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1 De aangifte in de personen-
belasting aanslagjaar 2022

9 Aanmeldingsprocedure voor 
nieuwe leden

De aangifte in de 
personenbelasting 
aanslagjaar 2022
Filip Vandenberghe, adviseur bij de FOD Financiën, docent aan de Vives/Brugge Business 
School (postgraduaat fiscale wetenschappen), gastdocent bij de FHS (Brussel) en auteur 
van het Handboek Personenbelasting 2022 (Reeks BBB, Gompel & Svacina).

De aangifte in de personenbelasting over aanslagjaar 2022 wordt opnieuw ge-
kenmerkt door een toename van het aantal codes. Dit is grotendeels een gevolg 
van de vermelding van de coronamaatregelen enerzijds en van een aantal nieu-
we maatregelen anderzijds. Mede daardoor is het aantal codes in de Vlaamse 
versie van de aangifte gestegen van 829 codes vorig jaar naar 839 dit jaar.

De indieningsdata voor de particulieren zijn, indien op papier: 30.06, indien 
via TOW: 15.07. De mandatarissen hebben tijd tot 30.09.2022 waarbij zij, voor 
de aangiftes die worden ingediend vóór 30.08.2022, een snellere terugbetaling 
of een uitgestelde betaling zullen bekomen. Ook dit jaar zullen heel wat belas-
tingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte bekomen. Aangera-
den wordt om deze goed na te kijken op eventuele tekortkomingen. Tax- on- 
web is beschikbaar vanaf 27.04.2022.

Tax- on- web

Nieuw voor aanslagjaar 2022 is de werkwijze voor personen die zich bevinden 
in een situatie van een feitelijke scheiding. De regel blijft dat er voor het jaar 
van de feitelijk scheiding, een gemeenschappelijke aanslag dient gevestigd. 
Voorheen dienden beide partners hun aangifte op papier in te dienen waarna 
deze vervolgens op de controle werd samengevoegd. Vanaf aanslagjaar 2022 
hebben de partners de mogelijkheid om beide hun aangifte in te dienen via 
TOW. Daarbij vullen zij elk hun deel van de aangifte in op basis van de speci-
fieke informatie die enkel voor hen bestemd is. TOW kan bijgevolg voortaan 
ook voor belastingplichtigen met twee verschillende adressen.

Bovendien is er nu ook informatie voor belastingplichtigen die voor de eerste 
keer hun aangifte indienen. Op www.mijneersteaangifte.be bekomt men een 
overzicht van de indiendingstermijn, wat de invloed is van een studentenjob 
op het al dan niet ten laste zijn van de ouders, enz.
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Vak II: persoonlijke gegevens en gezinslaten

De toeslag op de belastingvrije som voor 
zorgbehoevende personen ten laste1

Het WIB/92 kende tot aanslagjaar 2021 een toeslag op de 
belastingvrije som toe aan de belastingplichtige mantel-
zorger voor elke ascendent (ouder, grootouder, enz.) of 
zijverwant tot en met de tweede graad (broer, zus) die 
te zijnen laste was en de leeftijd van 65 jaar had bereikt. 
Bovendien verkreeg iemand die voldeed aan het crite-
rium handicap een verdubbeling van de belastingvrije 
som. Die verdubbeling wordt vanaf aanslagjaar 2022 ge-
schrapt. Maar de toeslag op de belastingvrije som wordt 
voor sommigen wel verhoogd met 50%; van 3.290 tot 
4.940 euro.

De nieuwe maatregel is bedoeld om de zorg voor oudere, 
bij de belastingplichtige inwonende naaste familieleden 
beter te waarderen. Daarom wordt voortaan een toeslag 
op de belastingvrije som van 4.940 euro toegekend aan de 
belastingplichtige-’mantelzorger’, dat wil zeggen aan de 
belastingplichtige die een ascendent, broer of zus (= het 
naaste familielid) ten laste heeft die de leeftijd van 65 jaar 
heeft bereikt en zorgbehoevend is.

Vanaf aanslagjaar 2022, moet de betrokken persoon ten 
laste bijkomend als ‘zorgbehoevend’ worden aangemerkt. 
Dit is een bijkomende voorwaarde om van deze regeling 
te kunnen genieten. 

Iemand die zorgbehoevend is heeft een verminderde 
zelfredzaamheid van ten minste 9 punten. De zorgbe-
hoevendheid moet in dit geval niet noodzakelijk voort-
vloeien uit feiten die zijn overkomen en vastgesteld vóór 
de leeftijd van 65 jaar. De ascendent of zijverwant moet 
de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt op 1 januari van het 
aanslagjaar.

Omdat niet alle personen die in aanmerking kunnen ko-
men aan de voorwaarde van ‘zorgbehoevend’ zullen vol-
doen werd voorzien in een tijdelijke overgangsbepaling.

Een ascendent of zijverwant die voor aanslagjaar 2021 
nog recht had op de verdubbeling van de toeslag, (wat 
o.a. betekent dat hij/zij op 01.01.2021 de leeftijd van 65 jaar 
had bereikt) zal voor de aanslagjaren 2022 tot 2025 nog 
recht hebben op de ‘oude regeling’ als de toeslag op de 
belastingvrije som die kan worden toegekend, hoger is. 
Daartoe dient men naast code 1027 ook code 1029 aan te 
stippen. Deze code primeert dan op de toepassing van 
code 1027.

