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De 80%-grens 
inzake aanvullende 
pensioenopbouw: in 
het oog van de storm?
Paul Van Eesbeeck, Juridisch adviseur – vennoot Vereycken & Vereycken Legal, Docent 
KU Leuven, Ondervoorzitter Commissie voor aanvullende pensioenen

De 80%-grens legt het maximaal aanvullend pensioenkapitaal vast waarvoor 
een vennootschap IPT- verzekeringspremies voor haar zelfstandige bedrijfslei-
ders kan aftrekken. 

Deze grens werd halverwege de jaren 80 ingevoerd en vertaalt zich in een wis-
kundige formule. Wiskundige formules worden vaak geassocieerd met exac-
te wetenschap, maar in de context van de 80%-grens heeft de formule helaas 
meer weg van een wiskundige vergelijking met een aantal onbekenden. De 
80%-grens is in de jaren 80 ‘blijven hangen’ en werd eigenlijk nooit aangepast 
aan de ontwikkelingen die zich de afgelopen 30 jaar hebben voorgedaan in de 
tweede pensioenpijler. Het gaat met name om de dalende marktintrestvoeten 
met bijhorende afkalving van de winstdeling in tak 21 waardoor de adminis-
tratieve ‘20%-vuistregel’ ter forfaitaire raming van de winstdeling en ook de 
omzettingscoëfficiënten van rente in kapitaal hopeloos verouderd zijn. Ook de 
opkomst van tak 23 die vooral de jongste jaren een steile opgang heeft gekend 
tegen de achtergrond van vastrentende tak 21-beleggingen die er zelfs niet meer 
in slagen de inflatie bij te benen. Verder is er de komst van de IPT- verzekering 
in 2004, de ontwikkeling van de Sigedis- pensioendatabank, enzovoort. 

Het Rekenhof en de Hoge Raad van Financiën hebben in hun rapporten uit 
2020 gewezen op de grote complexiteit en de gebrekkige controleerbaarheid 
van de 80%-grens. Die rapporten hekelden ook – o.i. vermeende – misbruiken, 
vooral in de sfeer van de backservicefinanciering.

In het voorjaar van 2021 kondigde minister van Pensioenen Lalieux een brede-
re hervorming aan van de diverse pensioenstelsels, waaronder de tweedepij-
lerpensioenen. Toen zij in september 2021 haar plannen ontvouwde, bleek er 
van een hervorming van de tweede pijler, waarbij vooral gedacht werd aan een 
bijsturing van de 80%-grens, weinig in huis te komen. De verklaring ligt er 
wellicht in dat de sociale partners eerder op het jaar in hun interprofessioneel 
akkoord de beleidsverantwoordelijken hadden opgeroepen om een fiscaal mo-
ratorium (‘standstill’) in de sfeer van de tweedepijlerpensioenen te honoreren. 
Minister Lalieux heeft verklaard gevolg te geven aan deze oproep van de so-
ciale partners. 
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Tegelijk heeft Minister Lalieux echter ook aangestuurd 
op scherpere controles te velde van de 80%-grens. Begin 
dit jaar rapporteerde De Tijd trouwens dat de 80%-grens 
(naast o.m. auteursrechten) dit jaar tot de prioritaire fis-
cale controledomeinen behoort. Maar eigenlijk worden 
controles van de 80%-grens al sinds enkele jaren ‘aange-
scherpt’. Hierbij wordt een aantal nochtans ingeburgerde 
rekenmethodes in verband met de 80%-grens meer en 
meer ter dicussie gesteld. 

Zo stellen controleurs dat in het kader van de 80%-grens-
berekening, alle in vorige ondernemingen opgebouwde 
tweedepijlerpensioenen integraal moeten worden verre-
kend, ook al werden de door de bedrijfsleider in die vo-
rige onderneming(en) gepresteerde loopbaanjaren niet 
als ‘backservicejaren’ gevaloriseerd in de 80%-grens. Dat 
nieuw standpunt leidt soms tot volledige verwerping van 
de IPT- premies. Verschillende zaken werden al voor de 
rechtbank gebracht. In een eerste (tussen)vonnis van 24 
november 2021 heeft de Gentse rechtbank van eerste aan-
leg een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk 
Hof. De vraag luidt of de belastingadministratie met haar 
nieuwe zienswijze al dan niet het grondwettelijk gelijk-
heidsbeginsel schendt, omdat volgens het nieuw admi-
nistratief standpunt een bedrijfsleider die zijn loopbaan 
opeenvolgend in verschillende ondernemingen door-
brengt, in het licht van de 80%-grens, over zijn volledige 
loopbaan bekeken, een veel lager pensioenkapitaal kan 
opbouwen dan een bedrijfsleider die zijn volledige loop-
baan in één en dezelfde onderneming doorbrengt. De uit-
spraak van het Grondwettelijk Hof wordt in de loop van 
2023 verwacht. 

De 80%-grensformule integreert ook het geraamd wette-
lijk pensioen. Dit geschiedt voor zelfstandigen sinds jaar 
en dag aan de hand van de ‘25%-vuistregel’. Het wette-
lijk zelfstandigenpensioen wordt geacht 25% te vertegen-
woordigen van de brutojaarbezoldiging, met een jaarlijks 
geactualiseerd minimum- en maximumpensioenbedrag. 
Voor werknemers hanteert men geen 25%-norm maar een 
50%-norm. Het te hanteren maximumpensioen is voor 
werknemers ook een pak hoger dan bij zelfstandigen. In 
2021 werd echter beslist om het wettelijk pensioen van de 
zelfstandigen op te krikken naar het niveau van het wet-
telijk pensioen van de werknemers. Dit wordt echter een 
gradueel proces, in die zin dat de gelijkschakeling van het 
wettelijk zelfstandigenpensioen en het wettelijk werkne-
merspensioen slechts geldt voor de pensioenrechtgeven-
de jaren vanaf 2021. Voor een wat oudere bedrijfsleider 
zal de impact van de hervorming dan ook relatief beperkt 
blijven, maar voor jongere zelfstandigen kan de verho-
ging van het wettelijk pensioen wel substantieel zijn. Het 
is vooralsnog koffiedik kijken of, wanneer en hoe de be-
lastingadministratie deze evolutie zal vertalen naar het 
in de 80%-grens te verrekenen wettelijk pensioenbedrag 
voor zelfstandigen.

