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Inbehandelingneming
Bij brief van 19 december 2014 heeft Vice-eersteminister en M inister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, de heer Kris Peeters, de raad in de onderstaande
bewoordingen om advies gevraagd:
" Geachte heer Secretaris,
Met dit schrijven wens ik de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven om advies te verzoeken met
betrekking tot de omzetting van de in rand vermelde richtlijn.
U kan in bijlage 1 bij dit schrijven een voorstel vinden van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen waarin een algemeen overzicht wordt gegeven van de principes van omzetting en waarbij ze
tevens een aantal opties weergeeft tot omzetting van deze richtlijn.
Dit voorstel tot omzetting wordt geconcretiseerd in een aantal voorstellen van wijziging van de
relevante bepalingen in de volgende in bijlage opgenomen wetten en uitvoeringsbesluiten:
Wetboek van Vennootschappen (bijlage 2);
Wetboek Economisch Recht (bijlage 3);
Wet van 22 december 1995 betreffende de sociale balans (bijlage 4);
Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (bijlage 5);
KB van 12 september 1983 tot bepaling van minimumindeling van een algemeen
rekeningstelstel en KB van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de
boekhouding van de ondernemingen (bijlage 6)
Mag ik U verzoeken om mij, uiterlijk tegen vrijdag 13 februari 2015, een gemotiveerd advies van Uw
Raad te willen bezorgen met betrekking tot het voorstel van de Commissie voor Boekhoudkundige
normen en meer in het bijzonder met betrekking tot de verschillende opties die in het voorstel worden
voorzien.
…”
Bij brief van 4 februari 2015 heeft de raad de heer Kris Peeters om uitstel gevraagd voor het uitbrengen
van het advies. De heer Peeters heeft de raad uitstel verleend tot 27 februari 2015. Na overleg met de
beleidscel van de heer Peeters werd deze termijn met een week verlengd, gelet op de vastgelegde
vergaderagenda en de intenties om een unaniem ontwerpadvies op te stellen.
De subcommissie Boekhoudregeling werd belast met het opstellen van een ontwerpadvies en is
daartoe bijeengekomen op 8, 15 en 29 januari, 5, 18 en 25 februari en 2, 3 en 5 maart 2015. Daarnaast
heeft de subcommissie Boekhoudregeling de opdracht gegeven aan een werkgroep om zich specifiek
te concentreren op de sociale balans. Deze werkgroep is bijeengekomen op 22 en 28 januari 2015.
Bij de voorbereiding van het ontwerpadvies heeft de subcommissie Boekhoudregeling kunnen rekenen
op de deskundige medewerking van vertegenwoordigers van het secretariaat van de CBN, de NBB, het
Instituut Nationale Rekeningen, de fod Financiën, de fod Economie en de Algemene Directie Statistiek,
de Hoge Raad voor Economische Beroepen, Het Instituut van de B edrijfsrevisoren, de R SZ en
Febelfin.
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Het ontwerpadvies werd op 18 maart 2015 voorgelegd aan de plenaire vergadering, die het unaniem
heeft goedgekeurd.

Inleiding
Richtlijn 2013/34/EU1 herneemt de bepalingen die vroeger in de Vierde en Zevende Boekhoudrichtlijn 2
stonden. De nieuwe richtlijn moderniseert en v ereenvoudigt een aantal van deze bepalingen. Uit de
overwegingen bij de richtlijn blijkt dat deze richtlijn onder meer kadert in het actieplan van de Europese
Commissie "Een 'Small Business Act' voor Europa", waarbij de Commissie het engagement is
aangegaan om het "Think Small First"-principe concrete inhoud te geven en aldus de centrale plaats
van de kmo's in de economie van de Unie te erkennen. Het Think Small First principe houdt niet in dat
microbedrijven en kmo's de wetgeving niet hoeven toe te passen. De bedoeling is dat bij het opstellen
van wetgeving rekening wordt gehouden met het feit dat deze ook zal gelden voor kleine entiteiten. De
verwezenlijking van de beoogde doelstelling van de wetgeving mag daardoor echter niet in het gedrang
komen 3. Daarnaast past dit voornemen volgens de E uropese Commissie eveneens in de al gemene
context van betere regelgeving, en meer in het bijzonder van de m ededeling van de C ommissie
"Slimme regelgeving in de Europese Unie".
De "Akte voor de interne markt" beoogt meer specifiek de Vierde en Zevende jaarrekeningrichtlijn te
vereenvoudigen wat betreft de v oorschriften voor financiële verslaglegging, en de adm inistratieve
lasten te verminderen, in het bijzonder voor kmo's. De Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame
en inclusieve groei had zich reeds uitgesproken voor het verminderen van de administratieve lasten,
het verbeteren van het ondernemingsklimaat, in het bijzonder voor kmo's, en het bevorderen van de
internationalisering van kmo's. In diezelfde zin heeft de Europese Raad van 24 en 25 m aart 2011
maatregelen aangekondigd ter verbetering van de productiviteit, met name door het verminderen van
de administratieve rompslomp en het verbeteren van de regelgeving voor kmo's.
De richtlijn omvat een aantal verplicht om te zetten bepalingen in het Belgisch recht, alsook een aantal
opties waarbij aan de l idstaten de vrijheid wordt gelaten hiervan al dan ni et gebruik te maken. De
richtlijn dient uiterlijk 20 juli 2015 in de nationale regelgeving te worden omgezet. Aldus werden door de
Commissie voor Boekhoudkundige Normen aanpassingen voorbereid in de volgende wetten en
uitvoeringsbesluiten:
-

Wetboek van Vennootschappen;

-

Wetboek Economisch recht;

-

Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid (i.v.m. de sociale balans);

-

Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven;

-

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen;

-

Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een
algemeen rekeningstelsel;

Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en v an de r aad van 26 j uni 2013 bet reffende de j aarlijkse financiële
overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen.
2 Richtlijn 78/660/EEG van de raad betreffende de j aarrekening van bepaalde vennootschapsvormen en R ichtlijn
83/349/EEG betreffende de geconsolideerde jaarrekening.
3 Zie ook het Advies van 26 november 2014 van het Europees Economisch en Sociaal Comité betreffende het Programma
voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT).
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Koninklijk besluit van 12 s eptember 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de
boekhouding van de ondernemingen;

In de voorstellen tot wijziging van de wetten en uitvoeringsbesluiten werden door de CBN voor diverse
opties tekstvoorstellen uitgewerkt, waarbij soms zelfs verschillende alternatieven werden aangereikt.
Het advies van de raad spitst zich dan ook hoofdzakelijk toe op de k euze van de m eest geschikte
beleidsopties om tegemoet te komen aan de respectieve belangen van werknemers, werkgevers en
andere belanghebbenden.

