 
in België in de productie van 
printplaten. Zoon Bert ziet 
meer brood in productie in 
Azië en verkoop vanuit België. 
Zijn ondernemerszin leidt hem 
naar Singapore waar hij in 
contact komt met Techspace 
Aero, een Belgisch bedrijf dat 
onderdelen van vliegtuigmotoren 
maakt. Uit zijn contacten met 
luchtvaartbedrijven groeit de vraag 
naar vluchtsimulatoren. In 2007 
keert Bert Buyle terug naar België 
en vanaf dan begint een kleine hobby 
uit te groeien tot serious business. 

LEREN VLIEGEN KAN OOK 
GOEDKOOP EN VEILIG

“Vandaag heeft Euramec drie 
activiteiten,” vertelt Bert Buyle. 
“We ontwerpen en produceren 
vluchtsimulatoren die we als 

standaardproduct op de markt 
brengen. Daarnaast leveren 
we maatwerk waarbij klanten 
uit de vliegtuigwereld maar 
ook uit de entertainmentsector 
vluchtsimulatoren met specifieke 
designs of functionaliteiten 
aankopen. En deze zomer starten 
we met een derde activiteit. Het is 
een combinatie van flight center 
en teambuilding waarbij we de 
simulatoren die we in Hamme 
ontwikkelen ter beschikking stellen 
aan groepen. De troeven van 
Euramec zijn enerzijds dat we de 
architectuur van onze simulatoren 
– zowel qua hard- als software – 
makkelijk kunnen aanpassen aan 
diverse vliegtuigtypes. Anderzijds 
zetten we sterk in op low cost om 
onze producten aan een tot nu 
ongezien lage prijs in de markt te 
zetten. Bedoeling is om bij te dragen 
aan een verlaging van de kost van 

de pilotenopleiding. Jonge mensen 
hebben het budget niet meer om 
een privat pilot license (PPL) te 
halen, en dan hebben we het nog 
niet over een beroepsopleiding 
als piloot. Via ULM’s en lichte 
sportvliegtuigjes – een groeiende 
markt en minder gereguleerd – 
probeert men meer mensen aan 
het vliegen te krijgen. Met zo’n 
ULM vlieg je in 4 uur naar Zuid-
Frankrijk. De kans dat je heel de weg 
goed weer hebt, is echter redelijk 
klein. Hoe je daarmee omgaat, 
kun je perfect en op een goedkope 
manier in een simulator leren. Je 

“Bedoeling is om 
bij te dragen aan 

een verlaging van 
de kost van de 

pilotenopleiding.”

moet het gevaar niet écht gaan 
opzoeken om het te leren kennen.”

(BETER NIÉT) LUCHTZIEK 
IN DE SIMULATOR

“In de general aviation – alles 
wat privétransport via helicopter 
of vliegtuig omvat, waaronder 
de sportvliegerij – zijn in Noord-
Amerika 250.000 toestellen 
geregistreerd. In China zijn het er 
nog geen 1.000! Met de economische 
groei daar zullen veel mensen een 
eigen vliegtuigje willen en zal dus 
ook de vraag naar simulatoren 

sterk toenemen. Al moeten we daar 
wel tegen misopvattingen vechten. 
De klant verwacht er vaak een 
platform dat beweegt, maar daar 
wordt je ziek in. Wat je ziet moet 
immers perfect overeenstemmen 
met wat je voelt. Zo’n simulator 
is geen kermisattractie. Andere 
groeikansen zien we in de 
commerciële luchtvaart. Azië heeft 
elk jaar 15.000 nieuwe piloten nodig, 
wat tot een enorme toename aan 
vliegscholen en dus simulatoren 
zal leiden. En met de sterke groei 
van de low cost luchtvaart in 
Europa en Amerika kunnen we 
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door simulatoren in te zetten ook de 
kost van de dure pilotenopleiding 
naar beneden halen.”