1 Circulaire 2021/C/82 over de toeslag op de belastingvrije som voor zorgbehoeven-
de personen ten laste van 65 jaar of ouder d.d. 03.09.2021(Programmawet 20.12.2020 
(BS 30.12.2020))

Vak III: Inkomsten van onroerende goederen

Voor het inkomstenjaar 2021 bedraagt de indexatiecoëffi-
cient 1,86302, de revalorisatiecoëfficiënt is 4,633.

In het buitenland gelegen onroerende goederen4

In 2014 tikte het Hof van Justitie België op de vingers, 
omdat niet- verhuurde, in het buitenland gelegen onroe-
rende goederen zwaarder werden belast dan inkomsten 
van vergelijkbare onroerende goederen die in België gele-
gen waren. Dit vormde een schending van het vrije kapi-
taalverkeer (arrest van 11.09.2014, nr. C-489/13: schending 
van het vrije kapitaalverkeer). Vier jaar later stelde het 
Hof van Justitie (arrest van 12.04.2018, zaaknr. C-110/17) 
dat ook de onroerende inkomsten van een in het buiten-
land gelegen onroerend goed dat wordt verhuurd aan een 
particulier die het niet voor beroepsdoeleinden aanwendt 
(of aan welbepaalde rechtspersonen met het oog op ter-
beschikkingstelling aan één of meerdere particulieren), 
zwaarder worden belast dan inkomsten van vergelijkba-
re onroerende goederen die in België gelegen zijn.

Omdat er geen tijdig gevolg werd gegeven aan deze 
veroordelingen werd aan België een dwangsom opgelegd 
van 7500 euro boete per dag dat er geen wetsaanpassing 
is gebeurd (arrest 12.11.2020, C-842/19).

Daarop heeft de Minister van Financiën een nieuwe rege-
ling uitgewerkt die vanaf aanslagjaar 2022 ervoor zorgt 
dat het artikel 7 WIB/92, dat het belastbaar inkomen van 
onroerende goederen vaststelt, geen onderscheid meer 
maakt naargelang het om een in België dan wel een in het 
buitenland gelegen onroerend goed gaat5.

Dit werd bekomen door aan de betreffende buitens-
lands gelegen onroerende goederen een (Belgisch) ka-
dastraal inkomen (Ki) toe te kennen waarbij het op iden-
tieke wijze wordt belast als inkomsten van een in België 
gelegen onroerend goed.

Bijgevolg zijn de codes die betrekking hadden op de aan-
gifte van in het buitenland verkregen inkomsten komen 
te vervallen. Dergelijke inkomsten dienen nu ook aange-
geven in de rubriek ‘inkomsten van Belgische en buiten-
landse oorsprong. Hierbij wordt nu een rubriek B toege-
voegd waardoor de inkomsten verkregen uit onroerende 
goederen gelegen in het buitenland, dienen geventileerd 
afhankelijk van het feit of ze al dan niet gelegen zijn in 
een land met of zonder dubbelbelastingverdrag. Deze 
werkwijze is nodig om een correcte toepassing van het 
progressievoorbehoud te bekomen.

2 Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen 
– Aanslagjaar 2022 van FOD FINANCIEN – Dienst Reglementering B.S. 08.02.2022

3 KB 18.07.2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatieco-
efficiënt voor kadastrale inkomens (BS 23.07.2021) en Circulaire 2021/C/78 betref-
fende de revalorisatiecoëfficiënt 2022 d.d. 20.08.2021

4 Circulaire 2021/C/21 d.d. 01.03.2021
5 de wet van 17.02.2021 houdende wijziging van het WIB92 op het vlak van de in het 

buitenland gelegen onroerende goederen (BS 25.02.2021)
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Vak IV: Wedden, lonen, 
werkloosheidsuitkeringen, 
wettelijke uitkeringen bij ziekte of 
invaliditeit, vervangingsinkomsten en 
werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag

Voordeel van alle aard

Bedrijfswagens

De referentie- CO2-uitstoot voor het inkomstenjaar 2021 
bedraagt voor de voertuigen met een benzine-, LPG- of 
aardgasmotor: 102 g/km en voor de voertuigen met die-
selmotor: 84 g/km.

Het minimum belastbaar voordeel voor een bedrijfs-
wagen bedraagt 1.370,00 euro.

Andere voordelen

Het voordeel van niet- hypothecaire leningen zonder vas-
te looptijd bedraagt voor 2021; 6,48%6. Het voordeel voor 
verwarming en elektriciteit voor leidinggevenden en be-
drijfsleiders bedraagt 2.080 euro resp. 1.030 euro. Voor 
‘anderen’ bedragen deze voordelen respectievelijk 930 
euro en 470 euro.

Het progressievoorbehoud van de 
afzonderlijk belastbare inkomsten en de 
dubbelbelastingverdragen78 

Het hof van Beroep te Antwerpen heeft in twee arresten 
(dd. 22.10.2019  en  17.12.2019) geoordeeld dat inkomsten 
die, als ze niet waren vrijgesteld, in België aan een af-
zonderlijk tarief zouden worden belast, op basis van het 
Belgisch- Nederlands DBV, moeten worden vrijgesteld 
zonder progressievoorbehoud.