ADVIES
1

Algemene beschouwingen

De raad neemt akte van de doelstellingen van de richtlijn om de a dministratieve lasten voor
ondernemingen te vereenvoudigen en te verlichten, met bijzondere aandacht voor kmo's en de zeer
kleine ondernemingen, en z o deze ondernemingen in staat te stellen concurrentiëler te worden. De
raad is van oordeel dat het "Think small first" principe mee in aanmerking genomen moet worden bij de
omzetting van de richtlijn in Belgisch recht. De raad stelt verder vast dat de richtlijn in tal van opties
voorziet en zo ruimte laat voor de lidstaten om hier al dan niet, naar eigen behoefte, gebruik van te
maken. Dit kan ertoe leiden dat het "level playing field" voor de lidstaten in het gedrang komt. Zeker in
een klein land met een open economie als België ligt deze mogelijke concurrentieverstoring bijzonder
gevoelig. Bij het omzetten van de richtlijn dient hiermee rekening te worden gehouden, zonder de
specificiteiten van het Belgische model uit het oog te verliezen.
De raad wijst op het belang van de f inanciële verslaggeving als betrouwbaar bestuurs- en
communicatiemiddel voor ondernemingen en hun aandeelhouders.
De raad vraagt verder dat de omzetting van de richtlijn geen a fbreuk zou doen aan de
informatieverplichtingen naar werknemers, hun vertegenwoordigers en naar de bevoegde
overlegorganen toe. De financiële verslaggeving vormt voor hen i mmers een bel angrijke bron van
economische en financiële informatie.
De financiële verslaggeving is eveneens belangrijk voor stakeholders als de banken, de leveranciers,
de schuldeisers en de fiscus, alsook voor statistische diensten, om te kunnen blijven voldoen aan de
vereisten op Belgisch, Europees en i nternationaal niveau. De financiële verslaggeving moet deze
belanghebbenden toelaten om de informatie te verkrijgen die beantwoordt aan hun behoeften, zonder
dat zij deze informatie via andere wegen (vb. enquêtes) zouden moeten opvragen bij de
ondernemingen. Dit zou immers opnieuw een verhoging van de administratieve lasten en kosten voor
ondernemingen inhouden.
De raad wijst bovendien op de nauw e band die er in België bestaat tussen de boekhouding en d e
fiscaliteit. De raad wil dit zo houden. Aldus kunnen vereenvoudigingen in de boekhoudkundige
verplichtingen voor ondernemingen slechts worden doorgevoerd voor zover de l ink met de f iscaliteit
niet in het gedrang komt en dat de financiële verslaggeving nog steeds de basis vormt voor een
correcte belastingberekening voor ondernemingen.
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Drempels voor de enkelvoudige jaarrekening
Drempels voor kleine vennootschappen

Het huidig artikel 15 W. Venn. omschrijft kleine vennootschappen als "vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid die voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der
volgende criteria overschrijden:
-

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;

-

jaaromzet, exclusief de belastingen over de toegevoegde waarde: 7.300.000 euro;

-

balanstotaal: 3.650.000 euro;

tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt”.
De richtlijn voorziet voor kleine vennootschappen een bandbreedte met een minimum en m aximum
voor wat betreft de criteria netto-omzet en balanstotaal: minimum 8 m iljoen euro en m aximum 12
miljoen euro netto-omzet, minimum 4 miljoen euro en maximum 6 miljoen euro balanstotaal.
De raad stelt vast dat de minimumwaarden van de criteria netto-omzet en balanstotaal in de richtlijn
hoger liggen dan de huidige bedragen in artikel 15 W. Venn. en dat deze bedragen dus verplicht
verhoogd moeten worden. De raad merkt bovendien op dat de huidige criteria sinds 2004 niet meer
werden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Daarom stelt de raad voor om voor de
criteria jaaromzet en balanstotaal voor kleine ondernemingen de geïndexeerde bedragen in artikel 15
W. Venn. op te nemen, met name 9 miljoen euro jaaromzet en 4,5 miljoen euro balanstotaal 4. Dit zou in
de praktijk betekenen dat het aantal kleine ondernemingen (die geen micro-ondernemingen zijn) zou
toenemen van 53.990 (met 702.699 VTE werknemers) naar 55.047 (met 735.836 VTE werknemers),
een stijging van 1057 ondernemingen (zie bijlage 1). Dit betreft de gevolgen van de verhoging van de
drempels van artikel 15 W. Venn. bij berekening op enkelvoudige basis.
Daarnaast merkt de Raad op dat ten gevolge van de richtlijn verbonden vennootschappen hun criteria
niet langer op geconsolideerde basis mogen berekenen, tenzij het gaat om moederondernemingen of
om vennootschappen die zijn opgericht met als enig doel de verslaggeving van bepaalde informatie te
ontwijken. Dochterondernemingen die klein zijn op basis van artikel 15 W. Venn., maar geconsolideerd
de criteria overschrijden en dus toch een volledig schema moeten neerleggen, zullen voortaan een
verkort schema kunnen neerleggen. Volgens de CBN is het niet mogelijk een nauwkeurige berekening
te maken van het aantal volledige schema's dat zal overblijven op basis van de nieuwe criteria en
rekening houdend met het feit dat enkel moedervennootschappen de criteria nog mogen berekenen op
geconsolideerde basis. Uit gegevens van de Balanscentrale van de NBB blijkt dat in 2012 14.880
kleine vennootschappen toch een volledig schema hebben neergelegd. Van deze 14.880 kleine
vennootschappen waren er 3.119 moedervennootschap. De resterende 11.761 kleine
vennootschappen leggen om verschillende redenen een volledig schema neer: omdat ze in de huidige
stand van het W. Venn. geconsolideerd de criteria overschrijden, maar ook omdat ze deel uitmaken
van een (genoteerde) groep of op vrijwillige basis.

Aanpassing van de hui dige criteria artikel 15 W . Venn. met consumptieprijsindex april 2014 ten opzichte van het
gemiddelde 2004: 122,90.
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Wat betreft het verkorte schema voor kleine vennootschappen, gaat de raad akkoord met de door de
CBN voorgestelde wijzigingen op basis van de richtlijn. De raad merkt wel op dat de CBN het
aangewezen vindt om bepaalde informatie, die niet langer deel mag uitmaken van de toelichting, te
behouden via artikel 100 W. Venn. of via een toevoeging aan de balans of de resultatenrekening.
2.1.1

Invoering van een
microvennootschappen

bijzondere

categorie

van

kleine

vennootschappen:

De richtlijn voorziet de m ogelijkheid voor lidstaten om de c ategorie van micro-ondernemingen in te
voeren. Micro-ondernemingen worden omschreven als "ondernemingen die op de balansdatum de
grensbedragen voor ten minste twee van de drie volgende criteria niet overschrijden:
-

balanstotaal: 350.000 euro;

-

netto-omzet: 700.000 euro;

-

gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 10".