INSPELEN OP CONSTANTE 
VERANDERING

“We hebben lang een vaste activiteit 
gehad, waarbij we elk jaar zowat 
hetzelfde deden. Dit was financieel 
en strategisch vrij makkelijk te 
beheren. Maar na de voorbije 
zes jaar puur in ontwikkeling te 
hebben geïnvesteerd, willen we 
onze producten nu effectief in de 
markt zetten en verkopen. Er zit heel 
wat in de pijplijn, in verschillende 
Europese landen en in Azië. We 
hebben in Porto een filiaal opgericht 

en doen dat straks ook in China. 
Als bedrijf moeten we dus vlot 
kunnen inspelen op die constante 
groei en verandering. Vandelanotte 
helpt ons om dat internationale 
speelveld af te tasten en af te 
toetsen. Ze ondersteunen ons op 
het vlak van subsidies, fiscaliteit 
en verzekeringen. Elke week komt 
er iemand langs om te zorgen 
dat de boekhouding van onze 3 
vennootschappen in orde is. En voor 
de rest zitten we minstens 3 tot 4 
keer per jaar samen om het vollédige 
plaatje te bekijken: waar zijn we mee 
bezig, waar willen we naartoe en 
wat moeten we daarvoor voorzien.”

EEN AANPAK OP MAAT

“De grote accountantskantoren, 
daar zijn wij te klein voor. En de 
kleine accountants hebben dan 
weer niet de knowhow voor de 
omgeving waarin wij nu werken. 
Het is dus nogal logisch dat we met 
een partner als Vandelanotte in zee 
gaan. Ze zijn zelf een familiebedrijf 
en hun medewerkers zijn jong en 
dynamisch, waardoor ze al vlug 
vertrouwd waren met de hele 
werking van onze groep. Bovendien 
is de communicatie heel open 
en direct, precies zoals we het 
graag hebben. Ook het meedenken 
met ons is een troef. Soms zitten 
wij met heel specifieke situaties 
waar de complexe internationale 
btw-regels op een correcte 
manier boekhoudkundig moeten 
worden toegepast. We hebben 
al gemerkt dat de expertise van 
Vandelanotte gerust naast die 
van onze grootste internationale 
klanten mag staan. Tot slot vermeld 
ik graag ook de thematische 
infosessies die ze regelmatig 
organiseren. Ik probeer er altijd 
naartoe te gaan en vind ze bijzonder 
leerrijk,” besluit Bert Buyle.

www.euramec.com
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“We hebben al gemerkt 
dat de expertise van 
Vandelanotte gerust 
naast die van onze 
grootste internationale 
klanten mag staan”

Aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden

Voorbereid op uw pensioen

Er beweegt de laatste tijd heel wat op het vlak van 
de diverse tegemoetkomingen en verminderingen 
voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Zo riep 
de Vlaamse Regering op 1 maart 2017 een nieuwe 
tegemoetkoming in het leven: de aanwervingspremie 
voor langdurig werkzoekenden. Wie sinds lange tijd 
werkzoekend is, heeft het namelijk vaak moeilijk om 
opnieuw aan de slag te gaan. Werkgevers moeten 
dankzij deze premie gestimuleerd worden om langdurig 
werkzoekenden in dienst te nemen. Deze maatregel 
is van toepassing voor alle werknemers die:

• aangeworven zijn vanaf 1 januari 2017;
• minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende 

bij de VDAB zijn ingeschreven;
• minstens 25 jaar en hoogstens 54 jaar zijn (op het 

einde van het kwartaal van indiensttreding);
• aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst 

van onbepaalde duur;
• tewerkgesteld zijn in een exploitatiezetel 

in het Vlaamse Gewest.

De premie wordt toegekend in twee schijven. De eerste 
schijf wordt verleend na een tewerkstelling van drie 
maanden, de tweede schijf volgt na twaalf maanden. 
Bij een deeltijdse tewerkstelling wordt een verschil 
gemaakt tussen drie tewerkstellingsvolumes. 

Hoeveel zal uw netto aanvullend 
pensioen bedragen? Volstaat dit 
om de levensstandaard van uw 
gezin te behouden? En wat als u 
vroegtijdig komt te overlijden of 
arbeidsongeschikt wordt? Het 
zijn maar enkele vragen die u als 
zelfstandige bezighouden bij de 
voorbereiding van uw pensioen. 
Er bestaan echter heel wat 
mogelijkheden om als zelfstandige 
een aanvullend pensioen op te 
bouwen en om uzelf te beschermen. 
Wij zetten de belangrijkste 
mogelijkheden graag op een rij.