Het hof heeft geoordeeld dat krachtens het algemeen 
rechtsbeginsel inzake de primauteit van het internatio-
naal recht op het nationale recht, artikel 23, § 1, a), van het 
Belgisch- Nederlands DBV voorrang heeft op de bepalin-
gen van het nationale recht en meer bepaald artikel 155, 
WIB 92, en dat er geen toepassing mag worden gemaakt 
van het progressievoorbehoud van artikel 155, WIB/92, 
in de mate dat deze maatregel verder gaat dan hetgeen 
gesteld wordt in het voormelde artikel 23, § 1, a), van het 
Belgisch- Nederlands DBV en aan de voorwaarden van 
die laatste bepaling is voldaan.

Om verder complexiteit te vermijden werd de wet van-
af aanslagjaar 2021(!) aangepast in die zin dat als ze niet 

6 KB 6/02/2022 (BS 14/02/2022)
7 Wet 21.01.2022 Wet houdende diverse fiscale bepalingen (BS 28.01.2022)
8 TAXWIN 14.11.2019: arrest van het hof van beroep van Antwerpen van 22.10.2019, 

2018/AR/699

waren vrijgesteld en in België aan een afzonderlijk tarief 
zouden worden belast, ze voortaan zijn vrij te stellen zon-
der progressievoorbehoud. Hetzelfde geldt voor de in ar-
tikel 155, tweede lid, WIB/92 bedoelde inkomsten.

De vrijstelling zonder progressievoorbehoud van 
de betrokken inkomsten wordt geregeld door in artikel 
171, 8e WIB/92 te voorzien dat deze inkomsten belastbaar 
zijn tegen een tarief van 0%.

Artikel 155 WIB/92,  vermindering voor inkomsten uit 
het buitenland, kan niet worden toegepast op inkom-
sten van Belgische oorsprong en bijgevolg kan ook de in 
het ontworpen artikel 171, 8°, WIB/92, beoogde aanslag-
voet van 0%. 

Eventueel kan artikel 466bis WIB/92 van toepassing 
zijn: aanvullende gemeentebelasting op de beroepsin-
komsten die krachtens een internationale overeenkomst 
zijn vrijgesteld van personenbelasting.

Uiteraard dient de Administratie over de juiste bedragen 
te beschikken zodat deze uit de berekeningsbasis kunnen 
worden gehaald. Vandaar de afzonderlijke vermelding in 
de aangifte onderaan de vakken van de bezoldigingen en 
vervangingsinkomsten, de pensioenen, de bezoldigingen 
van bedrijfsleiders, winsten, baten en winsten en baten 
van een vorige beroepswerkzaamheid.

Vrijwillige overuren9

In de aangifte wordt een opdeling gemaakt afhankelijk 
van de periode waarin deze uren worden gepresteerd. 
In het kader van de relance van de economie wordt het 
aantal vrijwillige overuren die zonder overwerktoeslag 
worden gepresteerd, voor alle sectoren verlengd. 

Op fiscaal vlak wordt de vrijstelling globaal echter be-
perkt tot 120 bijkomende vrijwillige overuren per belas-
tingplichtige voor de in 2021 gepresteerde bijkomende 
vrijwillige overuren. Deze 120 bijkomende vrijwillige 
overuren (relance- uren) mogen in alle sectoren worden ge-
presteerd (voorheen was dit enkel in de kritieke of cruci-
ale sectoren).

In afwijking van de artikelen 31, tweede lid, 1°, en 32, 
WIB/92, worden bijgevolg vrijgesteld; de bezoldigingen 
met betrekking tot 120 (bijkomende) vrijwillige overuren 
die tijdens de periode van 01.07.2021 t.e.m. 31.12.2021 wor-
den gepresteerd en de bezoldigingen met betrekking tot 
120 (bijkomende) vrijwillige overuren die tijdens de pe-
riode van 01.01.2022 t.e.m. 31.12.2022 worden gepresteerd. 

De overuren in de cruciale sectoren en die van de 
relance- uren worden per belastingplichtige globaal be-
perkt tot 120 vrijwillige overuren. Er is geen mogelijkheid 
tot overdracht van een eventueel saldo van relance- uren 
van 2021 naar 2022.

9 Circulaire 2022/C/37 over de fiscale vrijstelling van de relance- uren d.d. 01.04.2022
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Vervangingsinkomsten

Eenmalige premie voor bepaalde begunstigden 
(zelfstandigen) van een COVID-19-
overbruggingsrecht10

Er werd een premie van 598,81 euro bruto betaald aan 
de zelfstandige, de helper of de meewerkende echtge-
noot die in de periode van 01.10.2020 tot en met 30.04.2021 
minstens zes maandelijkse financiële uitkeringen (op-
eenvolgend of niet) rechtmatig heeft genoten. De premie 
werd betaald door het sociaal verzekeringsfonds vanaf 
01.07.2021 (datum van de inwerkingtreding van de maat-
regel) en ten laatste op 30.09.2021.

De premie is in hoofde van de zelfstandige, de helper 
of de meewerkende echtgenoot belastbaar in de inkom-
stenbelasting als een vergoeding verkregen tot volledig 
of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van, naar-
gelang het geval, winst, baten of bezoldigingen. Volgens 
art. 44, W 18.07.2021 is ze echter afzonderlijk belastbaar te-
gen de aanslagvoet vermeld in art. 171, 4°, WIB/92, d.w.z. 
tegen 16,5% (tenzij de globalisatie voordeliger is voor de 
belastingplichtige).