Artikel 36 van de richtlijn bevat een aantal mogelijke vrijstellingen die de lidstaten kunnen invoeren voor
de micro-ondernemingen.
De CBN heeft, een mogelijke invoering van de categorie van microvennootschappen in het Belgisch
recht voorbereid in de ontwerpteksten. Dit voorstel houdt in dat:
-

microvennootschappen in artikel 15bis W. Venn worden ingevoerd met de in de Richtlijn
voorgestelde criteria. Om de v erwijzingen vanuit andere wetgevingen naar kleine
vennootschappen niet in het gedrang te brengen, zouden microvennootschappen een
subcategorie vormen van kleine vennootschappen;

-

de CBN voorstelt om in de Memorie van toelichting te verduidelijken dat een
dochtervennootschap in een groep, van welke omvang ook, nooit een microvennootschap kan
zijn;

-

het vervolgens aan de Koning wordt overgelaten om voor de door hem nader bepaalde
microvennootschappen afwijkingen toe te staan op het verkort schema. Aldus zouden volgens
artikel 82, §2 bis KB. W. Venn. deze afwijkingen enkel gelden voor de microvennootschappen
die gedurende het gehele boekjaar enkel natuurlijke personen als vennoot hebben gekend;

-

voor de microvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 82, §2 bis W. Venn, de
jaarrekeningen identiek zouden zijn aan deze voor kleine vennootschappen wat betreft balans
en resultatenrekening, maar met slechts 5 toelichtingen, zoals voorgesteld in het nieuwe artikel
94bis KB W. Venn.:
- De samenvatting van de waarderingsregels en a ndere verplicht te vermelden niet
gestructureerde toelichtingen;
- Een staat van de vaste activa;
- De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- Het bedrag van de a an de leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende
organen verleende voorschotten en kredieten;
- Het aantal eigen aandelen dat respectievelijk door de vennootschap zelf en door haar
dochterondernemingen wordt aangehouden.
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De raad gaat akkoord met de invoering van de categorie van microvennootschappen als subcategorie
van kleine vennootschappen in het Belgisch recht.
Wat de boekhouding betreft, merkt de raad op dat er in België bijkomende eisen worden gesteld opdat
microvennootschappen van vereenvoudigingen op het verkorte schema zouden kunnen genieten. De
raad schaart zich achter het voorstel dat dochterondernemingen die deel uitmaken van een groep, van
welke omvang ook, geen gebruik kunnen maken van de vereenvoudiging voor microvennootschappen
om een be perktere toelichting op te stellen. Aldus wordt vermeden dat een onderneming zijn
activiteiten zou opsplitsen in verschillende microvennootschappen met als enige doelstelling om
bepaalde informatieverplichtingen te ontwijken. De raad is echter van mening dat de voorwaarde dat
alle vennoten gedurende het afgelopen boekjaar natuurlijke personen moeten zijn om de verkorte
toelichting voor microvennootschappen te kunnen opstellen, complex is. Aldus worden ook
microvennootschappen uitgesloten die geen deel uitmaken van een groep, maar waarvan naast
natuurlijke personen ook een andere vennootschap mede-eigenaar is. De raad pleit voor een
vereenvoudiging van de gehanteerde definities inzake microvennootschappen, met name door enkel
dochterondernemingen die deel uitmaken van een groep, van welke omvang ook, uit te sluiten van de
mogelijkheid om een beperkte toelichting, zoals voorzien in artikel 94bis KB W. Venn. op te stellen, en
artikel 82, §2 bis KB W. Venn. in die zin aan te passen.
Wat betreft de balans, resultatenrekening en toelichting voor microvennootschappen, sluit de raad zich
aan bij het voorstel van de CBN.

2.2

Middelgrote vennootschappen

Net als in de vierde Jaarrekeningrichtlijn krijgen lidstaten in de nieuwe richtlijn de optie een categorie
van middelgrote vennootschappen in te voeren, met mogelijkheden om specifieke bepalingen in te
voeren inzake de financiële verslaggeving van deze categorie van ondernemingen. Middelgrote
ondernemingen worden in de richtlijn omschreven als "ondernemingen die geen micro-ondernemingen
of kleine ondernemingen zijn en die op de balansdatum de grensbedragen voor ten minste twee van de
volgende drie criteria niet overschrijden:
-

balanstotaal: 20.000.000 euro;

-

netto-omzet: 40.000.000 euro;

-

gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 250”.

De raad heeft vastgesteld dat België de middelgrote vennootschappen als aparte categorie nooit heeft
erkend. De raad is ook nu geen voorstander om deze categorie in te voeren. Het erkennen van
middelgrote vennootschappen en het opleggen van specifieke verplichtingen voor deze categorie zou
het boekhoudkundig landschap in België immers nodeloos ingewikkelder maken.

2.3

Berekeningswijze van het gemiddeld personeelsbestand

Voor het berekenen van het criterium van het gemiddeld personeelsbestand staan twee mogelijkheden
open: een berekening op basis van voltijdse equivalenten of op basis van het aantal hoofden. De raad
merkt op dat in het Belgisch vennootschapsrecht traditioneel voor een be rekening in voltijdse
equivalenten wordt geopteerd. De raad wenst dit dan ook zo te behouden.
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De raad wil tevens opmerken dat ingevolge artikel 15 §6 W. Venn. ook het advies van de Nationale
Arbeidsraad vereist is in geval van een aanpassing van de bepalingen inzake het gemiddelde aantal
werknemers (artikel 15, §4, eerste en tweede lid W. Venn.).

2.4

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers

Op basis van het huidige artikel 15 W. Venn. is een vennootschap met een jaargemiddelde van meer
dan 100 werknemers nooit een kleine vennootschap. Aldus wordt de link gelegd met de wetgeving
inzake de o ndernemingsraad: in een vennootschap met meer dan 10 0 werknemers moet een
ondernemingsraad worden geïnstalleerd, en in deze vennootschap moet een jaarrekening volgens het
volledige model worden opgesteld. Ingevolge de nieuwe richtlijn kan deze bepaling echter niet
behouden blijven in artikel 15 W. Venn.
De raad wijst op het belang van de g egevens uit het volledige schema van de j aarrekening als
informatie- en dialooginstrument voor de on dernemingsraad of voor de andere bevoegde
overlegorganen, en adviseert dat dit behouden zou blijven.
De raad merkt op d at artikel 15 v an de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven nu r eeds een oplossing aanbiedt voor de problematiek van kleine ondernemingen met
een ondernemingsraad: wanneer een onderneming klein is en een jaarrekening volgens het verkorte
schema heeft opgesteld, moet zij aan de ondernemingsraad samen met die jaarrekening de gegevens
meedelen die dientengevolge zijn samengevoegd of weggelaten. De raad gaat akkoord met het
voorstel van de CBN om de f ormulering van artikel 15, derde lid aan te passen en k leine
vennootschappen te verplichten aan de ondernemingsraad een jaarrekening volgens het volledige
schema mee te delen. De raad acht het bovendien logisch dat in dergelijk geval ook aan de algemene
vergadering een jaarrekening volgens het volledig schema wordt meegedeeld.

3

Drempels voor de geconsolideerde jaarrekening

Het huidig artikel 16 W. Venn. omschrijft een kleine groep als "vennootschappen die samen, op
geconsolideerde basis, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
-

jaaromzet, exclusief belastingen over de toegevoegde waarde: 29.200.000 euro;

-

balanstotaal: 14.600.000 euro;

-

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 250".