Als zelfstandige kreeg u ongetwijfeld 
al heel wat producten aangeboden. 
Het VAPZ, het gewaarborgd 
inkomen, pensioensparen, de IPT 
voor vennootschappen, en noem 
maar op. Het hoeft dan ook niet te 
verbazen dat u het overzicht na 
een tijdje zoek bent. Om u op weg 

  Anneleen Wydooghe

  Willem De Bock

te helpen, richtte de overheid de 
website MyPension.be op. Toch is dit 
slechts een gedeeltelijke oplossing. 
Op de website vindt u bijvoorbeeld 
een overzicht van de aanvullende 
pensioenopbouw aan de hand van 
uw beroepsactiviteit. Hoewel dit 
zonder twijfel nuttig kan zijn, geeft 
de overheid u geen informatie 
over uw derdepijlercontracten, 
denk maar aan pensioensparen 
of het gewaarborgd inkomen.

Het is daarom belangrijk dat u 
een volledig overzicht krijgt van 
uw pensioenopbouw en van de 
bescherming die u kunt genieten 
wanneer u arbeidsongeschikt 
wordt. Op die manier kan een 
analyse gemaakt worden van uw 
persoonlijke situatie. In de eerste 
plaats kunt u nagaan of uw netto 
pensioen en uw aanvullende 
pensioenopbouw volstaan om 

uw levensstandaard ook na uw 
pensioen aan te houden. Hierbij is 
de leeftijd waarop u met pensioen 
wil gaan van groot belang. Bij 
een vroegtijdige opname van het 
pensioen zal u niet alleen minder 
aanvullend pensioen opbouwen, 
maar wordt uw aanvullend 
pensioen ook zwaarder belast. 
Daarnaast is het belangrijk 
om na te gaan in hoeverre uw 
pensioenplanning bestand is tegen 
risico’s zoals arbeidsongeschiktheid 
of vroegtijdig overlijden.

Een correcte en volledige 
analyse van uw situatie laat toe 
om oplossingen op maat uit te 
werken. Daarbij benut u best 
eerst alle fiscale mogelijkheden 
om aan pensioenopbouw te 
doen. Zo weet u achteraf welke 
bijkomende spaarinspanning 
nodig is om uw pensioenplanning 
volledig op de rails te krijgen. 

De aanwervingspremie moet steeds online worden 
aangevraagd bij het departement Werk en Sociale 
Economie en dat binnen de drie maanden na de 
aanwerving. Daarna vervalt het recht op de premie. 
De automatische gegevensuitwisseling met andere 
overheden zal pas vanaf juli beschikbaar zijn. Vanaf 
dan worden ook eerdere aanvragen behandeld. 
Vanaf september 2017 moet het systeem ten slotte 
volledig operationeel zijn en zullen alle dossiers 
behandeld, goedgekeurd of geweigerd worden binnen 
de maand na de aanvraag. Elk dossier zal bovendien 
uitbetaald worden via de online toepassing.

Tewerkstellings-
volume

Percentage
van de 

subsidie
1e schijf 2e schijf Totaal

Voltijds 100% € 1.250 € 3.000 € 4.250

Deeltijds

< 30% Geen recht 
op subsidie / / /

≥ 30% en < 80% 60% € 750 € 1.800 € 2.550

≥ 80% 100% € 1.250 € 3.000 € 4.250
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LOONKOST

80 procent toegekend voor 
de doorstorting van de 
bedrijfsvoorheffing. Die vrijstelling 
is onder meer van toepassing 
voor onderzoekers die het 
diploma van doctor, master of 
gelijkwaardig hebben in een bepaald 
wetenschappelijk vakgebied. Dankzij 
deze maatregel wordt de loonkost 
van bijvoorbeeld ingenieurs voor de 
vennootschap sterk gereduceerd.

Minder gekend is de 
innovatiepremie. Deze premie of 
bonus kan worden toegekend aan 
een creatieve werknemer voor 
het aanbrengen van een nieuw 
idee dat uitgevoerd werd binnen 
de onderneming. Binnen bepaalde 
grenzen zijn op deze premie geen 
sociale bijdragen verschuldigd en de 
werknemer wordt hierop niet belast.