Misschien de meest prangende vraag is hoe het ver-
wacht pensioenkapitaal met het oog op de toetsing van 
de 80%-grens moet bepaald worden. IPT- verzekeringen 
leggen geen pensioenkapitaal vast, maar een premiebe-
drag (recurrente jaarpremie + eventueel een ‘backser-
vicepremie’). Zeker in tak 23-beleggingsfondsen is het 
gissen welk pensioenkapitaal met dat premiebudget zal 
opgebouwd worden. Noch de fiscale wetgever noch de 
pensioenwetgever reiken rendementshypothesen aan ter 
berekening van dit – aan de 80%-grens te toetsen – ver-
wachte pensioenkapitaal. Iedere verzekeraar legt zelf de 
rekenhypothesen vast, wat soms leidt tot een soort ‘op-
bod’ tussen verzekeraars: hoe lager de gehanteerde ren-
dementsverwachting, hoe hoger het premiebedrag dat 
fiscaal kan geattesteerd worden.

Referentie

Meer weten? Paul Van Eesbeeck heeft over de 80%-grens 
een boek geschreven (300 blz., maart 2022). BBB orga-
niseert over de 80%-grens een seminarie op 22 septem-
ber 2022, waar hij een aantal eyecatchers uit het nieuwe 
boek belicht.

Meer info: www.vereycken.be/nl/webshop. 
Er geldt een lanceringsaanbod van  

€ 115 in plaats van € 125 tot en met zondag 3 april.
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Recht op aftrek van ten onrechte 
gefactureerde btw ingeval van 
insolvabiliteit van de verkoper
Stefan Ruysschaert, FOD Financiën1, UGent en Fiscale Hogeschool

Situering

X factureert aan A een levering van goederen met btw. 
Achteraf blijkt dat dit ten onrechte is gebeurd omdat het 
om een vergissing gaat, X heeft immers geen goederen 
geleverd aan A. Of er kunnen ook andere redenen zijn 
dat er ten onrechte btw werd gefactureerd. Een dubbe-
le factuur, of men heeft bijvoorbeeld btw aangerekend 
gekregen terwijl er gefactureerd diende te worden met 
“btw verlegd”.

X heeft de gefactureerde btw opgenomen in zijn btw- 
aangifte en betaald aan de Schatkist. A heeft deze btw 
afgetrokken in zijn btw- aangifte. Er is geen sprake 
van fraude.

De Belastingdienst weigert deze btw- teruggaaf bij A om-
dat er geen belaste levering heeft plaatsgevonden. Niet 
opeisbare btw bij de leverancier opent geen recht op af-
trek van de voorbelasting bij de koper. De koper moet 
maar de onterecht betaalde btw terugvorderen bij de ver-
koper. Maar wat als deze terugvordering uiterst moeilijk 
of onmogelijk is?

Het Farkas- arrest2 inzake insolventie van de 
oorspronkelijke verkoper

De bepalingen van de Btw- richtlijn, alsook de beginselen 
van fiscale neutraliteit, doeltreffendheid en evenredig-
heid moeten aldus worden uitgelegd dat zij er niet aan 
in de weg staan dat in een situatie als in het hoofdgeding 
aan de koper van een goed het recht wordt ontzegd om de 
btw af te trekken die hij onterecht aan de verkoper heeft 
betaald op basis van een factuur die is opgemaakt volgens 
de gewone regeling inzake de btw, terwijl de relevante 
handeling onder de verleggingsregeling viel, wanneer 
de verkoper die belasting aan de schatkist heeft betaald. 
Voor zover de terugbetaling door de verkoper aan de ko-

1 De auteur schrijft in eigen naam en verbindt niet de administratie waartoe 
hij behoort.

2 HvJ 26-04-2017 Farkas C-564/15, Btw jurisprudentie. Verleggingsregeling – Onver-
schuldigde betaling van btw door koper van goederen aan verkoper na verkeerd 
opgestelde factuur – Beslissing van belastingdienst die belastingschuld van koper 
van goederen vaststelt en die betaling van door hem gevraagde aftrek weigert, als-
ook hem een fiscale boete oplegt.

per van de onterecht gefactureerde btw onmogelijk of ui-
terst moeilijk wordt, met name in geval van insolvabiliteit 
van de verkoper, vereisen die beginselen echter dat de 
koper zijn vordering tot terugbetaling rechtstreeks tot de 
belastingdienst kan richten.

Het evenredigheidsbeginsel moet aldus worden uitge-
legd dat het eraan in de weg staat dat in een situatie als 
in het hoofdgeding de nationale belastingdienst aan een 
belastingplichtige die een goed heeft gekocht waarvan 
de levering onder de verleggingsregeling valt, een fiscale 
sanctie oplegt ten belope van 50 % van het bedrag van 
de btw dat hij aan de belastingdienst moet betalen, wan-
neer die belastingdienst geen belastinginkomsten heeft 
gederfd en er geen aanwijzing van belastingfraude is, 
hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

Onterecht gefactureerde btw toch als 
voorbelasting in aanmerking

A is een vennootschap die zich bezighoudt met intro-
ductie, uitvoering en handel in aan energie gerelateerde 
industriële goederen en technologieën. A heeft zaken ge-
daan met een andere in Nederland gevestigde vennoot-
schap X. De door vennootschap X aan A gefactureerde 
btw heeft A in haar aangiften omzetbelasting als voor-
belasting in aftrek gebracht. De Belastingdienst heeft 
naheffingsaanslagen opgelegd en een btw- teruggaaf ge-
weigerd, omdat volgens hem A geen recht heeft op voor-
aftrek van de door X gefactureerde btw.