De richtlijn geeft de lidstaten de mogelijkheid om kleine, middelgrote en grote groepen in te voeren.
In de richtlijn worden kleine groepen omschreven als groepen bestaande uit in een consolidatie op te
nemen moeder- en dochterondernemingen die, op geconsolideerde basis, op de balansdatum van de
moederonderneming de grensbedragen voor ten minste twee van de volgende drie criteria niet
overschrijden:
a)

balanstotaal: min. 4.000.000 euro (max. 6.000.000 euro);

b)

netto-omzet: min. 8.000.000 euro (max. 12.000.000 euro);

c)

gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 50.
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De raad stelt vast dat de criteria netto-omzet en balanstotaal voor kleine groepen in de richtlijn veel
lager liggen dan de huidige criteria in artikel 16 W. Venn. Bovendien ligt het gemiddeld
personeelsbestand gedurende het boekjaar op 50 werknemers, terwijl dit in artikel 16 W. Venn. op 250
werknemers ligt. Gelet op de ingrijpende wijzigingen die de invoering van de nieuwe criteria voor kleine
groepen voor tal van ondernemingen met zich zou meebrengen, is de raad geen voorstander van het
invoeren van kleine groepen volgens de criteria in de richtlijn. Aldus kan de benaming 'kleine groep' in
artikel 16 W. Venn. niet behouden blijven. De raad gaat dan ook akkoord met het voorstel van de CBN
om voortaan te spreken over een 'groep van beperkte omvang'.
Wat betreft de criteria om een groep van beperkte omvang te vormen, geeft de richtlijn de Belgische
wetgever een ruime keuze, gaande van min. 4 en max. 20 miljoen euro voor het balanstotaal, min. 8 en
max. 40 m iljoen euro voor de j aaromzet en min. 50 en m ax. 250 w erknemers voor het gemiddeld
personeelsbestand. Gelet op de aanpassing van de criteria van artikel 15 W. Venn. aan het indexcijfer
van de consumptieprijzen en gelet op de niet-invoering van de kleine groepen in de zin van de richtlijn,
pleit de raad voor het vastleggen van de criteria op 17 miljoen euro balanstotaal en 34 miljoen euro
jaaromzet, en voor wat betreft het gemiddeld personeelsbestand de 250 werknemers te behouden.

4

Neerlegging en openbaarmaking

In België moeten momenteel de meeste ondernemingen waarvan de verantwoordelijkheid van de
aandeelhouders of vennoten beperkt is tot hun inbreng, evenals sommige andere ondernemingen
jaarlijks hun j aarrekening en/of hun g econsolideerde jaarrekening bij de B alanscentrale van de
Nationale Bank neerleggen. De richtlijn biedt lidstaten de mogelijkheid om microvennootschappen vrij
te stellen van de verplichting hun jaarrekening te publiceren, op voorwaarde dat de in de jaarrekening
vervatte balansinformatie behoorlijk en ov ereenkomstig de toepasselijke regels van de n ationale
wetgeving wordt neergelegd bij ten minste één door de bet rokken lidstaat aangewezen bevoegde
autoriteit.
In de algemene beschouwingen heeft de raad reeds gewezen op het feit dat de jaarrekening een
belangrijke informatiebron vormt voor tal van belanghebbenden. Een afschaffing of versoepeling van de
openbaarmakingsplicht voor microvennootschappen zou het belanghebbenden moeilijker of onmogelijk
maken informatie te verzamelen en z ou geen vermindering van de kosten of een verlaging van de
administratieve lasten voor ondernemingen met zich meebrengen indien bepaalde informatie via
andere wegen opgevraagd zou worden. Om deze redenen pleit de raad voor het behoud van de
huidige openbaarmakingsverplichtingen.
Wat betreft de kostprijs van de neer legging pleit de raad voor het afschaffen van de v erplichting tot
publicatie van de mededeling van de neerlegging van de jaarrekening in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en van de hierbij horende kost voor de ondernemingen 5.
Daarenboven vraagt de raad een verlaging van de kostprijs van de neerlegging van de jaarrekening bij
de Balanscentrale van de NBB voor de microvennootschappen.

Dit zou voor de ondernemingen een besparing van ruim 28 miljoen euro betekenen. De kosten voor het bekendmaken van
de jaarrekeningen in de bijlagen van het Belgische Staatsblad voor het jaar 2015 bedragen 61,20 euro exclusief BTW
(Kosten van bekendmakingen, B.S. 5 de cember 2014) of 74,05 euro inclusief BTW. 74,05 euro x 384.277 (totaal aantal
ondernemingen boekjaar 2012, Balanscentrale NBB) = 28,46 miljoen euro.

5
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De sociale balans

Tot op heden maakt de sociale balans deel uit van de toelichting bij de jaarrekening, zowel binnen het
verkorte als het volledige schema. Deze beslissing werd destijds ingegeven door het feit dat de sociale
balans op deze manier onder de openbaarmakingsplicht valt voor wat betreft alle ondernemingen en
onder de controle van de commissaris-revisor, in geval er een is aangesteld. De richtlijn maakt het voor
kleine en microvennootschappen echter onmogelijk om extra toelichtingen op te nemen buiten diegene
die in de r ichtlijn zijn voorzien. Ingevolge de r ichtlijn zal de sociale balans dus niet meer gevraagd
kunnen worden binnen het verkorte schema. In de brief aan de minister heeft de CBN een mogelijk
alternatief uitgewerkt: voor de niet-kleine vennootschappen zou de sociale balans nog steeds tot de
toelichting bij het volledig schema van de jaarrekening kunnen horen. Voor de kleine en
microvennootschappen zou de neerlegging en publicatie van de sociale balans nog behouden kunnen
blijven door een beroep te doen op artikel 100 W. Venn. Via artikel 100 W. Venn. kan immers tegelijk
met de jaarrekening nog bepaalde informatie worden opgevraagd, die dan formeel geen deel uitmaakt
van de jaarrekening.
De raad steunt de oplossing die door de CBN werd uitgewerkt op het vlak van de sociale balans. De
sociale balans blijft als dusdanig deel uitmaken van de toelichting voor het volledige schema. Wat
betreft het verkorte schema zal de sociale balans via artikel 100 W. Venn. worden opgevraagd.
De sociale partners engageren zich om in de bevoegde gemengde subcommissie van de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad, de technologische mogelijkheden met
betrekking tot de sociale balans nader te onderzoeken en in dat kader een m aximaal gebruik van
gegevens die reeds in andere databanken beschikbaar zijn, na te streven, in overeenstemming met het
only-once principe. Bij dat onderzoek mag geen afbreuk worden gedaan aan de beschikbaarheid en
kwaliteit van de informatie die de s ociale balans momenteel oplevert aan alle betrokkenen. Het
bekomen van gegevens bij verschillende overheidsdiensten mag geen bijkomende lasten opleveren
voor de ondernemingen.
De raad stelt daarnaast vast dat artikel 144 W. Venn. met betrekking tot het verslag van de
commissarissen wordt aangepast, zodat ook de documenten die overeenkomstig artikel 100 W. Venn.
samen met de jaarrekening moeten worden neergelegd, waaronder de sociale balans, onder de
controle van de commissaris valt. De raad acht het aangewezen dat door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren wordt verduidelijkt hoe de controle van de sociale balans en de andere documenten
voorzien in artikel 100 W. Venn. in de praktijk dient te verlopen.