ACTIVA

Ook ondernemingen die investeren 
in activa voor onderzoek en 
ontwikkeling worden door de 
overheid aangemoedigd. De 
investeringsaftrek voor uitgaven 
in O&O is een fiscaal voordeel. 
Een bepaald percentage (13,5 
procent eenmalig of 20,5 procent 
gespreid) van de aanschaffings- 
of beleggingswaarde van de 
investeringen die tijdens de 
belastbare periode zijn uitgevoerd, 
mag worden afgetrokken van 
de belastbare winst. Als de 
winst onvoldoende is, mogen 
de investeringsaftrekken die 
niet verricht kunnen worden 
onder bepaalde voorwaarden 
worden overgedragen naar een 
volgende belastbare periode.

Het belastingkrediet voor 
onderzoek en ontwikkeling is een 
gelijkaardige fiscale maatregel 
onder dezelfde voorwaarden. 
Beide maatregelen kunnen echter 
niet worden gecumuleerd. Er 
moet dus een keuze worden 
gemaakt tussen beide regimes. 

WINST

Het BEPS-actieplan van de OESO 
stimuleert landen om nauwer samen 
te werken en hun (internationale) 
fiscale regelgeving op elkaar af te 
stemmen. Onder invloed daarvan 
heeft België het oude regime 
van de octrooiaftrek per 1 juli 
2016 afgeschaft. Oude octrooien 
die aangevraagd of verkregen 
werden voor 1 juli 2016, kunnen 
binnen een overgangsregeling 
echter nog steeds van de oude 
octrooiaftrek genieten.

Ter vervanging van de aftrek voor 
octrooi-inkomsten werd een nieuwe 
aftrek voor innovatie-inkomsten 
ingevoerd die in overeenstemming 
is met de richtlijnen van de OESO. 
Die nieuwe regeling brengt met 
zich mee dat de aftrek enkel nog 
zal worden toegestaan wanneer 
de vennootschap zelf O&O-
activiteiten uitvoert of wanneer zij 
die (gedeeltelijk) uitbesteedt aan 
een niet-verbonden onderneming.

 Delphine Vanassche

De Belgische wetgever trekt meer dan ooit de kaart van de innovatie. Er bestaan 

dan ook heel wat fiscale en sociale incentives die bedrijven ondersteuning bieden bij 

hun innovatiebeleid. De steunmaatregelen worden toegekend op drie vlakken: het 

tewerkgestelde personeel, de aangeschafte activa en de resultaten van de innovatie.

Steun voor  
innovatieve bedrijven

  Conclusie

België is een land met hoge belastingtarieven, 
zowel op lonen als op resultaten. Met de 
invoering van deze fiscale incentives geeft 
de wetgever innovatieve bedrijven echter 
de nodige ademruimte om hun innovatieve 
ideeën volop te ontplooien. Bovendien wordt 
met de invoering van de nieuwe innovatie-
aftrek volop de kaart van innovatieve software 
getrokken. Softwarebedrijven zien hun 
belastingtarief dan ook aanzienlijk dalen. 

De nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten 
wordt beperkt door de Nexus-breuk:

Nexus = 
(Kwalificerende uitgaven x 1,3) / (Globale uitgaven)

Met ‘Kwalificerende uitgaven’ worden O&O-uitgaven 
bedoeld die de vennootschap zelf heeft gedaan of 
heeft uitbesteed aan niet-verbonden ondernemingen, 
en die rechtstreeks gaan over het intellectueel 
eigendomsrecht. Uitgaven die hier niet rechtstreeks 
over gaan, worden uitgesloten, zoals interesten 
en uitgaven voor terreinen en gebouwen..

De ‘Globale uitgaven’ omvatten de bovenstaande 
kwalificerende uitgaven en de uitgaven die 
werden gedaan vóór de verwerving van het 
intellectueel eigendomsrecht. Ook de uitbestede 
O&O-activiteiten die gaan over het intellectueel 
eigendomsrecht behoren tot deze globale uitgaven.