De rechtbank Zeeland- West- Brabant3 is van oordeel dat A 
niet aannemelijk heeft gemaakt dat levering van de goe-
deren aan haar in Nederland heeft plaatsgevonden, zodat 
X ten onrechte btw aan A in rekening heeft gebracht. On-
der verwijzing naar het door het Hof van Justitie arrest 
Farkas stelt A dat de beginselen van neutraliteit, doeltref-
fendheid en evenredigheid in dit geval meebrengen dat 
de onterecht gefactureerde btw toch als voorbelasting in 
aanmerking moet worden genomen. Dat beroep slaagt.

Met overlegging van de aangiften omzetbelasting van 
X heeft A aannemelijk gemaakt dat X de aan A gefactu-

3 Btw jurisprudentie, 24 januari 2022.
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reerde btw, als verschuldigde btw in haar aangiften heeft 
verantwoord en heeft betaald. Omdat verder vaststaat dat 
het voor A ten minste uiterst moeilijk wordt om van X 
terugbetaling van de onterecht gefactureerde btw te krij-
gen en de rechtbank geen aanwijzingen heeft dat sprake 
is van fraude, is aan de in het arrest Farkas genoemde 

criteria voldaan. A kan zich daarom voor terugbetaling 
van de ten onrechte verschuldigde btw rechtstreeks tot 
de Belastingdienst wenden. De rechtbank vernietigt de 
naheffingsaanslagen en verleent de door A gevraagde 
btw- teruggaaf.

Reeks Beroepsvereniging voor  
Boekhoudkundige Beroepen – BBB

Praktische boeken met informatie voor u op maat  
geschreven door experts in elk specialisatiedomein.

In de reeks verschenen bij Gompel&Svacina de volgende publicaties.

Bestel rechtstreeks bij de uitgever:  
www.gompel-svacina.eu | info@gompel-svacina.eu

Gompel&Svacina
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Het financiële plaatje  
van hybride werken.  
Vaste kantoorkosten en  
hun effect op de balans
Gaëlle Houvenaeghel, Sales Director Partena Professional 

Kantoorruimtes staan leeg terwijl de kosten ervan blijven 
lopen. De impact van een kantoorgebouw in huur of aan-
koop heeft nog altijd een grote impact op de balans van 
elke (startende) onderneming. Deze vaststellingen kun-
nen we maken na ondertussen 2 jaar COVID-19 en de bij-
horende maatregelen. De werkvloer is namelijk niet meer 
wat ze was, de manier van samenwerken is ook compleet 
veranderd, de afstanden en tijden in de file zijn compleet 
verleden tijd, … en toch is er maar één ding hetzelfde ge-
bleven en dat is de kost van kantoorruimtes en alles wat 
daarmee gepaard gaat. 

Volgens de Occupier Cost Index loopt de teller van de 
kost zeer sterk op. Deze organisatie berekende namelijk 
dat de gemiddelde kost van een kantoorruimte in België 
neerkwam op € 11.900 per voltijds equivalent. Deze kost 
bevat natuurlijk veel meer dan de aankoop of huur van 
een kantoor, maar ook alle diensten die erbij komen kij-
ken; onderhoud, nutsvoorzieningen, koffie, verzekerin-
gen, de fysieke bureaustoel en andere bureauticamateri-
aal, …. Dat zette ons aan het denken en het rekenen en 
bracht ons naar volgende bedenking. 

Als € 11.900 per jaar de kost is per VTE, dan veronder-
stellen we dat deze in pre- corona tijden ongeveer 220 da-
gen per jaar naar kantoor kwam. Dat komt dus neer op 
een gemiddelde kost van € 52 per gepresteerde dag als 
kantoorkost. MAAR… Als we het HR landschap over-
schouwen dan horen we altijd de magische verdeling van 
40/60 voor de verhouding in het hybride werken post- 
corona, waarbij afhankelijk van de organisatie gekozen 
wordt voor dan wel 40% telewerk of 60% telewerk. Als 
we deze vertaalslag maken naar vaste kosten per gepres-
teerde dag op kantoor, dan moeten we de € 11.900 niet 
delen door 220 presteerbare dagen, maar door respectie-
velijk 132 dagen op kantoor (40% telewerk) en 88 dagen op 
kantoor (60% telewerk). De gemiddelde cijfers voor België 
leren ons dus dat de gemiddelde kantoorkost per dag na 
corona stijgt van € 52 per dag naar een gemiddelde van 
€ 90 tot € 135 per dag! 

Plan van aanpak

Hoe we deze bezorgdheid aanpakken verschilt van or-
ganisatie tot organisatie, maar veelal komt de reflex om 
de symptomen te behandelen en niet de ziekte. Een re-
flex die we vaak zien is er een gericht op de command 
& controle gedachte die we hadden in precorona tijdper-
ken. Dit brengt in de praktijk zeer tastbare en plastische 
beslissingen met zich mee waarbij iedereen terug naar 
kantoor moet komen (want de ruimte hebben we toch) en 
iedereen terug moet werken met een prikklok (want 7.45 
is geen 8 uur). Deze beleidsvorm zal de ruimtes rendabe-
ler maken en in staat stellen om de kantoorkost optimaal 
te benutten. 

Waar (potentiele) werknemers evenwel naar snakken 
is de vrijheid en verantwoordelijkheid van flexibel en 
plaatsonafhankelijk werken. Onderzoek toonde aan dat 
70% van de werknemers bereid is om 10% minder te ver-
dienen als ze meer flexibiliteit in de plaats krijgen. Deze 
flexibiliteit gaat niet alleen over het asynchrone werken, 
maar ook het werken op andere locaties waar meer inspi-
ratie en creativiteit geboden kan worden. 

