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De voorwaarden 
voor vrijstelling van 
btw voor medische 
en paramedische 
beroepen
Stefan Ruysschaert1, FOD Financiën – UGent en Fiscale Hogeschool

Het onderscheid dat België maakte om al dan niet de prestaties van zorgverstrekkers 
vrij te stellen van btw was volgens het Hof van Justitie niet conform met de Europese 
btw- richtlijn2. Bijgevolg drong zich een wetsaanpassing op. Die komt er nu met ingang 
van 1/1/20223.

Er is sprake van een uitbreiding van het personele toepassingsgebied maar van een forse 
inkrimping van het materiële toepassingsgebied.

Personele voorwaarde

De btw- vrijstelling hangt niet meer af van de hoedanigheid van de zorgver-
strekker. Elke zorgverstrekker komt dus in principe in aanmerking voor een 
btw- vrijstelling, dus ook de niet- erkende en niet- gereglementeerde paramedi-
sche beroepen.

Voorwaarde voor btw- vrijstelling is:
 – houder zijn van een certificaat afgeleverd door een instelling erkend door 

een bevoegde overheid van het land waar die instelling gevestigd is4; én
 – op basis van dat certificaat beschikken over de noodzakelijke kwalificaties 

om medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau vol-
doende hoog is vergeleken met dat van de erkende zorgverleners.

1 De auteur schrijft in eigen naam en verbindt niet de administratie waartoe hij behoort.
2 HvJ 27-06-2019 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e.a. C-597/17 en GwH, 05.12.2019.
3 Wet 11.07.2021, BS 20.07.2021.
4 Dat hoeft dus niet noodzakelijk België te zijn!
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Materiële voorwaarde

Enkel de ingrepen en behandelingen met een therapeu-
tisch doel kunnen genieten van een vrijstellingen. Ande-
re diensten zijn steeds onderworpen aan 21% btw, behou-
dens toepassing van de vrijstellingsregeling voor kleine 
ondernemingen (art. 56bis W.BTW)5.

Therapeutische prestaties zijn deze die tot doel hebben 
om de diagnose, de behandeling, de verzorging en, voor 
zoveel mogelijk, de genezing van ziektes, letsels, aange-
boren afwijkingen of andere gezondheidsproblemen te 
verwezenlijken, alsook de bescherming, het behoud of 
herstel van de gezondheid van personen6.

Louter esthetische prestaties maar ook de andere in-
grepen en behandelingen zonder (hoofdzakelijk7) the-
rapeutisch doel kunnen bijgevolg niet vrijgesteld wor-
den van btw.

Dit geldt zowel voor individuele zorgverstrekkers als 
voor medici en paramedici die werkzaam zijn in een zie-
kenhuis of andere zorginstelling.

Zo is er geen vrijstelling mogelijk:
 – Voor een arts die een medisch deskundigenrap-

port opstelt;
 – Voor een arts die een piercing plaatst;
 – Voor een tandarts die tanden bleekt;
 – Voor een kinesitherapeut die diensten van algeme-

ne sportbegeleiding verstrekt (bv. coaching van een 
wielerploeg);

 – Voor een arts die een medisch onderzoek verricht met 
het oog op het verkrijgen van een levensverzekering 
of die een attest moeten afleveren om te mogen spor-
ten bij een sportclub;

 – Voor de verhuur van tv op de kamer, de exploitatie 
van een bezoekersparking, de kappers-, of manicure-, 
of pedicurediensten voor patiënten opgenomen in een 
ziekenhuis.

Is een vertrouwensrelatie tussen 
zorgverstrekker en patiënt een voorwaarde 
voor vrijstelling?8

Medische verzorgingsdiensten die worden geleverd 
door een medisch specialist in klinische chemie en labo-
ratoriumdiagnostiek, kunnen onder de btwvrijstelling 
van artikel 132, lid 1, onder c), Btw- richtlijn vallen als 

5 De optie voor de vrijstellingsregeling via een aangifte 604A dient vanaf 12 juli 2021 
digitaal te worden verricht.

6 Zie o.a. HvJ 10.09.2002, Kügler, C-141/00; HvJ 06.11.2003, Dornier, C-45/01; HvJ 
21.03.2013, PFC Clinic AB, C-91/12. 

7 Over prestaties die én therapeutisch én esthetisch zijn spreekt de wet zich niet uit.
8 HvJ 18-09-2019 Peters, C-700/17, Btw jurisprudentie.

deze diensten niet voldoen aan alle voorwaarden voor 
de vrijstelling waarin artikel 132, lid 1, onder b), Btw- 
richtlijn voorziet.

Voor de in artikel 132, lid 1, onder c), Btw- richtlijn vast-
gestelde btw- vrijstelling geldt niet de voorwaarde dat de 
betreffende medische verzorging wordt verstrekt in het 
kader van een vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de 
zorgverstrekker.

Hierna bespreken we een aantal recente casussen van het 
Hof van Justitie of uit de Nederlandse rechtspraak die de 
te volgen redenering illustreert om al dan niet te beslui-
ten dat er sprake is van vrijstelling.

Besnijdenis is geen gezondheidskundige 
verzorging van de mens btw9

De vraag is in deze casus is of en in hoeverre het uitvoe-
ren van besnijdenissen onder de vrijstelling valt.

Het geschil spitst zich toe op de vraag of de besnijdenis-
sen diensten zijn op het gebied van de gezondheidskun-
dige verzorging van de mens.

Er is volgens Rechtbank Noord- Holland geen overtui-
gend bewijs dat besnijdenissen in het kader van preven-
tie of hygiëne zinvol of noodzakelijk zijn. Dit leidt tot de 
conclusie dat X BV niet aannemelijk heeft gemaakt dat be-
snijdenissen in het algemeen met een therapeutisch doel 
worden uitgevoerd. 

Voedingsadvies10

Volgens het Hof van justitie vormt een voedingsbegelei-
dingsdienst die door een gecertificeerde en gemachtigde 
deskundige in sportscholen wordt verricht, eventueel in 
het kader van programma’s die eveneens fitnessdiensten 
en diensten voor lichamelijk welzijn omvatten, een on-
derscheiden en zelfstandige dienst en kan deze niet on-
der de btw- vrijstelling van artikel 132 lid 1 onder c btw- 
richtlijn vallen. 

Dit in overeenstemming met de conclusie van A- G Ko-
kott dat voedingsadviezen en fitnesstraining door een fit-
nesscentrum onderscheiden zelfstandige prestaties  zijn 
die alleen onder de medische vrijstelling kunnen vallen 
indien ze een therapeutisch doel hebben.