De aftrek werd ten slotte verhoogd naar 85 procent (in 
plaats van 80 procent), maar moet vanaf nu worden 
toegepast op het netto innovatie-inkomen. Daarnaast 
werd ook het materieel toepassingsgebied van de 
nieuwe aftrek uitgebreid. Vanaf nu komen niet alleen 
octrooien en aanvullende beschermingscertificaten in 
aanmerking, maar wordt de aftrek ook toegekend aan 
inkomsten uit kwekersrechten, van overheidswege 
toegekende data- en markt exclusiviteitsrechten voor 
gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor 
menselijk of dierlijk gebruik, weesgeneesmiddelen en 
auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s. 
De aftrek gaat ook over inkomsten uit licenties, 
inbegrepen licenties, ontvangen schadevergoedingen en 
meerwaarden die bij de verkoop werden gerealiseerd. 

Vanaf het moment dat het octrooi wordt aangevraagd, 
kan de aftrek worden toegepast. Men hoeft dus niet 
langer te wachten tot het octrooi verkregen wordt 
om van de aftrek te genieten. Aftrek die niet benut 
werd, kan voortaan ook worden overgedragen 
naar een volgende belastbare periode.
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De Europese Commissie 
zet de laatste jaren stevig 
in op de versterking van de 
innovatiecapaciteit. Dat doet ze 
aan de hand van verschillende 
interessante fondsen en 
programma’s. Hoewel het vaak 
een ingewikkeld kluwen lijkt, liggen 
er ook voor Vlaamse bedrijven 
heel wat mooie kansen voor het 
grijpen. Zeker voor wie zin heeft 
om in de wondere wereld van de 
Europese subsidies te springen!

VOOR WAAGHALZEN: HET HORIZON 
2020 SME-INSTRUMENT

Horizon 2020 is het grote Europese 
onderzoeks- en innovatiekader 
dat maar liefst 80 miljard euro 
ter beschikking stelt voor 
doorbraken en ontdekkingen. 

Omdat het opmaken van grote 
en complexe dossiers vaak enkel 
weggelegd is voor kennisinstellingen 
of grote bedrijven, ontwikkelde 
de Europese Unie binnen Horizon 
2020 een veel eenvoudiger 
instrument dat zich specifiek richt 
tot kmo’s. Dit SME-instrument 
biedt naast directe financiële 
middelen ook andere ondersteuning 
om de innovatiecapaciteit te 
verhogen. U kunt steun krijgen 
voor haalbaarheidsstudies (fase 
1), innovatieprojecten (fase 2) 
en commercialisering (fase 3).

Europa investeert fors in innovatieve bedrijven

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017

Het SME-instrument is nieuw en erg 
concurrentieel. De Commissie heeft 
de nieuwe evaluatieresultaten voor 
fase 1 – de haalbaarheidsstudie 
– voor de eerste oproep in 2017 
bekendgemaakt. 184 innovatieve 
bedrijven ontvangen samen 8,9 
miljoen euro. Dit betekent dat nog 
geen 5 procent van de ingediende 
projecten werd goedgekeurd. 
Twee Vlaamse bedrijven – Wonder 
Media Productions en Ugentec 
– krijgen elk 50.000 euro.

De volgende deadline voor het 
indienen van projecten is 6 
september 2017. Een instrument 
voor durvers met een straf plan dus. 

SAMENWERKEN OVER 
DE GRENZEN HEEN

Een stuk haalbaarder zijn de 
mogelijkheden die Interreg biedt. 
Binnen deze programma’s voor 
interregionale samenwerking 
zijn er nu heel wat meer 
mogelijkheden voor bedrijven 
om subsidies te ontvangen. Het 
gaat hierbij steeds om projecten 
die de samenwerking tussen 
regio’s en landen bevorderen.

Binnen Interreg Vlaanderen-
Nederland, het programma 
dat de samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland wil 
aanmoedigen, zijn er momenteel 

Binnenkort is het weer tijd om 
uw jaarlijkse aangifte in de 
personenbelasting in te dienen. 
Het aangifteformulier ‘aanslagjaar 
2017, inkomstenjaar 2016’ werd 
op 29 maart 2017 in het Belgisch 
Staatsblad gepubliceerd. Opvallend 
is dat er dit jaar 75 codes zijn 
bijgekomen. Het totaal aantal codes 
bedraagt daardoor maar liefst 885. 
Geen eenvoudige taak dus voor 
wie het dit jaar op zich neemt.