6

Behoud van informatie voor kleine vennootschappen via artikel 100 W. Venn.

Ingevolge de richtlijn wordt, naast de sociale balans, nog bepaalde informatie verplicht geschrapt uit de
toelichting van het verkort schema. De CBN acht het echter nuttig om twee van deze toelichtingen toch
nog op te vragen via artikel 100 W. Venn., met name de staat van het maatschappelijk kapitaal en een
lijst van ondernemingen waarin de vennootschap een deelneming bezit.
Wat betreft de lijst van ondernemingen waarin de vennootschap een deelneming bezit, gaat de raad
akkoord dat deze informatie behouden moet blijven via artikel 100 W. Venn.
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Volgens de r aad kan de informatie met betrekking tot de staat van het maatschappelijk kapitaal via
andere wegen verkregen worden. De raad acht het daarom niet noodzakelijk dit via artikel 100 W .
Venn. samen met de jaarrekening op te vragen. De raad merkt op dat de informatie met betrekking tot
het aantal eigen aandelen dat respectievelijk door de vennootschap zelf en door haar dochters wordt
gehouden, evenals het kapitaalbedrag vertegenwoordigd door deze aandelen, wel moet worden
opgevraagd.

7

Verslag van betalingen aan overheden

De raad merkt op dat in de richtlijn een bi jkomende rapportering voorzien is voor bepaalde grote
ondernemingen of organisaties van openbaar belang die actief zijn in de winningsindustrie of in de
houtkap van oerbossen. Deze ondernemingen moeten immers jaarlijks een verslag over betalingen aan
overheden opstellen en openbaar maken. Aangezien er in België momenteel enkel een onderscheid is
tussen kleine en niet-kleine vennootschappen en de raad ook adviseert om dit zo te houden, zouden de
ondernemingen die volgens de richtlijn onder de categorie van middelgrote ondernemingen vallen, in
België ook verplicht zijn dit verslag op te stellen en openbaar te maken. De raad pleit er echter voor om
de omzetting van de richtlijn met betrekking tot dit verslag van betalingen aan overheden te beperken
tot wat minimaal verplicht is door de r ichtlijn, met name dit verslag enkel te verplichten voor de
organisaties van openbaar belang en de grote ondernemingen volgens de criteria van de richtlijn. Aldus
zouden in artikel 96bis van afdeling 2bis W.Venn. (Het verslag van betalingen aan overheden) en in
artikel 119bis van afdeling 4bis W.Venn. (Het geconsolideerd verslag van betalingen aan overheden)
de criteria voor grote ondernemingen moeten worden opgenomen. In artikel 96bis en artikel 119bis W.
Venn. wordt momenteel een opsomming gegeven van de categorieën van vennootschappen die niet
onder het toepassingsgebied vallen. De raad stelt voor een positieve formulering te hanteren, met
name dat deze bepalingen enkel van toepassing zijn voor organisaties van openbaar belang en grote
ondernemingen volgens de criteria van de richtlijn.

8

Vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op
Alternext

De raad heeft vastgesteld dat in de v oorstellen van de C BN op di verse plaatsen melding wordt
gemaakt van "vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF
waarvoor de K oning gebruik heeft gemaakt van de machtiging in artikel 10, § 6, van de w et van 2
augustus 2002". Dit betreft meer bepaald de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot
de verhandeling op A lternext. In het voorstel van de C BN worden deze vennootschappen
gelijkgeschakeld met vennootschappen die zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt. Aldus zouden vennootschappen genoteerd op A lternext voortaan niet
vrijgesteld worden van consolidatieplicht (artikel 114 W. Venn.), kunnen kleine vennootschappen
genoteerd op Alternext niet het verkorte schema van de jaarrekening gebruiken (Artikel 93 en 9 9 W.
Venn.), zijn ze verplicht een jaarverslag op te stellen (Artikel 94 W. Venn.) en zijn ze onderworpen aan
de controle van de jaarrekening door één of meer commissarissen (artikel 141 W. Venn.). Daarnaast
zouden dergelijke vennootschappen onder de verplichting vallen een verslag, en eventueel een
geconsolideerd verslag, van betalingen aan overheden op te stellen.
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De raad merkt op dat voornamelijk kmo's door de Alternextmarkt worden aangetrokken op zoek naar
alternatieve financieringswijzen en begrijpt de bezorgdheid dat door de voorstellen tot aanpassing van
het W. Venn. de mogelijke financieringswijze via Alternext minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor
kmo's. De raad stipt eveneens aan dat de Belgische wetgever hiermee verder zou gaan dan de richtlijn
zelf, waarin geen sprake is van een uitbreiding van de boekhoudkundige verplichtingen voor
vennootschappen die genoteerd zijn op e en MTF, en dan d e regels die van toepassing zijn op
gelijkaardige MTF's in de buurlanden. Dit zou tot een concurrentieel nadeel leiden. Om deze redenen
pleit de raad voor een aanpassing van de voorstellen, zodat de vennootschappen die genoteerd zijn op
een MTF niet gelijkgeschakeld worden met vennootschappen die genoteerd zijn op e en
gereglementeerde markt.

9

Invloed op andere regelgeving

De aanpassing van de criteria in artikel 15 W. Venn. is niet alleen belangrijk voor de bepaling van het te
gebruiken schema van de jaarrekening en het al dan niet opstellen en bekendmaken van een
jaarverslag, maar ook voor de benoeming van een commissaris, voor de fiscale bepalingen binnen de
vennootschapsbelasting voor kleine vennootschappen en voor andere wetten, decreten of
ordonnanties, waarbij naar artikel 15 W.Venn. verwezen wordt.