9 Btw jurisprudentie, 4 februari 2021.
10 HvJ 04-03-2021 Frenetikexito, C-581/19, Btw jurisprudentie.
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Body Stress Release (BSR)-therapeut btw- 
vrijgesteld11

A heeft een praktijk voor Body Stress Release (BSR). De 
BSR- behandeling bestaat uit het lokaliseren van spier-
spanning en het toepassen van een “release” op de plek(-
ken) waar de spanning is geconstateerd. Een release be-
staat uit een kleine, lichte impuls met vingers, duimen of 
handen op de juiste plaats en in de juiste richting om het 
lichaam te stimuleren de spanning los te laten.

A heeft de opleiding tot BSR- practitioner gevolgd aan de 
BSR- Academie in Zuid- Afrika en is lid van de Body Stress 
Release Associatie Nederland (BSRAN). In 2017 werd 
BSR- therapie door 11 zorgverzekeraars vergoed op grond 
van een aanvullende zorgverzekering.

In geschil is of diensten door een BSR- therapeut btw- 
vrijgesteld zijn, meer specifiek of A heeft voldaan aan de 
onder b gestelde voorwaarde van het Besluit van 29 maart 
2016, nr. BLKB2016/433M, onderdeel 4, dat A een gezond-
heidskundige dienst verricht van een gelijkwaardig kwa-
liteitsniveau als een gezondheidskundige dienst van een 
Wet BIG- beroepsbeoefenaar.

Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat A voldoet aan het-
geen is vermeld in het besluit.

Medisch pedicure krijgt vrijstelling btw voor 
instrumentele behandeling diabetes mellitus12

De vraag is in deze casus is of de instrumentele behande-
ling van patiënten met diabetes mellitus binnen de Zorg-
module die belanghebbende geeft, is vrijgesteld van btw.

Tussen partijen is niet in geschil dat de behandeling als 
gezondheidskundige verzorging van de mens moet wor-
den aangemerkt. Uitsluitend is in geschil of deze behan-
deling van gelijkwaardige kwaliteit is als die van een po-
dotherapeut (i.e. een beroepsbeoefenaar als omschreven 
in de Wet BIG), en of het neutraliteitsbeginsel zich tegen 
de eis verzet dat sprake moet zijn van een opleiding op 
hbo- niveau.

11 Btw jurisprudentie, 24 maart 2021.
12 Btw jurisprudentie, 10 april 2020.

Het Hof komt tot de conclusie dat de in de Zorgmodu-
le beschreven instrumentele behandeling een wezenlijk, 
inherent en onafscheidbaar deel vormt van de voetzorg 
voor diabetespatiënten volgens de Zorgmodule en als zo-
danig binnen de reikwijdte van de vrijstelling valt (HvJ 
Verigen Transplantation Service).

Dat niet als (para)medicus opgeleide medisch pedicures 
deze behandelingen uitvoeren, is gelet op de jurispru-
dentie van het Hof van Justitie eigenlijk irrelevant, om-
dat gezondheidskundige verzorging van therapeutische 
aard niet in alle onderdelen door (para)medisch perso-
neel hoeft te worden verricht. Hiermee wordt ook een van 
de doelstellingen van de in geding zijnde vrijstelling ge-
diend, namelijk het voorkomen dat de prijs van gezond-
heidskundige verzorging van de mens door de btw teveel 
stijgt. Uit dit oordeel vloeit ook voort dat het Hof geen 
oordeel hoeft te geven over de vraag of het binnen de 
beoordelingsvrijheid van Nederland als lidstaat valt om 
onderscheid te maken tussen op mbo- en op hbo- niveau 
opgeleide dienstverrichters.

Werkzaamheden euritmietherapeut 
geen medische handelingen dus niet 
vrijgesteld btw13

De vraag in deze casus is of de diensten die A verricht 
bij de uitoefening van zijn praktijk als euritmietherapeut 
onder de vrijstelling voor medici vallen.

Bij de beslechting van het geschil staat voorop dat de vrij-
stelling richtlijnconform moet worden uitgelegd waarbij 
het arrest Solleveld richtinggevend is. De basis van de eu-
ritmietherapie is gelegen in de dans. Dat deze dansoplei-
ding de basis vormt voor de therapeutische behandeling 
acht Rechtbank Noord- Holland onvoldoende om te kun-
nen oordelen dat sprake is van een medische opleiding en 
daarop gebaseerde medische behandeling. De rechtbank 
acht voorts een vergelijking met behandelingen door psy-
chologen, psychiaters, orthopedagogen en psychiatrisch 
verpleegkundigen en door hen verrichte handelingen 
niet juist. De rechtbank acht dat zowel op zichzelf bezien 
als in combinatie met de andere gevolgde opleidingen on-
voldoende voor toepasselijkheid van de vrijstelling.

13 Btw jurisprudentie, 16 augustus 2021.
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Synopsis CBN- Adviezen 
gepubliceerd in 2020 en 2021
Els De Wielemaker, HIAF – UGent, Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Bij het ter perse gaan van deze BBB- Flash publiceerde 
de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in 2021 
reeds 13 adviezen, in 2020 werden 14 adviezen en één 
technische nota gepubliceerd. We nemen u in vogel-
vlucht mee door deze recentste collectie boekhoudkun-
dige raadgeving.1 

Adviezen inzake opmaak, neerlegging en 
openbaarmaking van de jaarrekening

CBN- advies 2020/01 – Neerlegging van de 
enkelvoudige jaarrekening bij de Nationale Bank 
van België: nieuwe modellen van de jaarrekening

De in 2020 ingevoerde ‘nieuwe’ schema’s van de jaarre-
kening verschillen op zich weinig van de schema’s die 
destijds waren opgenomen in het uitvoeringsbesluit bij 
het Wetboek van vennootschappen. In de BBB- Flash 
2019-3 bespraken we reeds de toenmalige nieuwighe-
den en wijzigingen ten opzichte van de destijds gelden-
de schema’s van de balans en de resultatenrekening. Het 
advies 2020/01 zet dit onderscheid tussen kapitaalven-
nootschappen en kapitaalloze vennootschappen uiteen, 
staat stil bij welke overgangstermijnen er van toepassing 
waren en brengt dit analoog voor de VZW’s, IVZW’s en 
stichtingen die geen gebruik kunnen maken van de mo-
gelijkheid zoals voorzien in artikel 3:47, § 2 om een ver-
eenvoudigd model van jaarrekening op te stellen, noch 
zijn onderworpen aan bijzondere, uit een wetgeving of 
een overheidsreglementering. Intussen behoort deze in-
houd tot de basiskennis in het vakgebied, mede door de 
beschikbaarheid van de aangepaste modellen van de en-
kelvoudige jaarrekening door de Nationale Bank.