INDIENINGSDATUM 
VAN DE AANGIFTE

De indieningsdatum van de aangifte 
op papier is dit jaar vastgelegd 
op 29 juni 2017. Wie zijn aangifte 
via Tax-On-Web wil indienen, 
heeft nog tijd tot 13 juli 2017. 
Ondernemers die een beroep doen 
op een boekhouder (mandataris) 
moeten dat ten laatste op 26 
oktober 2017 doen. Niet-ingediende, 
laattijdige of onjuiste aangiften 
ontvangen een administratieve 
geldboete die kan variëren 
tussen 50 euro en 1.250 euro. 

TAX-ON-WEB NOG EENVOUDIGER

De Tax-On-Web-site werd recent 
volledig vernieuwd en is er een 
stuk eenvoudiger op geworden. 
Zo wordt u vanaf nu automatisch 
doorverwezen naar www.myminfin.
be, waar uw persoonlijk fiscaal 
dossier altijd beschikbaar is. 
Bovendien moet u in de online 
aangifte maar één scherm meer 
consulteren. Het is dus niet langer 
nodig om alle vakken te doorlopen. 
De aangifte is namelijk gebaseerd 
op de vooraf ingevulde codes voor 
het aanslagjaar en de ingevulde 
codes in het vorige aanslagjaar.

NIEUWIGHEDEN IN DE AANGIFTE

Hoewel de aangifte via Tax-On-Web 
een stuk eenvoudiger is geworden, 
blijft het fiscale luik een ingewikkeld 
kluwen. De belangrijkste codes vindt 
u in de volgende vakken terug:

Vak VII: Inkomsten van kapitalen 
en roerende goederen

Sinds 1 januari 2016 is het tarief 
van de roerende voorheffing 
opgetrokken van 25 naar 27 procent. 
De rubrieken in de aangifte werden 
op dat vlak dan ook aangepast. 
Daarnaast werden een aantal 
nieuwe subrubrieken gecreëerd 
voor roerende inkomsten die 
onderworpen zijn aan de roerende 
voorheffing van 17 procent (in het 
kader van de liquidatiereserve) 
en 5 procent (in het kader 
van de vastklikoperatie).
Verder is het tarief van 17 
procent verschuldigd wanneer 
de liquidatiereserve wordt 
uitgekeerd binnen de 5 jaar te 
rekenen vanaf de laatste dag van 
het belastbaar tijdperk van aanleg. 
Het tarief van 5 procent is ten 
slotte van toepassing wanneer 
een kleine vennootschap in het 
4e jaar na de vastklikoperatie 
een kapitaalvermindering 
heeft doorgevoerd.

Vak IX: Interesten en 
kapitaalaflossingen van leningen en 
schulden, premies van individuele 
levensverzekeringen en erfpacht- en 
opstalvergoedingen of gelijkaardige 
vergoedingen, die recht geven 
op een belastingvoordeel

Door de nieuwe specifieke 
gewestelijke regelgeving onderging 
dit vak een aantal belangrijke 
wijzigingen. De gewestelijke 
verschillen worden in de aangifte 
aangeduid door de invoering 
van voetnoten, die verduidelijken 
welke maatregel voor welke 
inwoner van toepassing is. 
Rubriek B heeft betrekking op de 
uitgaven die op het tijdstip van 
hun betaling recht geven op de 
belastingvermindering ‘eigen 
woning’. De nieuwe rubriek B.1 
is enkel van toepassing voor 
Vlaanderen. In Vlaanderen geldt 
voor leningen afgesloten in 2016 
namelijk het nieuwe stelsel van de 

geïntegreerde woonbonus. Rubriek 
B.2 geldt dan weer uitsluitend voor 
het Waalse gewest. Voor leningen 
afgesloten in 2016 is daar het 
nieuwe stelsel ‘chèque habitat’ 
van toepassing. Rubriek B.3 en 
volgende hebben betrekking op 
de andere bestaande gewestelijke 
belastingvoordelen. In rubriek 
C worden ten slotte de uitgaven 
vermeld die op het tijdstip van de 
betaling op een andere woning 
dan de eigen woning slaan.
Nieuw is ook dat de attesten 
van hypothecaire leningen en 
levensverzekeringen vanaf 1 
januari 2016 elektronisch worden 
aangeleverd. De attesten kunnen via 
MyMinfin worden geraadpleegd. 
 