Verhoging van het aantal fiscaal voordelige 
overuren met overwerktoeslag11, 12, 13

Door de Wet op de jobsdeal14 werden de 130 uren voor alle 
sectoren verhoogd naar 180 overuren voor de aanslagja-
ren 2020 en 2021. Deze verhoging geldt voortaan ook voor 
aanslagjaren 2022, 2023 en 2024. Daarom wordt in de aan-
gifte een opsplitsing gemaakt vermits de verhoging met 
50 overuren pas toepassing vindt vanaf 1.07.202115.

Vak X: (Uitgaven die recht geven op) 
belastingverminderingen

Federale belastingverminderingen

Kinderoppas

De Programmawet van 20.12.2020 (BS 30.12.2020) voor-
zag reeds, voor inkomstenjaar 2021, in een verhoging 
van het maximumbedrag voor kinderoppas van 13,00 
euro naar 13,70 euro. De Programmawet van 27.12.2021 
(BS 31.12.2021) voert een verdere verhoging in van het 
maximumbedrag per dag en per kind naar 14 euro vanaf 

10 Circulaire 2022/C/27 over de eenmalige premie toegekend aan bepaalde begun-
stigden van een COVID-19-overbruggingsrecht d.d. 16.03.2022

11 programmawet 27.12.2021 (BS 31.12.2021)
12 Wet 12.12.2021 BS 31.12.2021
13 Wet 12.12.2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interpro-

fessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022 (BS 31.12.2021)
14 Wet 23.03.2019 (BS 05.04.2019)
15 Wet 12.12.2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interpro-

fessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022 (BS 31.12.2021)

aanslagjaar 2022 (artikel 145/35 WIB/92). Voor aanslagjaar 
2023 en volgende bedraagt het maximum 14,40 euro.

Belastingvermindering tax shelter ‘COVID-19’ 
voor ondernemingen die hun omzet sterk hebben 
zien dalen16

Het gaat om particulieren die inschrijven op kapitaals-
verhogingen van KMO- vennootschappen. Deze maatre-
gel kan ook voor bedrijfsleiders die investeren in de ven-
nootschap waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks hun 
activiteit van bedrijfsleider uitoefenen.

Deze tijdelijke Tax Shelter Covid-19 is van toepassing 
op kapitaalsverhogingen in kleine vennootschappen die 
een omzetverlies van minstens 30% behaalden in de pe-
riode van 1 januari 2021 tot 31 augustus 2021. De aandelen 
dienden uiterlijk op 31 augustus 2021 te zijn volstort.

De belastingvermindering bedraagt 20% van het in 
aanmerking te nemen bedrag, na aftrek van de even-
tuele verbonden kosten. Het gedeelte dat niet is aange-
rekend, wordt achtereenvolgens overgedragen naar elk 
van de drie belastbare tijdperken volgend op het belast-
bare tijdperk waarvoor de belastingvermindering wordt 
toegekend.

Het bedrag van de investering dat in aanmerking komt 
voor de belastingvermindering is begrensd tot 100.000 
euro per persoon en voor eenzelfde uitgave mag er geen 
cumul zijn met andere fiscale voordelen zoals de belas-
tingvermindering voor de verwerving van werkgevers-
aandelen, de belastingvermindering voor uitgaven voor 
een ontwikkelingsfonds, de belastingvermindering voor 
de verwerving van nieuwe aandelen van startende on-
dernemingen (‘tax shelter start- up’) art. 145/26 en de 
belastingvermindering voor de verwerving van nieu-
we aandelen van groeibedrijven (‘tax shelter scale- up’) 
art.145/27.

De nieuwe belastingvermindering voor laadstations17 
(nieuw art. 145/50 WIB/92)

Een particulier die investeert in een laadstation in nieuwe 
staat waarbij het gaat om een levering met plaatsing in de 
onmiddellijke nabijheid van de woning van de belasting-
plichtige heeft recht op een belastingvermindering. Het 
moet gaan om de fiscale woonplaats op 1 januari van het 
aanslagjaar waarvoor de belastingvermindering wordt 
gevraagd. De beoordeling gebeurt niet op het tijdstip van 
de plaatsing van het laadstation of de betaling.

Het laadstation dient geplaatst aan een buitengevel of op 
buitenparkeerplaatsen in de onmiddellijke nabijheid van 

16 Circulaire 2020/C/140 over de belastingvermindering tax shelter ‘COVID-19’ voor 
ondernemingen die hun omzet sterk hebben zien dalen d.d. 16.11.2020

17 Circulaire 2021/C/115 over fiscale vergroening van de mobiliteit d.d. 
22.12.2021: FAQ’s 
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de woning en moet goedgekeurd zijn door een erkend 
keuringsmechanisme. Het laadstation is intelligent en 
werkt enkel op ‘groene’ stroom. Het moet digitaal kun-
nen aangesloten worden op een beheerssysteem dat aan 
de wettelijke normen voldoet en ook de kosten voor het 
verzwaren van de elektriciteitsinstallatie en de keurings-
kosten komen in aanmerking.

Zowel huurders als eigenaars hebben één keer recht 
op de belastingvermindering die is beperkt tot 1.500 euro 
per laadpaal en per belastingplichtige. Er is geen indexa-
tie voorzien. 