CBN- advies 2020/02 – Afronding 
betalingen in euro2

Boekhoudkundig dient een onderneming (die een dubbe-
le boekhouding voert) een eventuele afrondingsverschil 
bij betalingen in euro te boeken op rekening 700 Verkopen 
en dienstprestaties. Op het debet indien dit afrondingsver-
schil negatief is, op het credit indien dit verschil positief 

1 Voor een grondige en volledige uiteenzetting van alle gepubliceerde CBN- adviezen 
(tot eind 2020) verwijzen we naar het in juni 2021 verschenen Jaarboek 2021 van de 
Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Voor de finesses van de adviezen uit 
2021 verwijzen we naar de u wel bekende site www.cbn- cnc.be van de CBN.

2 CBN- advies 2020/02 vervangt CBN- advies 2014/9 – Afronding van betalin-
gen in euro.

is. Voert de onderneming een vereenvoudigde boekhou-
ding, dan zal zij dit afrondingsverschil niet afzonder-
lijk boeken. 

Dit omdat sinds 1 december 2019 elke onderneming wet-
telijk verplicht is de afrondingsregels toe te passen op be-
talingen in speciën, wordt een totaal van bvb. 20,56 euro 
wordt afgerond naar 20,55 euro. Indien de consument 
echter betaalt met een debet- of kredietkaart, elektronische 
betaling of via overschrijving, is de keuze aan de onder-
neming om af te ronden (20,55 euro) of niet (20,56 euro). 
Afronden kan bij laatstgenoemde betaling enkel mits de 
klant vooraf geïnformeerd is inzake het toepassen van 
de afrondingsregel door de onderneming. Deze afron-
dingsregels tellen bij terugbetalingen aan de consument 
ook wanneer deze afrondingsregels wettelijk verplicht of 
optioneel toegepast.

Mocht u intussen aan het twijfelen zijn gegaan, de een-
heid voor de neerlegging en publicatie is de euro zon-
der decimalen, zowel voor het volledig, verkort als voor 
het micromodel. Om de recuperatie van gegevens vanuit 
de boekhouding niet te bemoeilijken, bestaat bij de elek-
tronische neerlegging in XBRL- formaat de keuze tussen 
eenheden euro zonder decimalen of eenheden euro met 
twee decimalen. Op deze manier moet het mogelijk zijn 
de jaarrekeninggegevens automatisch uit een boekhou-
ding over te nemen zonder zich daarbij om afrondingen 
te moeten bekommeren. Na aanvaarding door de NBB en 
validatie met behulp van de rekenkundige controles (met 
nauwkeurigheid tot op de eurocent), zullen de gegevens 
door de toepassing van de NBB afgerond worden tot op 
de eenheid, met het oog op de publicatie in PDF formaat. 

CBN- advies 2020/03 – Taal van de 
(geconsolideerde) jaarrekening en andere neer te 
leggen stukken

De jaarrekening (alsook van de tegelijk hiermee neer te 
leggen documenten) moet worden opgesteld in de taal 
of in één van de officiële talen van het taalgebied waar 
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd. De jaarreke-
ning kan vrijblijvend worden vertaald en neergelegd in 
een officiële taal van de EU. Voor deze aanvullende neer-
legging gelden dezelfde vorm- en betalingsvoorwaarden 
als voor de verplichte neer te leggen jaarrekening. 
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CBN- TN 2020/04 – Financieel plan voor besloten 
vennootschappen, coöperatieve vennootschappen 
en naamloze vennootschappen

In een uitgebreide technische nota 2020/04 beschrijft de 
CBN het wettelijk verplicht financieel plan voor besloten 
vennootschappen3, coöperatieve vennootschappen4 en 
naamloze vennootschappen5. Het belang van de hoofde-
lijke oprichtersaansprakelijkheid blijft de drijfveer om dit 
financieel plan ter harte te nemen.

Niet enkel de geprojecteerde balansen, resultatenre-
keningen en geprojecteerde begroting van inkomsten 
en uitgaven komen theoretisch aan bod, een afsluitend 
voorbeeld illustreert deze nota. Er wordt stilgestaan bij 
de de aangenomen hypotheses bij de schatting van de 
verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit (nettover-
koopmarge). De bepalingen van het financieel plan zijn 
niet van toepassing bij een fusie, splitsing en gelijkgestel-
de verrichtingen, noch bij een wijziging van rechtsvorm 
van een vennootschap dient een nieuw financieel plan 
worden gemaakt. 

CBN- advies 2020/09 – Vermelding in de 
jaarrekening van de gegevens van de bestuurders 
en de commissaris

CBN- Advies 2020/09 maakt duidelijk welke informatie 
(d.i. de naam, voornaam, beroep en woonplaats) over de 
bestuurders, commissaris in een monistisch bestuur of 
leden van de raad van toezicht in een duaal bestuur.

moeten worden vermeld in de jaarrekening (van ven-
nootschappen, VZW, IVZW en stichtingen) wanneer de 
samenstelling van het bestuursorgaan gewijzigd wordt. 

Indien de wijziging plaatsvindt (1) tussen de aanvangs-
datum en de afsluitdatum van het boekjaar, dienen zij 
niet worden vermeld in de jaarrekening, vermits zij niet 
meer in functie zijn op het moment van de vaststelling 
van de jaarrekening Vanuit een pragmatisch standpunt 
(lees; geen wettelijke verplichting) worden de gegevens 
van ontslagnemende bestuurders vaak opgenomen in 
de jaarrekening (met vermelding van de aanvangs- en 
einddatum van hun mandaat), ook al droegen zij niet bij 
aan de vaststelling van de jaarrekening. Op deze manier 
worden discussies inzake het bepalen van hun aanspra-
kelijkheid voor de fouten begaan in de uitoefening van 
hun opdracht uitgesloten. Bij een wijziging (2) tussen de 
afsluitdatum van het boekjaar en de datum van de vast-
stelling van de jaarrekening, dient de informatie van de 
bestuurders die in functie zijn op het moment van de 
vaststelling van de jaarrekening te worden opgenomen in 

3 Artikel 5:4, § 2 WVV
4 Artikel 6:5, § 2 WVV 
5 Artikel 7:3, § 2 WVV 

de jaarrekening. Deze is immers bestuurder op de datum 
waarop de jaarrekening wordt vastgesteld en ter goed-
keuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. 
Dezelfde regel blijft van toepassing bij overleden bestuur-
ders of bestuurders, die ontslag namen. Enkel indien zij 
nog deelnamen aan de vaststelling van de jaarrekening 
dienen zij te worden vermeld in de jaarrekening. Komt de 
wijziging er pas (3) na de datum van de vaststelling van 
de jaarrekening dan moeten de bestuurders die door de 
algemene vergadering nieuw aangesteld zijn na de vast-
stelling van de jaarrekening, niet worden vermeld in de 
jaarrekening 

Ook wat betreft “lid van het bestuursorgaan en com-
missaris in functie” wordt verstaan: de bestuurders en 
commissarissen in functie op het ogenblik dat de jaarre-
kening door het bestuursorgaan ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de algemene vergadering.