Vak X: Belastingverminderingen 
& Vak XI: Belastingkrediet 

In deze vakken worden zowel 
federale als gewestelijke 
belastingverminderingen 
opgesomd. Via voetnoten wordt 
aangeduid voor welke inwoner 
een regel van toepassing is. Onder 
deze vakken vinden we onder 
andere giften, de taxshelter voor 
startende kmo’s, dakisolatie, 
de Vlaamse win-winlening en 
de Waalse ‘Coup de Pouce’.

Vak XIV: Rekeningen en 
individuele levensverzekeringen 
in het buitenland, juridische 
constructies en leningen aan 
startende kleine ondernemingen

Op de persconferentie van 25 april 
2017 heeft de FOD Financiën de 
aandacht gevestigd op het feit dat de 
automatische gegevensuitwisseling 
van fiscale informatie met het 
buitenland verder wordt uitgebouwd. 
Dit gaat over informatie in verband 
met buitenlandse onroerende en 
roerende goederen, roerende 
inkomsten, beroepsinkomsten in 
het buitenland en buitenlandse 
levensverzekeringen. Het is 
dan ook aangewezen om deze 
informatie en de bijhorende 

  Els Van Eenhooge

  Sofie Rapsaet

twee oproepen die zich richten 
tot innovatieve bedrijven. 

Crossroads2 is een project dat 
duurzame grensoverschrijdende 
samenwerking bevordert rond 
kansrijke innovatieprojecten tussen 
kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen 
en Zuid-Nederland (Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg). Naast 
subsidie voor innovatieprojecten 
met een Nederlandse partner, 
kunt u ook coaching op maat 
krijgen voor uw innovatieproject. 

Het Interreg-project Link2Innovate 
wil via coaching en samenwerking 
kmo’s in de grensregio helpen om 
de zogenoemde Valley of Death 
te trotseren. Dat wil het doen 
door jonge technologiebedrijven 
te linken aan geïnteresseerde 
bedrijven of organisaties aan de 
andere kant van de grens. Het 
jonge technologiebedrijf krijgt 
dan een subsidie en de nodige 
ondersteuning om de nieuwe 
technologie aan de overkant van 
de grens op de markt te brengen.

juridische constructies in uw 
aangifte aan te geven.  

Vak XVI: Diverse inkomsten 

De aangifte bevat nu ook een 
rubriek voor de aangifte van 
meerwaarden op aandelen die 
aan de speculatiebelasting (van 33 
procent) zijn onderworpen. Wanneer 
deze belasting bij wijze van roerende 

voorheffing is ingehouden, bestaat 
er geen aangifteverplichting.
Het mag dus duidelijk zijn dat 
het invullen van de aangifte in de 
personenbelasting geen eenvoudige 
klus meer is. Vandelanotte 
helpt u als ondernemer graag 
verder. Daarnaast bieden wij 
onze diensten vanaf nu ook 
aan uw werknemers aan. Een 
medewerker van ons kantoor komt 

dan ook graag bij u langs om uw 
werknemers te ondersteunen bij 
het invullen van hun aangifte.
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VANDELANOTTE IN DE KIJKER AGENDA & CONTACT

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

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

Vandelanotte Brugge
Torhoutse Steenweg 250
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 Gent
Bijenstraat 22
9051 Gent
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

Innovatie en groei gaan hand in hand. In deze Vandelanotte 
News kon u zien hoe de verschillende overheden op allerlei 
manieren vernieuwing stimuleren bij Vlaamse bedrijven. Ons 
team van fiscalisten, juristen en subsidie-experts geeft u dan 
ook graag advies over alle steunmaatregelen waar u recht 
op hebt voor uw innovatieve plannen. Dit multidisciplinaire 
team is bovendien steeds op de hoogte van de meest actuele 
steunmaatregelen, informeert u proactief en helpt u bij alle 
facetten van de aanvraag tot de indiening en de opvolging. Wie 
meer informatie wenst, kan daarvoor steeds terecht bij collega’s 
Sofie Rapsaet, Delphine Vanassche en Anneleen Wydooghe.