Periode van betaling  
van de uitgaven

Percentage van de  
belasting

vermindering

Vanaf 01.09.2021 t.e.m. 31.12.2021 45%

Vanaf 01.01.2022 t.e.m. 31.12.2022 45%

Vanaf 01.01.2023 t.e.m. 31.12.2021 30%

Vanaf 01.01.2024 t.e.m. 31.08.2024 15%

Wanneer een gedeelte van de uitgave voor de plaat-
sing van een laadstation als een investering voor de be-
roepswerkzaamheid wordt aangemerkt en de investe-
ring (beroepsmatig deel van de uitgave) over meerdere 
jaren wordt afgeschreven, komt het beroepsmatig deel 
van de uitgave niet voor de belastingvermindering in 
aanmerking

De kwijtschelding van huur18

Het betreft een fiscaal voordeel voor de verhuurder die 
vrijwillig overgaat tot een kwijtschelding van minstens 
40% van de huur voor de maanden maart, april en/
of mei 2021.

De huurder moet een zelfstandige beroepsactiviteit 
hebben in hoofdberoep, of een kleine vennootschap (art. 
1:24 WVV) of een kleine vereniging (artikel 1:28, §§ 1 tot 
5, WVV) zijn en actief zijn op adres van het gehuurde on-
roerend goed. Er mogen geen huurachterstallen zijn op 
12.03.2020 en de onderneming mag niet in moeilijkheden 
zijn op het ogenblik kwijtschelding huur (artikel 2, § 1, 
4°/2, WIB92). 

De belastingvermindering bedraagt 30% van het in aan-
merking te nemen bedrag v/d kwijtgescholden huurprijs 
en huurvoordelen. Het bedrag van de kwijtgescholden 
huurprijs en huurvoordelen waarvoor een belastingver-
mindering kan worden verleend, kan niet meer bedragen 
dan per huurovereenkomst: 5.000 euro per maand. Indien 
er meerdere verhuurders (meerdere eigenaars, vruchtge-
bruikers, erfpachters, opstalhouders, …) zijn, wordt het 
maximumbedrag van 5.000 euro omgedeeld over die 
verhuurders in functie van hun aandeel in de huur. Het 

18 Circulaire 2021/C/54 het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur d.d. 
09.06.2021 

maximumbedrag per belastingplichtige- verhuurder be-
draagt 45.000 euro.

In geval de huurprijs en de huurvoordelen voor het be-
roepsmatig aangewende gedeelte van het onroerend 
goed slechts gedeeltelijk wordt kwijtgescholden, moet 
een bedrag van minstens 40% van de huurprijs en huur-
voordelen met betrekking tot de betrokken maand of 
maanden kwijtgescholden worden. Enkel de regelmatig 
weerkerende geldelijke lasten waarvoor de huurder over-
eenkomstig de huurovereenkomst ten voordele van de 
verhuurder moet instaan, worden beoogd.

Deze maatregel is verlengd met de maanden juni, juli en 
augustus of september 2021 mits men minstens één dag 
tijdens iedere maand waarvoor op de vermindering aan-
spraak wordt gemaakt, verplicht heeft moeten sluiten in 
het kader van de COVID-19-pandemie. De schriftelijke 
overeenkomst diende uiterlijk tegen 15.11.2021 bezorgd 
aan de Administratie. 

VAK XI: bedragen die in aanmerking komen 
voor het gewestelijk belastingkrediet voor 
winwinleningen en vriendenaandelen19

Het vriendenaandeel20

Particulieren die kapitaal inbrengen in een ‘bevriende’ 
vennootschap krijgen recht op een belastingkrediet. Be-
doeling is om familie en vrienden aan te moedigen om 
kapitaalparticipaties te verwerven van kmo’s.

De inbrenger/natuurlijke persoon kan een maximumbe-
drag van 75.000 euro inbrengen per jaar. Dit bedrag kan 
deels als winwinlening en deels als vriendenaandelen 
worden geïnvesteerd. De inbrenger mag zijn beleggingen 
spreiden over meerdere kmo’s maar moet een natuurlijk 
persoon zijn, die optreedt buiten zijn handels- of beroeps-
activiteiten.

Hij of zij moet in het Vlaamse Gewest wonen of er ge-
lokaliseerd zijn voor de personenbelasting en mag geen 
werknemer zijn van de emitterende vennootschap.

Als in de loop van de 60 maanden na de volstorting 
niet meer aan de voorwaarden is voldaan, vervalt het 
recht op het belastingkrediet vanaf de dag dat niet meer 
aan de voorwaarden is voldaan.

De inbrenger heeft gedurende maximum vijf jaar recht 
op een fiscaal voordeel van 2,5% onder de vorm van een 
niet overdraagbaar belastingkrediet, wat neerkomt op 
maximaal 1.875 euro per belastingplichtige per jaar (2,5% 

19 Vlaams decreet 02.10.2020 (B.S. 06.10.2020) vanaf 7.10.2020 en Besluit 13.11.2020 van 
de Vlaamse Regering tot erkenning van de COVID-19-crisis en tot afwijking van de 
regeling over de Winwinlening (BS 19.11.2020

20 Decreet 27.11.2020 tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de 
Winwinlening, wat betreft het Vriendenaandeel (BS 23.12.2020); in werking vanaf 
24.12.2020,
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van 75.000 euro). Het belastingkrediet wordt toegekend 
a rato van het aantal dagen dat de vriendenaandelen in 
het belastbaar tijdperk zijn aangehouden. Het risico op 
verlies wordt niet fiscaal afgedekt; het verlies van (een 
deel van) de inleg leidt niet tot een bijkomend eenmalig 
belastingkrediet.