Indien in een nv het bestuursorgaan wordt gesplitst in 
een raad van toezicht en een directieraad (het zogenaam-
de duaal bestuur), meent de CBN dat enkel de leden van 
de raad van toezicht in de jaarrekening moeten wor-
den vermeld. 

CBN- advies 2020/12 – Correctie van de 
jaarrekening

CBN- advies 2020/12 is een actualisatie in het kader van 
het WVV van CBN- advies 2014/46 waarin de gevallen 
en wijzen waarop ondernemingen een door de algemene 
vergadering goedgekeurde jaarrekening kunnen of moe-
ten corrigeren, worden uiteengezet. Grosso modo gaat 
het om ofwel in de nieuwe jaarrekening bepaalde posten 
van het vorige boekjaar te wijzigen of in bepaalde geval-
len kan of moet de voorheen goedgekeurde jaarrekening 
zelf retroactief gecorrigeerd worden. Concreet breidt het 
bestaande toepassingsgebied van het advies uit 2014 nu 
uit naar VZW’s en IVZW’s. 

Zowel de ‘vrijwillige’ als de ‘verplichte’ correctievormen 
worden toegelicht en met voorbeelden verduidelijkt. 

Bestuursbeslissingen (waarderingsregels, …) hebben een 
onherroepelijk en definitief karakter. Wanneer echter 
een inbreuk op het boekhoudrecht wordt vastgesteld, is 
een aanpassing alsnog mogelijk om het getrouw beeld te 
kunnen waarborgen. Ter goeder trouw verworven rech-
ten door de aandeelhouders van een NV mogen niet ter 
discussie worden gebracht door een correctie van de jaar-
rekening. Bij een BV en CV ligt de situatie anders daar 
kan een correctie van de jaarrekening alsnog implice-
ren dat de door de aandeelhouders ontvangen uitkering 
moet worden teruggeven. Ook de geconsolideerde jaarre-
kening moet worden gecorrigeerd indien deze geen ge-

6 CBN- advies 2020/12 vervangt CBN- advies 2014/4 – Correctie van de jaarrekening
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trouw beeld meer geeft, na een correctie van de statutaire 
jaarrekening. 

Het advies beschrijft de principiële procedure voor ven-
nootschappen, VZW’s en IVZW’s (de correctie wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de vennoten verenigd in 
vergadering (vennootschappen) of algemene vergadering 
(vennootschappen, VZW’s en IVZW’s) alsook de uitzonde-
ring op deze regel waarbij de correctie wordt uitgevoerd 
door het bestuursorgaan. Gezien het ontbreken van een 
algemene vergadering bij stichtingen zal de correctie van 
de jaarrekening altijd (ongeacht of het een loutere mate-
riële fout betreft of een inbreuk op het boekhoudrecht) 
gebeuren op initiatief van het bestuursorgaan. 

CBN- advies 2020/13 – Overgang van een 
kapitaalhoudende coöperatieve vennootschap 
naar een kapitaalloze vennootschap

Advies 2020/13 verduidelijkt, in aanvulling op het CBN- 
advies 2019/14 – Van een kapitaalhoudende BVBA naar een 
kapitaalloze BV, de boekhoudkundige gevolgen voor de 
CVBA en de CVOA naar aanleiding van hun omvorming 
van een kapitaalhoudende naar een kapitaalloze vennoot-
schap. Het onderscheid dient gemaakt te worden tussen 
een CVBA die al dan niet beantwoordt aan de definitie 
van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV. 

CBN- advies 2020/15 – Zetelverplaatsing naar 
België: model van staat van activa en passiva bij 
immigrerende vennootschappen

Gezien er geen specifiek door de Koning vastgesteld mo-
del van de staat van activa en passiva is om in het kader 
van een zetelverplaatsing naar België te gebruiken, raadt 
de CBN in het korte advies 2020/15 aan om, voor zover 
mogelijk, de minimumindeling van het algemeen reke-
ningenstelsel te gebruiken zolang er bij koninklijk besluit 
geen model wordt voorzien. Vrij vertaald kunnen de door 
de Nationale Bank van België daartoe ter beschikking ge-
stelde modellen worden gebruikt.

Adviezen inzake rubrieken het actief van de 
jaarrekening

CBN- advies 2021/09 – Rekening 26 Overige 
materiele vaste activa

Advies 2021/09 bespreekt Rubriek III.E. Overige Materi-
ele Activa7, met name Rekening 26 uitvoerig. Het advies 
beschrijft uitgebreid wat deze rubriek bevat en stelt dat 
het KB WVV geen bijzondere noch afwijkende waarde-

7 Artikel 3:89, § 1, III.E. KB WVV voor vennootschappen en artikel 3:171, § 1, III.E. 
voor VZW’s, IVZW’s en stichtingen.

ringsregels voor de overige materiële vaste activa voor-
ziet. Tevens zijn de gebruikelijke regels en beperkingen 
inzake waardeverminderingen, afschrijvingen en her-
waardering van materiële vaste activa van toepassing. 

CBN- advies 2020/14 – Boekhoudkundige 
verwerking van de aan-/verkoop van een actief via 
een geblokkeerde rekening

Advies 2020/14 bespreekt de boekhoudkundige verwer-
king van de liquiditeiten die zich, bij de aan-/verkoop van 
een actief, op een geblokkeerde rekening van één van de 
partijen ((1) de koper, (2) de verkoper of (3) van een onaf-
hankelijke derde partij (notaris)) bevinden.

Indien de gelden op een geblokkeerde rekening van de 
koper (1) staan, heeft deze daar geen zeggenschap meer 
over. De koper boekt dan 416 Diverse vorderingen (of 2910 
Vorderingen op rekening) aan 550 Kredietinstellingen: 
Rekening- courant. Zowel bij de koper (01200 Debiteuren 
wegens andere persoonlijke zekerheden aan 01300 Credi-
teuren wegens andere persoonlijke zekerheden) als ver-
koper (09XX0 Debiteuren wegens storting op geblokkeer-
de rekening aan 09XX1 Verplichtingen tot verkoop) is de 
Commissie van oordeel dit in de Niet in de balans opge-
nomen rechten en verplichtingen op te nemen. Bij de ver-
koper dient het desbetreffende vast actief over te boeken 
naar de 26 Overige materiële vaste activa zodra de stor-
ting op de geblokkeerde rekening heeft plaatsgevonden. 