20 JUNI
Btw-verplichtingen voor de maand mei en IC-listing.

30 JUNI
Aangifte indienen voor de vennootschappen die hun 
jaarrekening per 31 december 2016 afsluiten.

10 JULI
Voorafbetalingen (VA 2) om een 
belastingvermeerdering te vermijden.

20 JULI
Btw-verplichtingen voor de maand juni en IC-listing of 
aangifte en IC-listing tweede kwartaal 2017. In principe 
uitstel tot 10 augustus, met uitzondering van de betaling.

21 AUGUSTUS
Btw-verplichtingen voor de maand juli en IC-
listing. In principe uitstel tot 10 september, 
met uitzondering van de betaling.

20 SEPTEMBER
Btw-verplichtingen voor de maand 
augustus en IC-listing .

29 SEPTEMBER
Uiterste datum voor het indienen van het 
verzoek om teruggave van btw betaald in 
2016 in een andere lidstaat van de E.U.

COLOFON

‘Vandelanotte News’ is een magazine van Vandelanotte++.
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Vandelanotte++, Pres. Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk.

Nog meer weten over Vandelanotte? 

Surf naar onze webiste op www.vandelanotte.be.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel 

van druk, fotokopie, online publicatie of op welke wijze dan 

ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Donderdag 4 mei 2017 stond bij Vandelanotte in het 
teken van innovatie. Samen met IP Hills ontvingen wij 
een zeventigtal enthousiastelingen in de Zebrastraat 
in Gent voor een avondje innoveren. Delphine 
Vanassche, belastingconsulente bij Vandelanotte, 
nam de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten 
onder de loep. Wie een octrooi of patent aanvraagt, 
kan namelijk genieten van een bijzonder fiscaal 
voordeel. En daar ging Delphine maar al te graag 
wat dieper op in. Sofie Rapsaet, subsidieadviseur bij 
Vandelanotte, ontwarde dan weer het ingewikkelde 
kluwen van subsidies. Er bestaan dan ook heel 
wat mogelijkheden om steun aan te vragen, vanaf 
de ontwikkeling van een vernieuwend idee tot 
het internationaliseren ervan. De avond werd 
afgesloten met een gezellig netwerkmoment waar 
meer dan ooit ideeën werden uitgewisseld.

Het mooie weer van de afgelopen weken roept voor heel 
wat mensen opnieuw het vakantiegevoel op. Het is dan 
ook vaak op die momenten dat u begint na te denken 
over een eigen plekje waar de zon elke dag schijnt. 
Wie droomt van een tweede verblijf onder de zon, kon 
in mei met al z’n vragen terecht op de contactdagen 
‘Vastgoed in het buitenland’. Hebt u onze contactdagen 

Financiële steun en bescherming 
voor innovatieve ideeën

Tweede verblijven in het buitenland

gemist? Geen nood! We weten namelijk dat het belangrijk 
is dat u zich vanaf de start goed laat informeren. 
Daarom staan wij steeds voor u klaar om samen met 
u de fiscale en juridische aandachtspunten in kaart te 
brengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Stephanie Vanmarcke en Hannelore Durieu.



In onze digitale maatschappij worden we steeds vaker 

geconfronteerd met nieuwe technologieën. De digitale economie 

leidt dan ook maar al te vaak tot een hogere productiviteit. Toch 

schuilt daarin een groot gevaar: informatie (of data). Omdat 

data het nieuwe goud zijn, proberen hackers die informatie 

te stelen door misbruik te maken van de kwetsbaarheden 

van zowel computersystemen als van de mens. 

De specialisten bij Vandelanotte helpen u bij het in kaart brengen 

van al uw hardware, software, netwerken en databases zodat 

de mogelijke bedreigingen en kwetsbaarheden aangepakt 

kunnen worden. Daarnaast helpen zij u bij de voorbereiding 

op de GDPR-regelgeving die vanaf mei 2018 in werking 

treedt. De boetes voor bedrijven die hun gevoelige 

gegevens onvoldoende beschermen, kunnen vanaf 

dat moment oplopen tot 4% van de omzet. 

Vandelanotte Cyber Security is uw partner voor 

veiligheidsbeleid binnen uw onderneming. 

Met een grondige risicoanalyse en een 

beveiligingsplan zorgen wij voor een 

perfecte bescherming van uw data.

contact@vdl.be www.vandelanotte.be +32 56 43 80 60 facebook.com/vandelanotteacc linkedin.com/company/vandelanotte

Meer veiligheid en privacy 
in een digitale wereld