Men dient een keuze te maken vermits de uitgaven van 
het vriendenaandeel niet cumuleerbaar zijn met de belas-
tingvermindering in het kader van de ‘federale’ tax shel-
ter voor startende KMO’s of groeibedrijven noch met de 
tijdelijke tax shelter ‘corona’ die geldt voor inschrijvingen 
op aandelen naar aanleiding van een kapitaalverhoging 
tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020 of inbrengen 
vanaf 1 januari 2021 tot 31 augustus 2021 waarbij de aan-
delen uiterlijk op 31 augustus 2021 dienden te zijn volstort.

DEEL2

VAK XV: Diverse inkomsten

Deeleconomie

De regeling van het onbelast bijklussen is door het Grond-
wettelijk Hof d.d. 23.04.2020 vernietigd wegens op ver-
schillende punten strijdig met het beginsel van gelijkheid 
en niet- discriminatie. Het Hof handhaafde wel de gevol-
gen van de vernietigde bepalingen voor de activiteiten 
gepresteerd tot en met 31 december 2020. Het verzet was 
niet gericht tegen het verenigingswerk maar wel tegen 
het principe dat exact dezelfde activiteiten als die van een 
zelfstandige fiscaal en sociaal anders werden behandeld.

Ondertussen werd een nieuwe regeling uitgewerkt voor 
de platformeconomie21 alsook voor het verenigingswerk22. 

Inkomsten uit de deeleconomie zijn winst of baten, die 
voortkomen uit diensten, andere dan diensten die uit-
sluitend inkomsten genereren die overeenkomstig de ar-
tikelen 7, 17 of 90, 1ste lid, 5°, WIB/92, aan de belasting 
worden onderworpen, die door de belastingplichtige zelf 
worden verleend aan derden, buiten het uitoefenen van 
een beroepswerkzaamheid. 

De bruto- inkomsten mogen niet meer bedragen dan 6.390 
euro (bruto max. jaarbedrag). Het kostenforfait van 50% 
wordt uitdrukkelijk opnieuw ingevoerd; er is geen moge-
lijkheid voor de inbreng van werkelijke kosten. De basis 
van het forfait is het brutobedrag dat door tussenkomst 
van het platform daadwerkelijk is betaald of toegekend, 
verhoogd met de sommen die door het platform of door 

21 Circulaire 2021/C/16 over het fiscale regime van de deeleconomie d.d. 23.02.2021 
(Wet 20.12.2020 houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijdende bepa-
lingen (BS 30.12.2020)) Circulaire 2021/C/44 d.d. 18.05.2021

22 Circulaire 2021/C/9 over het verenigingswerk (inkomstenjaar 2021) d.d. 
09.02.2021Wet 24.12.2020 betreffende het verenigingswerk (BS 31.12.2020) 

tussenkomst van het platform zijn ingehouden (nieuw 
art. 97/1 WIB92).

De belasting van de inkomsten uit de deeleconomie 
bedraagt door het kostenforfait slechts 10% i.p.v. de nor-
male 20%,tenzij globalisatie voordeliger is. De erkende 
platformen houden 10,70% bedrijfsvoorheffing af van de 
bruto- inkomsten.

Verenigingswerk23

De regeling, zoals van toepassing vanaf 1 januari 2021, 
bestond oorspronkelijk uit een tijdelijke noodoplossing 
voor vrijwilligers in de sportsector tot 31.12.2021.

Vanaf 8 mei 2021 werden volgende activiteiten in de 
socioculturele sector toegevoegd24: artistieke of kunst-
technische begeleider in de amateurkunstensector, de 
artistieke en de cultuur- educatieve sector en verstrekker 
van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen 
over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in 
de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunsten-
sector (regisseurs, dirigenten, choreografen, lesgevers,..).

De uitbreiding is gericht op socioculturele activiteiten 
die op niet- commerciële wijze worden georganiseerd en 
niet- economisch van aard zijn.

Het jaarbedrag bedraagt 6.390 euro en het maandpla-
fond 532,50 euro. Er is evenwel voorzien in een ver-
dubbeling van het maandbedrag (1.065 euro) voor het 
derde kwartaal van 202125 voor bepaalde types van ac-
tiviteiten. Het gaat daarbij om animator, leider, monitor 
of coördinator die sportinitiatie geeft en/of sportactivi-
teiten begeleidt, sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, 
jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, ste-
ward, terreinverzorger- materiaalmeester of seingever bij 
sportwedstrijden. Deze verdubbeling kan enkel tijdens 
de maanden juli, augustus en september 2021.

Dergelijke inkomsten worden voor hun nettobedrag in 
aanmerking genomen (het brutobedrag verminderd met 
een kostenforfait van 50%). Het brutobedrag van de in-
komsten is gelijk aan de bedragen die ten voordele van 
de belastingplichtige zijn geregistreerd in de applicatie 
voor het verenigingswerk. Zij worden belast tegen een 
afzonderlijk tarief van 20%, tenzij de globalisatie voor-
deliger is. Na aftrek van een verplicht wettelijk kosten-
forfait van 50% bedraagt het netto tarief 10% zoals bij de 
deeleconomie. 