In het tweede geval waarbij de gelden op een geblokkeer-
de rekening van de verkoper (2) staan, zal deze verkoper 
416 Diverse vorderingen aan 489 Andere diverse schul-
den boeken. Gezien de gelden voor de verkoper onbe-
schikbaar zijn, is de rekening 550 niet aangewezen. 

Staan de gelden op een geblokkeerde rekening van een 
derde partij (3) dan boekt de koper 416 Diverse vorderin-
gen aan 550 Kredietinstellingen, en boekt de verkoper 
enkel 09xx0 Debiteuren wegens storting op geblokkeerde 
rekening aan 09xx1 Verplichtingen tot verkoop. 

CBN- advies 2021/07 – Invloed van het 
buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de 
gerechtelijke reorganisatie op de schulden en 
vorderingen (update)

Het laatste woord van de titel van advies 2021/7 geeft het 
al, dit advies bevat een update van advies 2011/98 Invloed 
van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de ge-
rechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. 
De terminologie, verwijzingen naar de wetgeving zijn ge-
wijzigd, terwijl de in 2011 inhoudelijk ingenomen stellin-
gen blijven behouden.

8 CBN- advies 201/9 wordt opgeheven
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Adviezen inzake rubrieken het passief van de 
jaarrekening

CBN- advies 2021/01 – Uitgiftepremie

Door de afschaffing van het kapitaalbegrip bij de kapi-
taalloze vennootschap zal in principe bij een uitgifte van 
nieuwe aandelen door een kapitaalloze vennootschap 
niet langer sprake zijn van een uitgiftepremie. Hoewel de 
statutaire onbeschikbaarheid van de uitgiftepremie niet 
langer een voorwaarde is om aangemerkt te worden als 
fiscaal gestort kapitaal, blijven deze uitgiftepremies ge-
boekt op de rekening 1110 Uitgiftepremie (bij de NV, SE 
en SCE: I.B.1. Inbreng – Buiten kapitaal – Uitgiftepremies; 
– bij de andere dan de NV, SE, SCE: I.B. Inbreng – Onbe-
schikbaar) zolang deze onbeschikbaarheid in de statuten 
voorkomt. 

De actualisering van het CBN- advies 1429 – Uitgiftepre-
mie bespreekt de boekhoudkundige verwerking van de 
uitgiftepremie zijnde, bij respectievelijk de NV, BV en CV 
en houdt rekening met het statutair al dan niet nog steeds 
onbeschikbaar zijn.

CBN- advies 2021/1310 – 
Herwaarderingsmeerwaarden bij 
vennootschappen: gevolgen van de wijzigingen 
aangebracht door het WVV en KB WVV

De wetgever stelt de kapitaalvennootschappen in staat 
een herwaarderingsmeerwaarde om te zetten in kapitaal. 
Voor kapitaalloze vennootschappen bestaat er echter geen 
expliciete bepaling hieromtrent. CBN- Advies 2021/13 
stelt dat dit evenwel niet betekent dat de kapitaalloze 
vennootschappen niet in staat zijn een herwaarderings-
meerwaarde om te zetten in inbreng. De aanwending van 
een in kapitaal omgezette herwaarderingsmeerwaarde 
via terugbetaling aan de aandeelhouders of ter aanzui-
vering van verliezen wordt in het WVV voortaan wel ex-
pliciet geregeld.

CBN- advies 2021/12 – Boekhoudrechtelijke 
verwerking van de wederopbouwreserve

Komt uw vennootschap in aanmerking voor een weder-
opbouwreserve11, dan geeft CBN- Advies 2021/12 u de 
details omtrent de samenstelling, terugname en boeking 
van deze wederopbouwreserve aangevuld met enkele 
voorbeelden. De wederopbouwreserve, beperkt tot be-
drijfsverlies op de afsluitdatum van het boekjaar 2020 
(code 9901), met 20 miljoen euro als absolute grens, moet 

9 CBN- advies 2021/01 vervangt CBN- advies 142 – Uitgiftepremie

10 CBN- advies 2016/23 wordt opgeheven.
11 Wet 19 november 2020

toelaten de vennootschap haar eigen vermogen terug te 
brengen naar het pre- COVID tijdperk. Dit door toekom-
stige winsten (vanaf aanslagjaar 2022) fiscaal vrij te stel-
len in de vennootschapsbelastingen mits tewerkstelling 
en eigen vermogen behouden blijven. Wat de voorwaarde 
omtrent het eigen vermogen betreft, wordt de fiscale vrij-
stelling wordt proportioneel teruggedraaid bij het inko-
pen van eigen aandelen, toekennen of uitkeren van divi-
denden, liquidatiereserve of een kapitaalsvermindering. 
Opdat de vennootschap van deze fiscaal vrijgestelde re-
serve kan genieten is er ook de tewerkstellingsvoorwaar-
de. Een complexe 85%-regel moet nagaan dat de tewerk-
stelling (loonkost op basis van post 620 Bezoldigingen en 
rechtstreekse voordelen) niet ingrijpend (lees met meer 
dan 15%) is gedaald. 

CBN- advies 2021/02 – Winstverdeling 
binnen de NV

Advies 2021/02 vindt zijn oorsprong in een actualisatie 
van CBN advies 2009/112. Gezien bij de naamloze ven-
nootschappen het kapitaalconcept behouden is gebleven, 
hebben de wijzigingen van het WVV met betrekking tot 
de winstverdeling verduidelijking van de reeds bestaan-
de regels gebracht, zonder aan de hoofdprincipes inzake 
de uitkeringen te raken. Het advies bespreekt achtereen-
volgens de grenzen van de uitkeerbare winsten binnen 
de NV aan de hand van de nettoactieftest13, de tussentijd-
se dividenden en de interimdividenden. De bijhorende 
journaalposten van het advies 2009/01 bleven in se on-
gewijzigd. 

CBN- advies 2021/03 – De boekhoudkundige 
verwerking van het vennootschapsvermogen 
van een VOF en een CommV ingevolge de 
inwerkingtreding van het WVV

De trofee voor het kortste advies gaat naar een van de 
adviezen met de langste titel en betreft de Boekhoud-
kundige verwerking van het vennootschapsvermogen 
van een VOF en een CommV ingevolge de inwerkingtre-
ding van het WVV. Onder het W. Venn. golden voor deze 
vennootschappen geen minimale vereisten voor wat het 
vennootschapsvermogen betreft, dit blijft ongewijzigd in 
het nieuwe WVV. Indien ingevolge statutaire bepalingen 
de inbrengen onbeschikbaar zijn, worden deze geboekt 
op de rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten kapi-
taal. Indien uit de statuten geen onbeschikbaarheid blijkt, 
worden deze geboekt op de rekening 110 Beschikbare in-
breng buiten kapitaal.