9.1

Invloed op fiscaliteit

Wat betreft het Wetboek inkomstenbelastingen 1992 zouden de f iscale bepalingen voor kleine
vennootschappen op een extra aantal vennootschappen van toepassing worden door de verhoging van
de drempels in artikel 15 W. Venn, maar ook doordat de criteria voor dochtervennootschappen voor
boekhoudkundige doeleinden niet meer op geconsolideerde basis berekend mogen worden. De CBN
heeft in zijn voorstel artikel 15 W. Venn. als volgt aangepast: artikel 15, §5 (berekening op
geconsolideerde basis) blijft behouden, maar er wordt een §5bis toegevoegd waarin bepaald wordt dat
§5 niet van toepassing is op andere vennootschappen dan moedervennootschappen (behalve wanneer
dergelijke vennootschappen zijn opgericht met als enige doel de verslaggeving van bepaalde informatie
te ontwijken). Artikel 15, §5bis zou dus gelden voor boekhoudkundige doeleinden. Indien gewenst zou
voor fiscale en andere doeleinden enkel naar artikel 15, §1 tot en met §5 verwezen kunnen worden en
zouden de criteria voor deze doeleinden nog steeds op geconsolideerde basis berekend moeten
worden.
Teneinde de bu dgettaire impact te kennen van het feit dat de kmo-maatregelen binnen de
vennootschapsbelasting op een extra aantal vennootschappen van toepassing zouden worden, heeft
de raad aan de fod Financiën gevraagd deze impact te berekenen (zie bijlage 2). De raad merkt echter
op dat deze impact slechts kan worden berekend voor wat betreft de verhoging van de drempels in
artikel 15 W. Venn. Wegens het ontbreken van concrete cijfergegevens werd in de berekeningen van
de fod Financiën geen rekening gehouden met het feit dat de dochtervennootschappen die klein waren
op basis van artikel 15 W. Venn., maar geconsolideerd de criteria overschrijden en dus als 'niet-klein'
werden beschouwd, voortaan toch op de fiscale bepalingen voor kmo's beroep kunnen doen door de
berekening van de criteria op enkelvoudige basis.
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Rekening houdend met deze beperking en met het aantal fiscale bepalingen waarvoor een berekening
van de budgettaire impact mogelijk is, bedraagt de impact 4,6 miljoen euro voor de minimale criteria
van de richtlijn (netto-omzet: 8 miljoen euro en balanstotaal: 4 miljoen euro) en 19,47 miljoen euro voor
de maximale criteria van de richtlijn (netto-omzet: 12 miljoen euro en balanstotaal: 6 miljoen euro). 6 De
raad merkt op dat de berekende budgettaire impact relatief beperkt is, maar beseft dat deze impact een
vertekend beeld geeft door het niet in rekening kunnen brengen van de dochterondernemingen binnen
een groep, waarvan door de omzetting de criteria voortaan op enkelvoudige basis berekend moeten
worden.
De raad is van oordeel dat het aan de fiscale wetgever toekomt om voor elke fiscale bepaling die
verwijst naar artikel 15 W.Venn. vast te stellen of de criteria op enkelvoudige of op geconsolideerde
basis berekend moeten worden. De raad sluit zich aldus aan bij het voorstel van de CBN, dat deze
mogelijkheid openlaat.

9.2

Invloed op audit

Wat betreft de gevolgen voor de benoeming van een commissaris heeft de CBN twee mogelijke pistes
uitgewerkt. Een eerste piste gebruikt voor het onderscheid tussen een kleine en e en niet-kleine
vennootschap dezelfde criteria, zowel voor het specifieke jaarrekeningenrecht als inzake de regels voor
het jaarverslag en voor de benoeming van een bedrijfsrevisor. Een tweede piste bestaat er echter in
om een onderscheid te maken tussen de criteria van een kleine vennootschap wat betreft de
jaarrekeningregels en de criteria om een jaarverslag op te stellen en een commissaris te benoemen.
Inzake de audit zou de huidige auditperimeter zoveel als mogelijk behouden kunnen blijven door de
drempels slechts op te trekken tot het minimum vereist door de richtlijn. Aldus zouden de auditdrempels
worden losgekoppeld van de boekhouddrempels.
De raad merkt op da t het reeds sinds 1976 de regel is dat de au ditcriteria dezelfde zijn als de
boekhoudkundige criteria. De raad pleit ervoor de koppeling tussen de auditdrempels en de
boekhouddrempels te behouden. Volgens de raad zou het optrekken van de criteria van artikel 15 W.
Venn. tot 9 m iljoen euro jaaromzet en 4, 5 miljoen euro balanstotaal, in vergelijking met de
minimumdrempels volgens de r ichtlijn, het aantal aan audit onderworpen vennootschappen niet
aanzienlijk doen afnemen. De raad baseert zich hiervoor op cijfergegevens van de Balanscentrale van
de Nationale Bank7.
Anderzijds is de raad er wel van overtuigd dat het huidig artikel 141, 2° W. Venn. gehandhaafd moet
blijven. Volgens dit artikel moet verplicht een commissaris worden benoemd in kleine vennootschappen
die deel uitmaken van een (Belgische of buitenlandse) groep die gehouden is een g econsolideerde
jaarrekening op te stellen en te publiceren. De toetsing van de criteria van artikel 15 W. Venn. moeten
voor deze afzonderlijk kleine vennootschappen blijvend uitgevoerd worden op het niveau van de groep.

Investeringsreserve (artikel 194quater, §1 WIB 92), hoger percentage voor aftrek risicokapitaal (artikel 205quater, §6 WIB
92), uitsluiting fairness tax (artikel 219ter, §7 WIB 92).
7 Schatting op bas is van de c ijfers van de B alanscentrale op ba sis van het aantal neergelegde jaarrekeningen boekjaar
2012, enkel berekend op enkelvoudige basis. Het optrekken van de criteria van artikel 15 W. Venn. tot de minimumdrempels
van de richtlijn zou tot 441 extra kleine ondernemingen leiden, het optrekken van de criteria tot de geïndexeerde criteria
levert 1057 extra kleine ondernemingen op. In vergelijking met de invoering van de minimale drempels van de richtlijn komt
het erop neer dat er in ons land 616 extra kleine ondernemingen zouden zijn.
6
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Gelet op het feit dat België een land is van dochterondernemingen van buitenlandse groepen, zou het
niet-behouden van artikel 141, 2° W. Venn. een afname van het aantal gecontroleerde ondernemingen
met zich meebrengen. De raad is ervan overtuigd dat het huidig systeem goed werkt, doeltreffend is en
door de betrokken vennootschappen niet in vraag wordt gesteld. Bovendien zouden de buitenlandse
auditors slechts belang hechten aan de jaarrekening van de Belgische dochtervennootschappen voor
zover deze jaarrekening een impact van materieel belang op de geconsolideerde jaarrekening van de
buitenlandse moedervennootschap kan hebben, en zouden buitenlandse auditors niet op dezelfde
wijze als een Belgische bedrijfsrevisor waken over de naleving van de specifieke Belgische wettelijke
voorschriften.

10 Technische vragen en verdere betrokkenheid van de raad
De raad deelt tot slot mee dat hij zich in dit advies voornamelijk heeft geconcentreerd op de
belangrijkste beleidsvragen die de omzetting van de boekhoudrichtlijn met zich meebrengen. Hij is er
zich echter van bewust dat bij de verdere uitwerking van de ontwerpteksten nog een aantal vragen van
eerder technische aard kunnen opduiken en die mogelijks een i nvloed hebben op deze en andere
regelgevingen. De raad wijst bijvoorbeeld op de problematiek van de k osten van onderzoek en
ontwikkeling. Ingevolge de richtlijn kunnen de kosten van onderzoek niet langer geactiveerd worden.
Dit kan gevolgen met zich meebrengen op verschillende vlakken (fiscaal, andere regelgeving…).
De raad vraagt dat hij, wanneer er vragen van technische aard opduiken die de belangen van
werkgevers en werknemers raken, opnieuw geconsulteerd zou worden en de mogelijkheid krijgt om
hieromtrent een advies uit te brengen.
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11 Bijlagen
11.1 Bijlage 1: Overzichtstabel aantal kleine ondernemingen (raming op basis van het
boekjaar 2012)
Criteria

Gemiddelde
personeelsbestand
Jaaromzet
Balanstotaal
Aantal kleine
ondernemingen
Aantal
Werknemers

Criteria art. 15
W.Venn.