De uitdaging van de zware vaste kost van facilities moet 
aangepakt worden bij de wortel. Heel eenvoudig weg kan 
een organisatie beslissen om de kantoorruimte te down-
sizen en op flexibele wijze kantoren te huren via platfor-
men als Deskalot.com. Op die manier betaal je slechts op 
basis van effectief gebruik en nood, zijn er geen diverse 
leveranciers die je moet onderhouden, krijg je een vari-
abel kostenverhaal die de balans minder verzwaart en 
krijg je een HR beleid waar (potentiële) werknemers naar 
vragen. Financieel is dit een besparingsoefening, HR be-
leid krijgt een dikke 10/10 en je krijgt meer engagement 
bij de medewerkers, wat hogere productiviteit met zich 
meebrengt. 
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De tijdelijk hervormde 
gerechtelijke reorganisatie: 
soepeler, moderner, efficiënter?
Een bespreking van de wet van 21 maart 2021 
tot wijziging van boek XX van het Wetboek 
van economisch recht en het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992
Gauthier Vandenbossche, Assistent, Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit en Instituut Financieel Recht, UGent

Inleiding

Vanwege de aanzienlijke economische impact van de CO-
VID-19-crisis kwam de continuïteit van veel ondernemin-
gen in gevaar. Tot 31 januari 2021 konden ondernemingen 
genieten van een algeheel moratorium op faillissemen-
ten1. Om het bestaande insolventierecht meer duurzaam 
aan te passen aan de behoeften van de economische cri-
sis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, bracht de 
wet van 21 maart 2021 “tot wijziging van boek XX van 
het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992” (inw. 26 maart 2021)2 een 
aantal (tijdelijke) aanpassingen en verbeteringen aan 
Boek XX WER aan. 

De wet van 21 maart 2021 omvat drie grote luiken, die in 
deze bijdrage aan bod komen:
 – Het eerste luik strekt ertoe de toegang tot de proce-

dure van gerechtelijke reorganisatie laagdrempeliger 
te maken voor ondernemingen in moeilijkheden, door 
de strikte formele voorwaarden voorzien in artikel 
XX.41 WER niet langer op straffe van onontvanke-

1 Koninklijk besluit n° 15 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voor-
dele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen ge-
durende de COVID-19 crisis, BS 24 april 2020, 28.732. Art. 71 e.v. Wet 20 december 
2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het 
kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 24 
december 2020, 93.772.

2 Gelet op de met de coronacrisis verband houdende urgentie werd er initieel voor 
geopteerd de wijzigingen aan Boek XX WER buiten werking te laten treden op 30 
juni 2021, intussen zijn deze verlengd tot 16 juli 2022. 

 Wet 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch 
recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 26 maart 2021, 28.193; 
Koninklijk besluit 24 juni 2021 tot uitvoering van verlenging van artikelen 2, 4 tot 
12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van 
economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 29 juni 
2021, 66.017.

lijkheid voor te schrijven en bepaalde uitzonderingen 
terug te schroeven;

 – Het tweede luik betreft een prepackaged bankruptcy- 
procedure die een wettelijk kader biedt waarbinnen 
kan worden onderhandeld over een minnelijk ak-
koord of reorganisatieplan zonder dat hieraan nega-
tieve publiciteit wordt gekoppeld (zgn. ‘voorberei-
dend akkoord’ aan de gerechtelijke reorganisatie);

 – Het derde luik bevat het wegwerken van de fiscale 
discriminatie tussen enerzijds de behandeling van 
schuldeisers bij een gerechtelijke reorganisatie en an-
derzijds de behandeling van schuldeisers bij een bui-
tengerechtelijk minnelijk akkoord, door te voorzien 
in een fiscale vrijstelling voor minnelijke akkoorden 
gesloten door tussenkomst van een ondernemingsbe-
middelaar en gehomologeerd overeenkomstig artikel 
XX.38 WER.

Tot slot worden een aantal diverse aanpassingen ge-
maakt aan Boek XX WER.

Deze wijzigingen aan Boek XX WER zijn een opstapje 
naar verdere, grotere hervormingen van het insolventie-
recht die noodzakelijk zullen zijn in het kader van de om-
zetting van Richtlijn nr. 2019/1023.

1. Aanpassingen aan de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie 

1.1 Verzoek tot gerechtelijke reorganisatie 

Vooreerst wordt de sanctie van niet- ontvankelijkheid 
van het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie wanneer 
bepaalde stukken ontbreken bij de indiening van het ver-
zoek – tijdelijk – geschrapt (zie artikel XX.41, §2, eerste lid 
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WER). Merk op dat voor het opstellen van bepaalde van 
deze stukken een verplicht beroep moet worden gedaan 
op een bedrijfsrevisor, externe accountant, externe er-
kend boekhouder of externe erkend boekhouder- fiscalist 
(zie artikel XX.41, §2, 4° en 5° WER).

Verder mag de schuldenaar die een boekhoudkundige 
staat en een resultatenrekening, een begroting, een vol-
ledige lijst van schuldeisers in de opschorting, een toe-
lichting omtrent de rendabiliteit en solvabiliteit en een 
toelichting omtrent de informatie- en raadplegingsver-
plichtingen (zie artikel XX.41, §2, eerste lid, 5° tot 9° WER) 
niet bij zijn verzoekschrift kan voegen, deze stukken ook 
uiterlijk twee dagen voor de zitting ter behandeling van 
het verzoek neerleggen in het register. Indien de schulde-
naar ondanks deze termijn niet in staat is de gevraagde 
documenten te verstrekken, legt hij binnen dezelfde ter-
mijn een nota in het register neer waarin gedetailleerd 
wordt aangegeven waarom hij deze documenten niet 
heeft kunnen verstrekken. De rechtbank moet desgeval-
lend oordelen op grond van de overgelegde stukken, ook 
al zijn deze niet volledig, en kan de zaak niet voor verdere 
behandeling uitstellen (zie artikel XX.41, §3/1 WER). 