De inkomsten uit het verenigingswerk worden, behou-
dens tegenbewijs, als beroepsinkomsten beschouwd 
wanneer het totale brutobedrag van die inkomsten, sa-
mengenomen met de inkomsten uit de deeleconomie en 

23 Invoeging art. 90 1e ter WIB92, aanpassing art. 37bis WIB92, art. 97/2 WIB92 en art. 
171 3e bis WIB/92

24 De Wet van 20.07.2021 (BS 23.07.2021) m.b.t. de uitbreiding van de wet van 24.12.2020 
inzake verenigingswerk

25 bevestiging d.m.v. KB 24.06.2021 (BS 29.06.2021)
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de inkomsten uit het verenigingswerk die als beroep-
sinkomsten worden aangemerkt, voor het betrokken ka-
lenderjaar of het vorige kalenderjaar meer bedragen dan 
6.390 euro. 

Winstpremies op Olympische Spelen26

De premies op de eerste schijf van 50.040 euro bruto per 
belastbaar tijdperk zijn belastbaarheid aan 16,5% (Art. 
171,4e WIB/92) tenzij globalisatie voordeliger is. Er is 
geen kostenaftrek mogelijk. 

Het gaat om premies toegekend door nationale of inter-
nationale sportfederaties, Nationale Olympische Comi-
tés, Belgische of vreemde openbare machten of openbare 
instellingen zonder winstoogmerk erkend door het In-
ternationaal Olympisch Comité, naar aanleiding van een 
sportieve prestatie op Olympische Spelen, Paralympische 
Spelen, wereldkampioenschappen of Europese of andere 
continentale kampioenschappen. Commerciële sponsor-
premies en premies voor andere sportevenementen zijn 
uitgesloten. Het bedrag boven dit maximum is belastbaar 
als beroepsinkomen of divers inkomen. 

Vak XVII: Winst uit nijverheids-, handels- of 
landbouwondernemingen

Het dubbel crisis- overbruggingsrecht voor de 
verkrijgers van winst of baten27, 28

Er wordt een opdeling gemaakt tussen vergoedingen die 
afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5% en vergoedingen 
die gezamenlijk belastbaar zijn. Deze opdeling in codes 
naargelang het type vergoedingen is noodzakelijk om-
dat de inkomsten inzake het crisisoverbruggingsrecht 
geen deel mogen uitmaken van de berekeningsgrondslag 
waarop de sociale bijdragen worden berekend.

De bedoelde uitkeringen zijn in principe belastbaar als 
in art. 25, 6°, a, of 27, tweede lid, 4°, a, WIB/92, bedoelde 
vergoedingen verkregen ter compensatie of naar aanlei-
ding van een handeling die een vermindering van de 
beroepswerkzaamheid of van de winst of de baten tot ge-
volg kan hebben.

Aangezien de door COVID-19 gedwongen onder-
breking van de zelfstandige activiteit kan worden be-
schouwd als een gedwongen handeling in de zin van art. 
171, 4°, b, WIB/92, zijn die uitkeringen belastbaar tegen 
16,5% in zover ze (samen met de andere in art. 25, 6°, a, of 
27, tweede lid, 4°, a, WIB/92, bedoelde vergoedingen) niet 

26 Wet 21.01.2022 Wet houdende diverse fiscale bepalingen (BS 28.01.2022)
27 Circ. 2021/C/51 belastingstelsel van bep. financiële uitkeringen in het kader v/h 

crisisoverbruggingsrecht d.d. 04.06.2002
28 Circulaire 2020/C/94 over het belastingstelsel van de financiële uitkeringen in het 

kader van het crisis- overbruggingsrecht

meer bedragen dan de nettowinst of -baten die in de 4 ja-
ren vóór het jaar van de vermindering van de werkzaam-
heid uit de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn 
verkregen (tenzij de gezamenlijke belasting met de ande-
re inkomsten van de verkrijger voordeliger is). In de mate 
dat ze (samen met die andere vergoedingen) de belastba-
re nettowinst of -baten van die 4 jaren overschrijden, zijn 
ze belastbaar tegen de progressieve aanslagtarieven.

Kosten van laadstations29, 30

Een onderneming (zelfstandigen) die investeert in een 
nieuw vast laadstation krijgt een verhoogde kostenaftrek 
voor afschrijvingen (nieuw art. 64quater WIB92) (geen 
laadkabels).

Deze bedraagt voor de afschrijvingen van investerin-
gen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: 200% 
aftrek. Voor de afschrijvingen van investeringen tussen 1 
januari 2023 en 31 augustus 2024: 150% aftrek. 

Het laadstation moet in nieuwe staat verkregen of tot 
stand gebracht zijn. Het moet minstens een deel van de 
dag publiekelijk toegankelijk zijn voor derden: ten min-
ste gedurende de gangbare openingstijden dan wel slui-
tingstijden van de onderneming31. Hierbij wordt gedacht 
aan laadstations op vrij toegankelijke parkeerterreinen 
van winkelcentra, supermarkten, …

Het laadstation moet intelligent zijn, de laadtijd en het 
laadvermogen en statusmeldingen moeten kunnen wor-
den gestuurd en teruggestuurd door een energiebeheers-
systeem dat vrij gekozen moet kunnen worden.

De bijkomende kosten die samen met het laadstation wor-
den afgeschreven, maken deel uit van die aanschaffings-
waarde. De notie ‘bijkomende kosten’ omvat kosten zoals 
vervoerkosten, installatiekosten (bv. kosten van plaatsing, 
van montage, van aansluiting aan energiebronnen, beka-
belingswerken, …), kosten van studies, expertise, enz. 
Ook de kosten met betrekking tot de aanschaf en installa-
tie van (een) elektriciteitscabine(s) die nodig zijn voor de 
werking van de laadstations komen in aanmerking.