50
7.300.000
3.650.000
53.990
(14% )
702.699 VTE

Richtlijn
2013/34/EU
minimum

50
8.000.000
4.000.000
54.431
(+441)
716.403 VTE
(+13.704 VTE)

Geïndex. Criteria

50
8.971.700*
4.485.850*
55.047
(+1.057)
735.836 VTE
(+33.137 VTE)

Ter info

50
10.000.000
5.000.000
55.610
(+1.620)
755.021 VTE
(+52.322 VTE)

*Consumptieprijsindex april 2014 t.o.v. gemiddelde 2004: 122,9
Bron: balanscentrale NBB

Ter info

50
11.000.000
5.500.000
56.075
(+2.085)
770.449 VTE
(+67.750 VTE)

Richtlijn
2013/34/EU
maximum

50
12.000.000
6.000.000
56.414
(+2.424)
784.537 VTE
(+81.838 VTE)
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11.2 Bijlage 2: Nota van de Studie- en documentatiedienst van de fod Financiën
betreffende de impact van de verhoging van de maximumdrempels voor de kleine
vennootschappen op de belastinginkomsten
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Brussel, 4 februari 2015
Ons kenmerk
SED/CV-FH/2015/050

Impact op de belastinginkomsten van de verhoging van de
maximumdrempels voor de kleine vennootschappen
De belastingwetgeving bevat heel wat bepalingen met betrekking tot de kmo’s. De criteria voor de
definitie ervan kunnen verschillen van de ene bepaling tot de andere, maar de afgelopen jaren
werd de definitie die verwijst naar artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen (de “kleine
vennootschap”) steeds vaker gebruikt. Deze definitie is gebaseerd op drempels inzake het
jaargemiddelde van het personeelsbestand, het balanstotaal en de omzet.
De nieuwe Boekhoudrichtlijn, die in het Belgisch recht zal worden omgezet, wijzigt die drempels.
De verhoging van de maximumdrempels waarop deze definitie steunt, heeft dan ook budgettaire
gevolgen: ze verhoogt de kostprijs van de fiscale uitgaven en andere bepalingen die gunstig zijn
voor de “kleine vennootschappen”. Deze nota heeft als doel de bijkomende kostprijs te becijferen.
Ten eerste lichten we de veranderingen in de definitie nader toe. In een tweede deel sommen we
de maatregelen op die ernaar verwijzen. In het derde deel ramen we de budgettaire kostprijs van
de uitbreiding van het toepassingsgebied van deze maatregelen.

1.

De wijziging van de wetgeving

Volgens artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen zijn de “kleine vennootschappen” de
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst en het voorlaatst afgesloten
boekjaar niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

·

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50

·

jaaromzet (excl. btw): 7.300.000 €

·

balanstotaal: 3.650.000 €

Zijn ambtshalve uitgesloten: de vennootschappen waarvan het jaargemiddelde van het
personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.
De wijziging ziet er uit als volgt.
C h r i s t i a n V AL E N D U C
Adviseur-generaal,
Hoofd van de cel Economische en budgettaire analyse
van de fiscaliteit
Tel.: 02 57 63917
E-mail: christian.valenduc@minfin.fed.be

F r é d é r i c H AL L E U X
Attaché

Tel.: 02 5 /63961
E-mail: frederic.halleux@minfin.fed.be
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Tabel 1
Ontwikkeling van de maximumdrempels
Huidige drempels
Gewijzigde drempels
50
50
7.300.000 €
8 of 12 miljoen €
3.650.000 €
4 tot 6 miljoen €
100 werknemers
100 werknemers

Het beginsel volgens hetwelk een vennootschap niet meer dan één criterium mag overschrijden,
blijft van toepassing.

2.

Lijst van betrokken bepalingen

De betrokken bepalingen zijn de volgende:
(1)
(2)
(3)
(4)

(14)

Aftrek aan 120% van de beveiligingsuitgaven.
Investeringsreserve.
Vrijstelling van de verplichting tot afschrijving pro rata temporis in het jaar van aankoop.
Vrijstelling van de verplichting tot het afschrijven van de bijkomende kosten samen met het
activum.
Tijdelijke herinvoering van de investeringsaftrek, zonder deze te cumuleren met het half
punt bijkomende aftrek voor risicokapitaal.
Investeringsaftrek voor de investeringen in de beveiliging van de beroepslokalen en voor de
bedrijfsvoertuigen.
Recht op aftrek voor octrooi-inkomsten zonder afzonderlijke onderzoeksdivisie.
Half punt bijkomende aftrek voor risicokapitaal.
Geen toepassing van de taks van 0,4% op de meerwaarden van aandelen.
Geen vermeerdering wegens niet of onvoldoende verrichte voorafbetalingen tijdens de
eerste drie boekjaren.
Geen toepassing van de fairness tax.
Verlaagd tarief van roerende voorheffing voor kapitaalinbreng.
Preferentieel tarief (1,12% i.p.v. 1,0%) voor de “IPA”-vrijstelling van bedrijfsvoorheffing in de
marktsector.
Overgangsregeling voor de liquidatieboni.

3.

Raming

3.1

Resultaten

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Wat de maatregelen inzake de vennootschapsbelasting betreft, werd de raming verricht met
behulp van het microsimulatiemodel MiSIS. Dat model draait op een databank die de gegevens uit
de belastingaangifte en uit de jaarrekeningen bevat, voor een representatief staal van 23.308
vennootschappen. De belastingaangifte geeft de vennootschappen geen code meer naargelang ze
al dan niet voldoen aan de criteria van artikel 15. De classificatie wordt dus gemaakt op basis van
de jaarrekeningen( 1).
Van de betrokken maatregelen kan de impact worden gesimuleerd voor de volgende maatregelen:
1. Investeringsreserve
2. Aftrek voor risicokapitaal
3. Uitsluiting van de fairness tax
1

()

Hierdoor ontstaan lacunes in de gegevens, voor de vennootschappen die hun jaarrekeningen niet neerleggen of
die onvolledige of onjuiste rekeningen neerleggen.
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Wat de andere maatregelen betreft, beschikken we niet over de nodige gegevens.

·

Wat maatregel (1) betreft, wordt het supplement van 20% niet afzonderlijk geïdentificeerd in
de belastingaangifte.