Ook gelden er voortaan beperktere vormvereisten in-
geval van een verzoekschrift tot het verkrijgen van een 
gerechtelijke reorganisatie door overdracht van de on-
derneming onder gerechtelijk gezag (zie artikel XX.41, 
§3/2 WER).

1.2 Voorwaarden voor de opening van de 
procedure van gerechtelijke reorganisatie

Wanneer het verzoek uitging van een schuldenaar die 
minder dan drie jaar tevoren reeds het openen van een 
procedure van gerechtelijke reorganisatie had aange-
vraagd en verkregen, kon de procedure van gerechtelijke 
reorganisatie tot voor kort enkel geopend worden indien 
ze strekte tot overdracht, onder gerechtelijk gezag, van 
het geheel of een gedeelte van haar activa of activiteiten 
(zie artikel XX.45, §5, eerste lid WER). Deze regel wordt 
nu – tijdelijk – opgeheven, waardoor binnen een termijn 
van drie jaar ook opnieuw een gerechtelijke reorganisa-
tie door een minnelijk of collectief akkoord kan worden 
bekomen. Anderzijds, wanneer het verzoek uitgaat van 
een schuldenaar die minder dan vijf jaar tevoren reeds 
het openen van een procedure van gerechtelijke reorga-
nisatie heeft aangevraagd en verkregen, mag de nieuwe 
procedure van gerechtelijke reorganisatie niet terugko-
men op de verworvenheden van de schuldeisers die zijn 
verkregen tijdens de vorige procedure (artikel XX.45, §5, 
derde lid WER). 

2. Voorbereidend akkoord en versnelde 
gerechtelijke reorganisatie

De wet van 21 maart 2021 voert een nieuwe ‘voorberei-
dende’ procedure in voor ondernemingen in moeilijkhe-
den in artikel XX.39/1 WER. Het voorbereidend akkoord, 
dat wordt gesloten zonder een opschorting van de mid-
delen van tenuitvoerlegging en met bijstand van een ge-
rechtsmandataris, moet immers leiden tot een verkorte 
gerechtelijke reorganisatieprocedure (onder de vorm van 
een minnelijk of collectief akkoord) die op korte termijn 
resulteert in de homologatie van het reorganisatieplan. 

2.1 Opening van de procedure

Op eenzijdig verzoek van de schuldenaar kan de voor-
zitter van de ondernemingsrechtbank een gerechtsman-
dataris aanstellen, met het oog op het verkrijgen van een 
minnelijk akkoord in de zin van artikel XX.64 WER of 
het opstellen van een reorganisatieplan zoals bepaald in 
artikel XX.67 WER (artikel XX.39/1, §1, eerste lid WER). 
Daarvoor moet de schuldenaar in zijn verzoekschrift 
kunnen aantonen dat de continuïteit van de onderne-
ming onmiddellijk of op termijn bedreigd is (zie artikel 
XX.45 WER). 

Bij zijn verzoekschrift moet de schuldenaar een uiteen-
zetting van de gebeurtenissen, een elektronisch adres 
en de twee recentste jaarrekeningen of de twee recent-
ste aangiftes in de personenbelasting voegen (zie artikel 
XX.41, §2, 1°, 3° en 4° WER). Het verzoek wordt binnen 
een termijn van acht dagen na de neerlegging van het ver-
zoekschrift in het register behandeld in de raadkamer. De 
beschikking op het verzoek wordt niet bekendgemaakt 
(artikel XX.39/1, §1, zevende lid WER). Hetzelfde geldt 
voor de aanstelling van de gerechtsmandataris. 

Merk op dat een lijst van alle bestaande schuldeisers niet 
ter kennis moet worden gebracht van de voorzitter van 
de rechtbank voor de opening van de procedure. Op een-
voudig verzoek van de gerechtsmandataris moet de schul-
denaar wel een lijst van schuldeisers (zoals voorzien door 
artikel XX.41, § 2, eerste lid, 7° WER) en alle boekhoud-
kundige of andere stukken relevant voor het verkrijgen 
van een minnelijk akkoord of voor het opstellen van het 
reorganisatieplan indienen (artikel XX.39/1, §3, eerste 
lid WER). 

2.2 Gedelegeerd rechter

Om een versnelde procedure tot het bekomen van een 
collectief akkoord mogelijk te maken, zal in de voorbe-
reidende fase reeds een gedelegeerd rechter worden aan-
gewezen door de voorzitter van de rechtbank. Dit besluit 
wordt niet bekendgemaakt (zie artikel XX.39/1, §1, vijfde 
lid WER). 
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2.3 Gerechtsmandataris en onderhandelingen

De procedure van het voorbereidend akkoord vereist 
de aanwijzing van een onafhankelijk gerechtsmandata-
ris, die garant staat voor het correct informeren van de 
schuldeisers. De gerechtsmandataris heeft als wettelijke 
taak de schuldenaar bij te staan in (“deel te nemen aan”) 
de onderhandelingen met de schuldeisers (over een min-
nelijk akkoord of een reorganisatieplan) en dient te wa-
ken over het correct informeren van de – geraadpleegde 
– schuldeisers, in het bijzonder omtrent de financiële en 
economische situatie van de onderneming in moeilijkhe-
den (zie artikel XX.39/1, §4, eerste lid WER). Hij moet ver-
slag uitbrengen bij de gedelegeerd rechter over het ver-
loop van de onderhandelingen en in het bijzonder indien 
een gedifferentieerde regeling wordt voorgesteld aan de 
schuldeisers (artikel XX.39/1, §2, tweede lid WER). Merk 
op dat de gerechtsmandataris geen enkele opdracht heeft 
wat het beheer van de onderneming betreft. Dit blijft vol-
ledig in handen van de schuldenaar.