12 CBN- advies 2021/01 vervangt CBN- advies 2009/1 – Interimdividend versus tussen-

tijds dividend

13 Art. 7:212 WVV voorheen Art. 617 W. Venn.
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Adviezen inzake rubrieken de 
resultatenrekening van de jaarrekening

CBN- advies 2021/04 – Aanschaffingswaarde bij 
de aankoop van een goed tegen betaling van een 
vaste prijs, verschuldigd over een periode van 
meer dan één jaar

De boekhoudkundige verwerking van de aankoop van 
een goed waarbij wordt overeengekomen dat de prijs over 
een periode van meer dan één jaar wordt betaald zonder 
dat expliciet voorzien is in een rente of slechts een abnor-
maal lage rente verschuldigd is, moet worden beschouwd 
als een verrichting die zowel uit twee de eigenlijke aan-
koop van het goed als een impliciete lening bestaat. 

Ook boekhoudkundig maakt men het onderscheid tus-
sen de aanschaffingsprijs en financieringskost van de 
aankoop. Dit is een toepassing van het “realiteitsbegin-
sel”. De financiële component van de verrichting wordt 
bijgevolg gespreid in resultaat genomen middels de over-
lopende rekeningen in functie van de looptijd van de be-
talingstermijn.

CBN- advies 2020/06 – Financieringskostensurplus 
(artikel 194sexies en artikel 198/1 WIB 92)

Illustreert mede aan de hand van een uitgebreid voor-
beeld de boekhoudkundige verwerking van het niet- 
aftrekbaar financieringskostensurplus14 dat in een later 
tijdperk wordt verrekend met de winst, alsook van de 
overdracht van het niet- benutte deel van de aftrekcapa-
citeit. Dit niet- aftrekbaar financieringskostensurplus is 
niets meer dan een actieve belastinglatentie. Dergelijke 
actieve belastinglatentie, kan niet worden opgenomen op 
de actiefzijde van de balans van de Belgische statutaire 
jaarrekening, maar wel in de toelichting van dergelijke 
Belgische statutaire jaarrekening. Geconsolideerde jaar-
rekeningen kunnen dergelijke actieve belastinglatenties 
dan weer wel op de actiefzijde van de balans boeken. 

In het geval een vergoeding wordt voorzien in de intres-
taftrekovereenkomst zal deze gelijk zijn aan de belasting-
besparing die voortvloeit uit de overdracht. Het advies 
geeft twee boekingsopties in hoofde van de betaler van 
de vergoeding (6702 Geraamde belastingen met als tegen-
post rekening 4500 Belgische winstbelastingen of 668 Andere 
niet- recurrente financiële kosten met als tegenpost rekening 
489 Andere diverse schulden). In hoofde van de ontvanger 
van de vergoeding, wordt deze vergoeding niet als belas-
ting gekwalificeerd, en boekt op de rekening 769 Andere 
niet- recurrente financiële opbrengsten: overdracht van het fi-
nancieringskostensurplus. 

14 Artikel 198/1 WIB 92 

Adviezen inzake reorganisaties

CBN- advies 2021/10 – Boekhoudkundige 
verwerking van fusies tussen vennootschappen

Het erg uitgebreide advies 2021/10 is het eerste in een ko-
mende reeks van adviezen15 die de bestaande adviezen16 
inzake fusies actualiseert. Zo wordt er voortaan rekening 
gehouden met, enerzijds, de schrapping van het kapitaal-
begrip bij de coöperatieve en besloten vennootschappen 
en, anderzijds, de invoering van een regeling voor fusies 
van verenigingen en stichtingen gebaseerd op de rege-
ling die toepasbaar is op vennootschappen. Nieuwigheid 
is dat het advies voor het eerst een definitie geeft van fu-
sies door overneming en wordt het continuïteitsprincipe 
wordt toegelicht dat van toepassing is op fusies. De be-
langrijkste uitzonderingen op het continuïteitsprincipe 
worden vervolgens toegelicht aan de hand van een reeks 
duidelijke voorbeelden. De grensoverschrijdende fusies, 
de fusies van verenigingen en stichtingen en de andere 
reorganisatievormen zullen pas in latere adviezen wor-
den behandeld. 

Adviezen inzake VZW, IVZW en stichtingen 

CBN- advies 2020/05 – VZW Vereenvoudigde 
boekhouding – waarderingsregels 

In 2020/05 licht de CBN de nieuwe waarderingsregels toe 
die gelden voor de bezittingen van verenigingen en stich-
tingen die een vereenvoudigde boekhouding17 voeren. 
Naast de tijdloze klassiekers in de hitlijst van de waarde-
ringsregels; getrouw beeld (voorzichtigheid, oprechtheid 
en goede trouw), relevantie en consistentie, vestigt dit 
advies ook de aandacht op een concrete waarderingsre-
gel voor wat betreft de bezittingen van een vereniging of 
stichting die een vereenvoudigde boekhouding voert. De 
bezittingen in de inventaris en in de jaarrekening worden 
opgenomen tegen de waarde die overeenstemt met de 
waarde van de tegenprestaties geleverd door de vereni-
ging of stichting voor de verwerving. Waardedalingen en 
– stijgingen kunnen op een gelijkaardige wijze als in een 
dubbele boekhouding worden toegepast. 

15 De grensoverschrijdende fusies, de fusies van verenigingen en stichtingen en de 
andere reorganisatievormen zullen in later nog te publiceren adviezen worden 
behandeld.

16 CBN- Advies 2021/10 vervangt CBN- advies 2009/6 – De boekhoudkundige verwerking 

van fusies.
17 Een vereenvoudigde boekhouding kan worden gevoerd door een vzw die op ba-

lansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende 
criteria overschrijdt: jaargemiddelde van 5 voltijdse werknemers; 334.500 euro re-
currente ontvangsten; 1.337.000 euro aan bezittingen; 1.337.000 euro aan schulden.
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CBN- advies 2020/10 – Schenkingen en legaten 
voor VZW’s, IVZW’s en stichtingen die een 
dubbele boekhouding voeren

De nieuwe waarderingsregel18 inzake schenkingen en le-
gaten bestemd voor verenigingen en stichtingen die een 
dubbele boekhouding voeren, staat centraal in advies 
2020/10. Waar in het verleden19 marktwaarde, gebruiks-
waarde en waarschijnlijke realisatiewaarde als waar-
deringsregels waren opgenomen, is waardering tegen 
aanschaffingswaarde nu vooropgesteld. Echter blijven de 
voorheen geldende waarderingsregels mogelijk voor het 
bestuursorgaan. Verschillen in de waardering worden 
geboekt een afzonderlijke subrekening van het betrokken 
actief, met als tegenpost een opbrengstrekening of een 
rekening van het eigen vermogen. Het advies bespreekt 
systematisch de waarderingsmethoden voor de legaten 
(al dan niet bestemd om duurzaam bij te dragen tot de 
activiteit van de vzw) en de schenkingen (roerende goe-
deren en geldbeleggingen). 