·

De bepalingen m.b.t. de afschrijvingen (bepalingen (3) en (4)) roepen geen definitieve
begrotingskosten in het leven, maar enkel een verschuiving van de belastbare grondslag in
de tijd. Hetzelfde geldt voor maatregel (10), die de datum van betaling van de belasting
alleen maar verplaatst in de tijd.

·

De bepalingen (5) en (9) werden onlangs ingevoerd en wij beschikken niet over de
basisgegevens in de belastingaangifte.

·

Voor bepaling (6) beschikken we enkel over gegevens voor de vennootschappen die er
recht op hebben en kunnen we niet het bedrag kennen van de betrokken investeringen
voor de vennootschappen die onder het toepassingsgebied van artikel 15 zouden vallen.

·

Voor bepaling (7) zijn er geen bijkomende gegevens.

·

Voor bepaling (12) zijn geen statistische gegevens beschikbaar.

·

Bepaling (14) is niet langer van toepassing.

De impact van die bepalingen zal naar alle waarschijnlijkheid echter zeer klein zijn.
Wat de vennootschapsbelasting betreft, is het grootste deel van de bijkomende begrotingskosten
afkomstig van de ARK. De investeringsreserve wordt immers amper nog gebruikt. In de
onderstaande tabellen tonen we de Fairness Tax afzonderlijk en het saldo kan worden
beschouwd als zijnde toegekend aan de ARK.
Tabel 2
Uitbreiding van het toepassingsgebied aan de ondergrens
(Omzet van 8 miljoen €, balanstotaal van 4 miljoen €)
Bepaling
Begrotingskostprijs
Aantal begunstigden
Maatregelen
3,95
812
vennootschapsbelasting
Waarvan fairness tax
0,68
3
Aftrek bedrijfsvoorheffing
0,65
1 074
Totaal van de gesimuleerde
4,60
maatregelen
In miljoenen €
Tabel 3
Uitbreiding van het toepassingsgebied aan de bovengrens
(Omzet van 12 miljoen €, balanstotaal van 6 miljoen €)
Bepaling
Begrotingskostprijs
Aantal begunstigden
Maatregelen
15,91
3.414
vennootschapsbelasting
Waarvan fairness tax
2,91
34
Aftrek bedrijfsvoorheffing
3,56
4 525
Totaal van de gesimuleerde
19,47
maatregelen
In miljoenen €
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Bespreking: waarom zulke lage budgettaire kosten?

De budgettaire kosten zijn dus zeer beperkt.
Een eerste verklaring zijn de toepassingsmodaliteiten van de drie criteria. Een vennootschap kan
nu reeds een van de drie criteria overschrijden en toch een “kleine vennootschap” blijven. In de
praktijk wordt het criterium m.b.t. de 50 werknemers vaak nageleefd, want een overschrijding van
dat aantal heeft andere belangrijke gevolgen (noodzaak van een vakbondsafvaardiging). Een
vennootschap mag dus al – zelfs ruimschoots – hetzij het omzetcriterium, hetzij het criterium
inzake het balanstotaal overschrijden. Voor die vennootschappen roept de verhoging van de
drempels van het balanstotaal en van de omzet geen bijkomende budgettaire kosten in het leven
voor de belastinguitgaven waar ze het voordeel van genieten.
Een andere verklaring is te vinden in de financiële toestand van die vennootschappen. Het is heel
goed mogelijk dat er bijkomende vennootschappen zijn die onder artikel 15 vallen, maar die niet
aan de voorwaarden voldoen om de bepalingen te genieten waarvan het toepassingsgebied werd
uitgebreid. Zoals hierboven werd aangestipt, komt het grootste deel van de kosten van de ARK.
Om deze aftrek te genieten, moet er een positieve belastbare grondslag zijn, niet alleen op het
niveau van de eerste verrichting (som van de gereserveerde uitgekeerde winsten en van de
verworpen uitgaven), maar ook na aftrek van de inkomsten voor DBI en van inkomsten uit
octrooien.
Tabel 3
Aantal betrokken vennootschappen en overeenkomstige belastbare grondslag
Wijziging van de criteria
Verandering van…
BT = 4 miljoen €
BT = 6 miljoen €
Omzet = 8 miljoen €
Omzet = 12 miljoen €
Aantal vennootschappen
1702
7 410
ste
Belastbare grondslag 1 verrichting
Aantal vennootschappen
1 398
5 809
Belastbare grondslag, miljoenen €
490
2 648
Belastbare grondslag voor ARK
Aantal vennootschappen
1 298
5 671
Belastbare grondslag, miljoenen €
441
2 135
Netto belastbare grondslag, na alle aftrekken
Aantal vennootschappen
1 181
5 554
Belastbare grondslag, miljoenen €
316
1 571
In de minimale optie voor de uitbreiding van de drempels bedraagt de uitbreiding van de
belastbare grondslag 490 miljoen € bij de eerste verrichting, maar bedraagt ze nog maar 441
miljoen € voor de toepassing van de ARK. Men zal ook opmerken dat het aantal vennootschappen
daalt van 1.702 in absolute cijfers tot 1.298 in feite. In de maximale optie voor de uitbreiding van de
drempels daalt het aantal vennootschappen van 7.410 in absolute cijfers tot 5.671 in feite en
bedraagt de belastbare grondslag voor toekenning van de ARK slechts 2.135 miljoen €, tegenover
2.648 miljoen € bij de eerste verrichting.
De representativiteit van het staal staat niet ter discussie. Wanneer de gegevens worden
afgetoetst aan de gegevens van de NBB, blijkt dat het bijkomende aantal “kleine
vennootschappen” beslist niet wordt onderschat. Er werd een andere test uitgevoerd op het aantal
personen die betrokken zijn bij de IPA-vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Volgens ons staal komt
de uitbreiding van de criteria, in haar maximale versie, ten goede aan 79.700 VTE. De
overeenkomstige raming die werd uitgevoerd door de Balanscentrale zou uitkomen op 81.900
VTE. De eventuele onderschatting zou hier dus maar 3% bedragen.
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Woonden, onder het voorzitterschap van de heer R. TOLLET, voorzitter van de Raad, de plenaire
vergadering van 18 maart 2015, bij:
Lid benoemd op voorstel van de representatieve organisaties van de industrie en van het banken verzekeringswezen:
mevrouw FINET
Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de ambachten, de kleine en
middelgrote handelsondernemingen en de kleinindustrie vertegenwoordigen:
de heren BORTIER en LESCEUX
Lid benoemd op voorstel van de landbouworganisaties:
de heer HAYEZ
Lid benoemd op voorstel van de bosbouw:
de heer COOLENS
Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de arbeiders
vertegenwoordigen:
Algemeen Belgisch Vakverbond: de dames CEULEMANS, DEBACKER, JADOUL en de heren
QUINTARD en STRUYF
Woonden de vergadering bij als deskundige van de Raad:
de dames VAN DEN BOSSCHE (ACV), WILLEMS (Unizo) en de heren COSAERT (ACV),
PEETERMANS (VBO), ROOSENS (VBO) en SERROYEN (ACV)