De gerechtsmandataris bepaalt de termijn waarbinnen 
de individuele schuldeisers in kennis worden gesteld 
van zijn opdracht (artikel XX.39/1, §3, eerste lid WER). Hij 
dient niet onmiddellijk alle schuldeisers te betrekken in 
de onderhandelingen. Naargelang de situatie en in het 
bijzonder het aantal schuldeisers en hun hoedanigheid, 
kan hij beslissen om de onderhandelingen aan te vatten 
met een beperkt aantal schuldeisers (bv. één of meerdere 
grotere schuldeisers) om een kaderakkoord te bekomen, 
dat vervolgens zal worden voorgelegd aan de overige 
schuldeisers (zie artikel XX.39/1, §3, tweede lid WER). 

De gerechtsmandataris kan ook in de latere (versnelde) 
gerechtelijke reorganisatieprocedure tussenkomen om-
wille van zijn grondige dossierkennis en het feit dat hij 
reeds beschikt over volmachten van de schuldenaren die 
betrokken waren bij het voorbereidend akkoord. Het ope-
nen van een gerechtelijke reorganisatie stelt als dusdanig 
geen einde aan de opdracht van de gerechtsmandataris 
(zie artikel XX.39/1, §1, zesde lid WER). 

2.4 Voorwaarden en/of termijnen

Om een goed verloop mogelijk te maken van de voorbe-
reidende fase, kan – uitsluitend – de gerechtsmandataris 
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank verzoe-
ken om voorwaarden en/of termijnen toe te kennen die 
aangepast zijn aan de noden van de schuldenaar. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de situatie van de schul-
denaar en de lopende onderhandelingen, alsook met de 
door de maatregel veroorzaakte schade voor de schuld-
eisers en het algemeen belang (zie artikel XX.39/1, §3, der-
de lid WER). 

Om ervoor te zorgen dat de schuldenaars geen onnodig 
nadeel ondervinden, is de voorzitter van de onderne-

mingsrechtbank niet verplicht voorwaarden en/of ter-
mijnen toe te kennen. Elk geval moet afzonderlijk wor-
den geanalyseerd. De voorzitter van de rechtbank kan de 
schuldenaar aldus voorwaarden en/of termijnen toestaan 
voor de betaling van alle of een deel van de in het verzoek-
schrift vermelde schulden en de vervolgingen voor de 
duur van die voorwaarden of termijnen doen schorsen, 
zelfs indien de schuld in een authentieke akte of via 
een vonnis werd vastgesteld. Hij legt de duur van die 
voorwaarden en termijnen vast, die niet meer dan vier 
maanden mag bedragen (artikel XX.39/1, §3, vijfde- zesde 
lid WER). 

Bovendien kan de voorzitter van de rechtbank (ambtshal-
ve of op initiatief van een belanghebbende schuldeiser of 
de gerechtsmandataris) op elk moment bij met redenen 
omklede beslissing en na de schuldenaar te hebben ge-
hoord, een einde maken aan de toegekende voorwaarden 
en/of termijnen (artikel XX.39/1, §3, zevende lid WER). 

2.5 Einde van de voorbereidende procedure

2.5.1  Overgang naar versnelde procedure van gerechtelijke 
reorganisatie

Indien de goedkeuring van het reorganisatieplan vol-
doende aannemelijk is gemaakt, doordat de gerechts-
mandataris over voldoende volmachten beschikt om in 
te stemmen met het reorganisatieplan, zal de procedure 
van het voorbereidend akkoord door de voorzitter van 
de rechtbank worden afgesloten. De meerderheden be-
doeld in artikel XX.78 WER dienen echter nog niet met 
zekerheid te zijn behaald. Op verzoek van de gerechts-
mandataris, die daarbij het reorganisatieplan (resp. het 
minnelijk akkoord) en een toelichting voegt, maakt de 
voorzitter van de rechtbank het dossier desgevallend 
over aan de rechtbank (resp. legt de voorzitter van de 
rechtbank elk akkoord vast dat de schuldenaar heeft ge-
sloten met de betrokken schuldeiser) samen met een ge-
motiveerde beschikking om toepassing te maken van ar-
tikel XX.46, §5 WER (resp. artikel XX.46, §6 WER) (artikel 
XX.39/1, §6 WER, resp. artikel XX.39/1, §5 WER), zodat de 
procedure tot gerechtelijke reorganisatie door een collec-
tief akkoord zonder bijkomend tijdsverlies kan worden 
open verklaard door de rechtbank. 

Door de beslissing tot verwijzing van het dossier naar de 
rechtbank, geniet de schuldenaar de bescherming voor-
zien in artikel XX.44 WER (artikel XX.39/1, §7 WER). Het 
gaat hier om een beperkte mate van bescherming (alleen 
tegen de verkoop van roerende en onroerende goederen) 
die pas in werking treedt op het einde van de voorberei-
dende fase.

Indien de procedure van het voorbereidend akkoord suc-
cesvol wordt afgesloten, wordt voorzien in een verkorte 
procedure tot het bekomen van een minnelijk of collectief 
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akkoord. Zodra de rechtbank de gemotiveerde beschik-
king bekomt van de voorzitter waaruit blijkt dat een min-
nelijk akkoord werd gesloten of de goedkeuring van een 
collectief akkoord aannemelijk is, dient de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie te worden geopend binnen een 
termijn van vijf werkdagen. Het vonnis waarbij de ver-
snelde procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt 
geopend, bepaalt de datum van zitting inzake akkoord 
(resp. de rechtszitting waarop het minnelijk akkoord 
wordt gehomologeerd) uiterlijk drie maanden (resp. één 
maand) na de datum van opening van de procedure (arti-
kel XX.46, §5 WER, resp. artikel XX.46, §6 WER). 

2.5.2  (Vroegtijdige) beëindiging 

Indien een minnelijk akkoord of een reorganisatieplan 
niet aannemelijk lijkt, verzoekt de gerechtsmandataris de 
voorzitter van de rechtbank de procedure te beëindigen 
(artikel XX.39/1, §8, derde lid WER). Deze optie is ook 
voorzien voor de hypothese waarin de schuldenaar en de 
gerechtsmandataris het oneens zijn.