CBN- advies 2021/06 – Vermogensklem bij de 
omzetting van een VZW in een coöperatieve 
vennootschap erkend als sociale onderneming

Bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve ven-
nootschap wil de wetgever mogelijke risico’s op misbruik 
(uitkering) van het door de vzw opgebouwde vermogen 
beperken. Dit wordt verwezenlijkt door het nettoactief 
van de vzw op een onbeschikbare reserverekening te 
boeken. Deze onbeschikbaarheid van het nettoactief is als 
het ware een klem die op het vermogen wordt geplaatst. 

CBN- advies 2021/08 - Verplichting voor 
bepaalde VZW’s, IVZW’s en stichtingen om een 
jaarverslag op te stellen

Sinds de inwerkingtreding van het WVV moeten de be-
stuursorganen van de andere dan de kleine VZW’s, IV-
ZW’s of stichtingen een jaarverslag opstellen. Dit jaarver-
slag wordt gelijktijdig met de jaarrekening neergelegd 
en openbaar gemaakt. Deze verplichting wordt bepaald 
in de artikelen 3:47, § 7, tweede lid; 3:48 (VZW’s en IV-
ZW’s); 3:51, § 7, tweede lid en 3:52 (stichtingen) WVV. In 
dit advies licht de Commissie toe welke VZW’s, IVZW’s 
en stichtingen een jaarverslag dienen op te stellen en 
vanaf wanneer deze verplichting van toepassing is voor 
VZW’s, IVZW’s en stichtingen opgericht na 1 mei 2019 of 
die voorheen reeds bestonden.

18 Artikel 3:160 KB WVV 
19 Artikel 8 van het KB van 19 december 2003

Adviezen inzake de Covid-19 pandemie 

CBN- Advies 2021/11 – Boekhoudkundige 
verwerking van COVID-19-tegemoetkomingen 
en van kosten gemaakt ten gevolge van de 
gezondheidscrisis

Wat betreft de tegemoetkomingen zullen in het kader van 
COVID-19 ontvangen vergoedingen worden opgenomen 
onder de Diverse bedrijfsopbrengsten (rekening 743-749) 
of onder de Andere niet- recurrente bedrijfsopbrengsten 
(rekening 764-768). Kosten gemaakt in het kader van 
COVID-19 zullen naar aard worden geboekt. Het advies 
bevat een collectie aan voorbeelden waar menig vennoot-
schap zijn gading in zal vinden. Betreft het onder meer 
mondmaskers, alcoholgel, plexiglas, enz. dan worden 
deze door ondernemingen gemaakte kosten in principe 
geboekt op rekening 61 Diensten en diverse goederen of 
op rekening 664 tot 667 Andere niet- recurrente bedrijfs-
kosten. Bij huurlasten, water-, gas- en elektriciteitskosten 
kan het bestuursorgaan derhalve beslissen om de kosten 
tijdens deze periode van verplichte sluiting uitzonderlijk 
te beschouwen als niet- recurrente bedrijfskosten. In het 
geval van aanzienlijke investeringen die verricht werden 
om zich aan te passen aan de nieuwe werksituatie (bv. de 
installatie van audiovisuele middelen in vergaderzalen), 
bestaat de mogelijkheid deze te activeren voor zover deze 
investeringen duurzaam voor de bedrijfsuitoefening 
zullen worden gebruikt in volgende boekjaren. Boetes 
of schadevergoedingen (bvb. het betalen van een vertra-
gingsvergoeding als gevolg van het niet naleven van de 
overeengekomen levertermijn) worden ten laste van het 
resultaat geboekt via de rekening 643 tot 648 Diverse be-
drijfskosten of 664 tot 667 Andere niet- recurrente bedrijfskos-
ten in het boekjaar waarin de schuldvordering ontstaat. 
Ze moeten eventueel worden voorzien. 

Voorraadwijzigingen als gevolg van het overschrijden 
van de houdbaarheidsdatum op voedingsproducten han-
delsgoederen, grond- en hulpstoffen en gerede producten 
zullen op 609/71 Voorraadwijzigingen (Waardevermin-
deringen op voorraden: toevoeging 632 Waardevermin-
deringen op bestellingen in uitvoering) terug te vinden 
zijn. Indien het bestuursorgaan van de onderneming 
oordeelt dat dit niet- recurrente kosten zijn op een 664 tot 
667 rekening. Op dezelfde wijze staat het advies stil bij 
de goederen in bewerking en de bestellingen in uitvoe-
ring. Zo nodig boekt men waardevermindering indien 
hun vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamde 
bedrag van de nog te maken kosten, hoger is dan respec-
tievelijk de nettoverkoopprijs of de in de overeenkomst 
bedongen prijs op de balansdatum. 

Er worden tevens aanvullende waardeverminderingen 
geboekt op grond- en hulpstoffen, goederen in bewer-
king, het gereed product, de handelsgoederen, de voor 
verkoop bestemde onroerende goederen en de bestellin-
gen in uitvoering om rekening te houden hetzij met de 
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evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de 
risico’s inherent aan de aard van de betrokken producten 
of van de gevoerde activiteit. Zo nodig dienen voorzienin-
gen gevormd te worden voor zover deze risico’s niet zijn 
gedekt door waardeverminderingen hiervoor vermeld.

De verplichte tijdelijke stopzetting van de activiteiten 
heeft voor bepaalde ondernemingen tot gevolg dat heel 
wat vaste activa (gebouwen, machines en materialen 
noodzakelijk voor het voeren van hun activiteit) geduren-
de een bepaalde periode niet worden gebruikt. Het ge-
trouw beeld indachtig dringt mogelijks een aanpassing 
van de waarderingsregels van toepassing op dergelijke 
activa zich op. In die zin kunnen afschrijvingsplannen 
moeten worden aangepast. 

Voorts wijst de Commissie erop dat kosten gemaakt in 
het kader van herstructurering onder de activa mogen 
worden opgenomen wanneer het gaat om welbepaalde 
kosten die verband houden met een ingrijpende wijziging 
in de structuur of de organisatie van een onderneming en 
die kosten ertoe strekken een gunstige en duurzame in-
vloed te hebben op de rentabiliteit van de onderneming.

CBN- advies 2020/07 – Mogelijkheid tot uitstel 
van de goedkeuring en neerlegging van de 
jaarrekening (VZW’s, IVZW’s en stichtingen)

CBN- advies 2020/08 – Mogelijkheid tot 
uitstel van de gewone algemene vergadering 
en van de neerlegging van de jaarrekening 
(vennootschappen)

In het licht van de Covid-19-pandemie maakten CBN- 
adviezen 2020/07 en 2020/08, respectievelijk voor VZW’s 
en vennootschappen duidelijk wat de mogelijkheid tot 
uitstel van de goedkeuring en neerlegging van de jaarre-
kening inhield. 

CBN- advies 2020/11 – Vrijstelling ter versterking 
van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de 
vennootschappen ten gevolge van de COVID-19-
pandemie in de vennootschapsbelasting

CBN- advies 2020/11 beoogt de bepalingen te verduidelij-
ken die werden ingevoerd door de wet van 23 juni 2020, 
die vennootschappen toelaat om vroegtijdig het fiscaal 
verlies ten gevolge van de COVID-19-pandemie aan te re-
kenen op een vorig aanslagjaar door middel van een tijde-
lijke vrijstelling. Het boekjaar volgend op datgene waarin 
de belastbare gereserveerde winst wordt verminderd zal 
dan de uiteindelijk verschuldigde vennootschapsbelas-
ting dienen geboekt te worden waarbij de bespaarde be-
lasting zal geboekt worden al dan niet samen met de kost 
van de hoger uiteengezette tariefsprong en de eventueel 
verschuldigde afzonderlijke aanslag. 

CBN- advies 2021/05 – Boekhoudrechtelijke 
behandeling van kwijtschelding van huur ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie

Waar traditioneel de huur opbrengsten in hoofde van de 
verhuurder (744 Huuropbrengsten of 70 Omzet wordt ge-
boekt tov 550 Kredietinstellingen: R/C) of in hoofde van 
de huurder (610 Huur en huurlasten wordt geboekt tov 
550 Kredietinstellingen: R/C), kan er ten gevolge van de 
COVID-19 pandemie sprake zijn van een kwijtschelding 
van de huur, dit hoeft niet te worden geboekt mits een 
addendum van het huurcontract en een vermelding in 
de toelichting dit staven. Betreft het een tijdelijke niet- 
betaling van de leasevergoedingen dient het onderscheid 
tussen operationele (er wordt niets geboekt) of financiële 
leasing (het leasingcontract wordt met de duur het uitstel 
verlengd) gemaakt te worden. 
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Planning BBB- avondseminaries 2021
Seminaries op locatie vangen steeds aan om 19:15 uur en de Live- webinars vangen 
steeds aan om 19:00 uur. 

Inschrijven is altijd verplicht, zowel op fysieke locaties als op webinars.

Onderwerp Spreker Affli-
gem-

Essene 
(1*)

Kort- 
rijk 
(2*)

Naza-
reth 
(3*)

Brugge 
(4*)

Ede-
gem 
(5*)

Berin-
gen 
(6*)

Leuven 
(7*)

Webi-
nar 
Live 

Deel 1

Webi-
nar 
Live 

Deel 2

Webi nar 
On- 

demand 
Deel 1 & 2

Covid-19, de faillis-
sementsgolf: aan-
dachtspunten voor de 
accountant (+ boek)

Bert Bekaert 25/01 26/01 20/01 21/01 27/01 tot 
10/03 

Case- gerichte recht-
spraak

Frank  
Vanbiervliet

10/02 08/02 01/02 02/02 08/02 tot 
30/03 

Van Bvba naar BV – 
een concreet scenario 
voor omzetting

Patrick Huy-
brechts

04/03 03/03 22/02 23/02 01/03 tot 
12/04 

Btw- tarieven (+ boek) Stefan Ruys-
schaert

15/03 17/03 09/03 10/03 16/03 tot 
27/04 

De nieuwe btw- regels 
– E- commerce

Koen De 
Wilde

30/03 23/03 24/03 25/03 31/03 tot 
12/05 

Ontslagrecht (+ boek) Vicky  
Buelens

29/04 21/04 26/04 27/04 03/05 tot 
19/06 

Update Vennoot-
schapsbelasting 
(+ boek)

Thomas 
Vanhaecke

17/05 10/05 18/05 19/05 25/05 tot 
06/07 

Update Personen-
belasting (+ boek)

Filip Van-
denberghe

25/05 26/05 07/06 08/06 14/06 tot 
26/07 

Fiscus en mobiliteit Yves  
Verdingh

09/09 07/09 13/09 14/09 20/09  
tot  

01/11 

Actualia vennoot-
schapsrecht en 
aandeelhouders-
overeenkomsten

Wim  
Goossens &  
Philippe 
Mulliez

20/09 Zaal 
niet 

beschik- 
baar

27/09 28/09 04/10  
tot  

15/11 

Update boekhoud- en 
jaarrekeningenrecht

Patrick 
Valckx

25/10 27/10 04/10 05/10 11/10  
tot  

22/11 

Aansprakelijkheid 
bestuurders – diverse 
(nieuwe) verslagge-
vingen – opfrissing 
alarmbelprocedure 
– ingevolge het nieuw 
WVV

Kristof  
Maresceau

16/11 23/11 08/11 09/11 15/11  
tot  

27/12 

Btw- update Tim Van 
Sant

24/11 25/11 30/11 01/12 02/12 8/12 tot 
31/12 

Kosten met aftrek-
beperkingen

Filip Mees 13/12 14/12 20/12 22/12 06/12 07/12 13/12  
tot  

31/12 

(1*) De Montil – Moortelstraat 8 te 1790 Affligem- Essene
(2*) Katho – Campus Kortrijk – Auditorium Doorniksesteenweg 145 te 8500 Kortrijk
(3*) Aula Schaubroeck – Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth
(4*) VIVES – Campus Brugge – Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge (GPS Koningin Astridlaan ingeven)
(5*) Congrescentrum Ter Elst – Kattenbroek 1 te 2650 Edegem
(6*) Hotel & Business Center MEZZO, Paalsesteenweg 170 te 3583 Beringen
(7*) Brabanthal – zaal Terra, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven

 Fysieke seminaries op locatie
Live- seminaries
Seminaries On- demand zijn in principe 6 weken beschikbaar vanaf aangegeven datum met beperking tot maximaal 31/12/21
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