De schuldenaar kan overigens op elk ogenblik tijdens de 
procedure geheel of gedeeltelijk verzaken aan zijn vor-
dering tot voorbereidend akkoord (artikel XX.39/1, §8, 
eerste lid WER). Op verzoek van de schuldenaar, van de 
gerechtsmandataris of ambtshalve, na de schuldenaar 

en na het verslag van de gedelegeerd rechter gehoord 
te hebben, beëindigt de voorzitter van de rechtbank de 
procedure geheel of gedeeltelijk (artikel XX.39/1, §8, twee-
de lid WER).

3. Fiscale discriminatie (buitengerechtelijk) 
minnelijk akkoord

De wet van 21 maart 2021 strekt er tevens toe de discri-
minatie weg te werken tussen verschillende ‘types’ van 
minnelijke akkoorden afgesloten door ondernemingen in 
moeilijkheden.

Voortaan wordt het fiscale gunstregime dat bestaat voor 
een minnelijk akkoord gehomologeerd door de onderne-
mingsrechtbank in het kader van een gerechtelijke reor-
ganisatie (zie artikel XX.65 WER) uitgebreid tot het min-
nelijk akkoord dat buitengerechtelijk werd onderhandeld 
door een ondernemingsbemiddelaar en werd gehomolo-
geerd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank 
(zie artikel XX.38 WER). 

In het bijzonder leidt artikel 48 WIB 92 ertoe dat de schuld-
eiser het bedrag van de schuldkwijtschelding onmiddel-
lijk in kosten kan nemen vanaf de homologatie van het 
minnelijk akkoord door de rechtbank (de schuldeiser kan 
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het bedrag van de schuldkwijtschelding immers onmid-
dellijk fiscaal vrijstellen door hiervoor een vrijgestelde 
provisie aan te leggen). Voor het minnelijk akkoord dat 
wordt gehomologeerd door de ondernemingsrechtbank 
in de buitengerechtelijke procedure van artikel XX.38 
WER was deze fiscale gunstregeling nog niet voorzien. 
Voortaan worden de waardeverminderingen en voorzie-
ningen op schuldvorderingen op de medecontractanten 
waarvoor een reorganisatieplan is gehomologeerd of een 
minnelijk akkoord is vastgesteld op grond van artikel 
XX.38, XX.65 of XX.79 WER vrijgesteld en dit geduren-
de de belastbare tijdperken tot de volledige tenuitvoer-
legging van het plan of van het minnelijk akkoord of tot 
het sluiten van de procedure (artikel 48, tweede lid WIB 
92). Door deze aanpassing van artikel 48, tweede lid WIB 
92 is de wijze waarop het akkoord tot stand komt fiscaal 
niet meer relevant en krijgen beide vormen van minnelijk 
akkoord een gelijke fiscale werking.

De fiscale situatie van de schuldenaar wordt daarentegen 
niet geregeld voor de procedure van artikel XX.38 WER. 
Artikel 48/1 WIB 92 voorziet dat het voordeel dat de 
schuldenaar geniet door de schuldkwijtschelding, fiscaal 
wordt vrijgesteld als winst indien het minnelijk akkoord 
wordt gehomologeerd door de rechtbank in het kader van 
een gerechtelijke reorganisatie. Dit wordt echter (nog) 
niet uitgebreid tot de procedure van artikel XX.38 WER. 

Er wordt aldus slechts een – permanente – gedeeltelijke 
fiscale gelijkschakeling voorzien van de homologatie van 
het minnelijk akkoord in het kader van de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie en de homologatie door de on-
dernemingsrechtbank in de procedure van artikel XX.38 
WER. In hoofde van de schuldeiser mag een kost worden 
afgetrokken, terwijl de winst in hoofde van de schulde-
naar belastbaar blijft. 

4. Diversen 

4.1 Kamers voor ondernemingen in 
moeilijkheden 

De wetgever verlengt de termijn voor de behandeling van 
dossiers door de kamers voor ondernemingen in moei-
lijkheden, als antwoord op een nood aangetoond door 
de praktijk. De termijn waarover de rechter- verslaggever 
beschikt om zijn onderzoek af te ronden, wordt verlengd 
van vier tot acht maanden. Aan de kamer voor onderne-
mingen in moeilijkheden wordt de mogelijkheid geboden 
om het onderzoek te verlengen voor een duur die niet 
meer dan tien – i.p.v. vier – maanden mag bedragen. De 
rechter verslaggever kan uiteraard zijn onderzoek steeds 
eerder afronden. Wanneer de kamer voor ondernemin-
gen in moeilijkheden het onderzoek zelf voert, moet zij 
dit afronden binnen de achttien – i.p.v. acht – maanden 
(zie artikel XX.28 WER). 

4.2 Gerechtsmandataris 

Op grond van artikel XX.30 WER kan de voorzitter van 
de rechtbank, als voorlopige maatregel, een gerechts-
mandataris aanstellen ter vrijwaring van de continuïteit 
van de onderneming. De mogelijkheid om een gerechts-
mandataris aan te wijzen wordt voortaan verruimd. Niet 
alleen ingeval van “kennelijk grove tekortkomingen van de 
schuldenaar of van een van zijn organen”, maar voortaan ook 
ingeval van “gebeurtenissen die leiden tot onbestuurbaarheid 
van de onderneming”, kan de voorzitter van de rechtbank 
een of meer gerechtsmandatarissen aanstellen (zie artikel 
XX.30 WER). Ook kan de schuldenaar dit nu uitdrukkelijk 
zelf aanvragen. 

4.3 Digitalisering gerechtelijke reorganisatie door 
een collectief akkoord

De elektronische afhandeling van de reorganisatie wordt 
in de toekomst mogelijk gemaakt: de stemmingen, de tel-
lingen alsook de indiening en de uitwisseling van docu-
menten zullen elektronisch kunnen gebeuren (zie artikel 
XX.77, tweede lid WER en artikel XX.78 WER). 

Daarnaast kan het verslag van de rechter- commissaris of 
van de gedelegeerd rechter, wanneer de bepalingen van 
Boek XX WER daarin voorzien, ook schriftelijk worden 
opgesteld (zie artikel XX.11/1 WER). Dit biedt aldus de 
mogelijkheid om het mondelinge verslag van de gedele-
geerd rechter te vervangen door een schriftelijk verslag 
dat in RegSol wordt ingediend. 

Aangezien dit een aantal wijzigingen met zich meebrengt 
die een technische aanpassing van RegSol vereisen, 
wordt de datum voor de inwerkingtreding vastgesteld op 
1 januari 2023. De Koning krijgt echter de bevoegdheid 
om een vroegere inwerkingtredingsdatum vast te stellen. 

5. Toekomst

In 2019 is, met richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 juni 2019 “betreffende preven-
tieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van 
schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter ver-
hoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructure-
ring, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging 
van richtlijn (EU) 2017/1132”, nieuwe Europese regelgeving 
inzake insolventierecht uitgevaardigd. De nadruk ligt 
hierin op preventieve herstructureringsstelsels teneinde 
bedrijven in moeilijkheden in staat te stellen om een fail-
lissement zoveel mogelijk te vermijden. Op 17 juli 2021 is 
de termijn voor de omzetting van die richtlijn reeds ver-
streken, maar België heeft intussen uitstel gevraagd. Een 
werkgroep van experten bereidt de aanpassing van de 
insolventiewetgeving en de omzetting van de herstruc-
tureringsrichtlijn momenteel voor.
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Planning werkingsjaar 2022
Seminaries en Live- webinars vangen steeds aan om 19:15 uur. 

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

Onderwerp Spreker(s) Affligem- 
Essene (1*)

Kortrijk 
(2*)

Nazareth 
(3*)

Brugge 
(4*)

Edegem 
(5*)

Beringen 
(6*)

Leuven 
(7*) 

Leveringen met installatie of 
montage versus werk in on-
roerende staat: een grondige 
btw-analyse (+ e-boek)

Stefan  
Ruysschaert

24/01/2022 25/01/2022 27/01/2022
 �  

31/01/2022

Onroerende zakelijke ge-
bruiksrechten in het nieuwe 
goederenrecht. Fiscale 
implicaties.

Philippe 
Salens

14/02/2022 9/02/2022
 �  

8/02/2022 16/02/2022

Alternatieve financierings-
oplossingen: wat zijn de 
verschillende mogelijkhe-
den, dank zij de Vlaamse 
Overheid, ook na een moei-
lijke periode.

PMV-BAN 
Vlaanderen- 
VLAIO

15/02/2022 24/02/2022 
 �  

21/02/2022 23/02/2022

Anti witwas anno 2022 Bart Van 
Coile &  
Kaat Colen

7/03/2022 9/03/2022
 �  

14/03/2022 15/03/2022

Btw update Tim Van 
Sant

8/03/2022 24/03/2022
 �  

29/03/2022 Zaal niet 
beschiktbaar

Case-gerichte rechtspraak Frank  
Vanbiervliet

25/04/2022 27/04/2022
 �  

2/05/2022 Zaal niet 
beschiktbaar

Update Vennootschapsbelas-
ting (+ e-boek)

Thomas 
Vanhaecke

10/05/2022 19/05/2022
 �  

9/05/2022 17/05/2022

Update Personenbelasting 
(+ e-boek) –Deel 1 van 2

Filip Van-
denberghe

23/05/2022 25/05/2022 2/06/2022
 �  

Zaal niet 
beschiktbaar

Update Personenbelasting 
(+ e-boek) –Deel 2 van 2

Filip Van-
denberghe

8/06/2022
 �  

Inkoop eigen aandelen & 
inbreng in nijverheid

Gislenus 
Bats

19/09/2022 6/09/2022
 �  

12/09/2022 13/09/2022

Fiscale topics Yves  
Verdingh

14/09/2022 15/09/2022 
 �  

20/09/2022 21/09/2022

Bitcoins & cryptomunten. 
Wat moeten we hiervan 
weten?

Noël De 
Rudder & 
Brecht Van 
Craen

26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022
 �  

3/10/2022

“Help, mijn klant wil een 
fusie doorvoeren”: de essen-
tie van fusies en splitsingen 
voor accountants”

Patrick  
Huybrechts

25/10/2022 27/10/2022 
 �  

29/11/2022 26/10/2022

Aandachtspunten jaarreke-
ning & CBN-adviezen

Patrick 
Valckx

14/11/2022 15/11/2022 16/11/2022 
 �  

21/11/2022

De maatschap: pragmatische 
benadering voor de cijferbe-
roeper 

Filip Mees 30/11/2022 24/11/2022
 �  

8/11/2022 7/12/2022

(1*) De Montil – Moortelstraat 8 te 1790 Affligem-Essene
(2*) VIVES Kortrijk – Aula The Cube Doorniksesteenweg 145 te 8500 Kortrijk
(3*) Qubiz – Auditorium- Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth
(4*) VIVES Brugge – Lokaal D012, 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

 �   Opname met cameraploeg is voorzien ter plaatse alsook Live-webinar  
(na 8 dagen is dit webinar on-demand te bekijken tot 7 weken na de opnamedag met een maximum tot 31/12/22).

BBB Flash 2022-1 - DRUK.indd   11BBB Flash 2022-1 - DRUK.indd   11 09/03/2022   17:30:0709/03/2022   17:30:07



BBB Flash 2022-1 - DRUK.indd   12BBB Flash 2022-1 - DRUK.indd   12 09/03/2022   17:30:0909/03/2022   17:30:09