Investeringsaftrek

Voor eenmanszaken, vrije beroepers (art. 69 WIB92) en 
kleine vennootschappen (art. 201 §1 WIB92) werd het ba-
sistarief van de éénmalige investeringsaftrek reeds tijde-
lijk verhoogd van 8 naar 25% voor investeringen tussen 
12 maart en 31 december 2020. Die maatregel geldt ook 
voor investeringen die plaatsvinden tot 31 december 2022 
(kalenderjaren 2021 en 2022).

29 Circulaire 2021/C/115 over fiscale vergroening van de mobiliteit d.d. 22.12.2021
30 Wet 21.01.2022 houdende diverse bepalingen (BS 28.01.2022)
31 vanaf 1.09.2021
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Investeringsaftrek Ajr 2020 Ajr 2021 Ajr 2022

Gewone investeringsaftrek 20%* 8%25* 25%*

Gewone gespreide investeringsaftrek 10,5% 10,5% 10,5%

Afschr. op milieuvr. invest O & O.: verhoogde gespreide aftrek 
(ongeacht aantal WN)

20,5% 20,5% 20,5%

(BS 11.04.2019) (BS 31.03.2021) (BS 31.03.2021)

 – octrooien, energiebesparende investeringen en milieuvriende-
lijke investeringen voor ond. en ontwikkeling, 13,5%/20% 13,5%/25%** 13,5/25%**

 – rookafzuig- of verluchtingssystemen horeca: (vanaf ajr. 2007) 13,5%/20% 13,5%/25%** 13,5/25%**

 – investeringen in beveiliging (incl. bedrijfsvoertuigen vanaf ajr. 
2010)

20,5%  20,5%/25% 20,5%/25%

 – digitale investeringen (KB 2.12.2015) Alleen van toepassing voor 
natuurlijke personen die voor aanslagjaar 2019, 2020 en 2021 op 
overeenkomstige wijze beantwoorden aan de criteria van art. 
1:24 §§1 tot 6, WVV

13,5%/20%
13,5%/25%** 13,5%/25%**

*  Wet van 25.12.2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS 29.12.2017) 20% op vaste activa die zijn verkregen 
of tot stand gebracht tussen 01.01.2018 en 31.12.2019, 8% op vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 
01.01.2020 en 11.03.2020, 25% op vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht vanaf 12.03.2020 ongeacht het aan-
slagjaar waaraan het belastbaar tijdperk is verbonden.  
Het in artikel 69, §1, eerste lid, 2°, WIB/92 bedoelde verhoogde percentage is niet van toepassing als het in artikel 69, §1, 
eerste lid, 1°, of in artikel 201, §1, eerste lid, 1°, WIB/92 vermelde basispercentage gunstiger is (Kamer, Doc. 54/2864-001, 
blz. 36). Naar analogie daarvan kan dezelfde redenering worden gevolgd voor het in artikel 69, §1, eerste lid, 3°, WIB/92 
bedoelde verhoogde percentage.

**  13,5% op vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2020 en 11.03.2020, 25% op vaste activa die zijn 
verkregen of tot stand gebracht vanaf 12.03.2020. Het hogere percentage overruled het lagere percentage (Bericht i.v.m. 
de investeringsaftrek d.d. 31.03.2021) Men hoeft niet af te schrijven om te kunnen genieten van investeringsaftrek tenzij 
men aanspraak wil maken op de gespreide investeringsaftrek (PV 8, 24/10/86, Bull. 663, p. 1547).

Invoering van een verhoogde investeringsaftrek 
voor vrachtwagens en laadstations32

Een verhoogde investeringsaftrek is mogelijk voor bedrij-
ven die een nieuwe emissievrije vrachtwagen, aanhang-
wagen of oplegtrekker aanschaffen (categorie N1, N2 of 
N3 met code CV of TR) of bedrijven met een installatie 
van een tankinfrastructuur voor blauwe, groene of tur-
quoise waterstof en bij de installatie van een elektrische 
laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissie-
vrije vrachtwagens.

Het gaat om investeringen die in nieuwe staat zijn verkre-
gen of tot stand gebracht en in België voor het uitoefenen 
van een beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Van toepassing op nijverheids-, handels- of landbouw-
ondernemingen, d.w.z. alle belastingplichtigen die winst 
verkrijgen en beoefenaars van vrije beroepen, enz., d.w.z. 
alle belastingplichtigen die baten ontvangen.

32 Circulaire 2021/C/115 over fiscale vergroening van de mobiliteit d.d. 22.12.2021

Het tarief van de investeringsaftrek bedraagt

Jaar van verkrijging/totstandbrenging Percentage

2022 of 2023 35%

2024 29,5%

2025 24%

2026 18,5%

2027 13,5%

Als de belastingplichtige minder dan 20 werknemers te-
werkstelt, kan deze kiezen tussen de éénmalige aftrek of 
de gespreide aftrek op het ritme van de fiscaal aangeno-
men afschrijvingen. Voor alle overige belastingplichtigen 
(d.w.z. deze die niet minder dan 20 werknemers tewerk-
stellen) wordt enkel de éénmalige aftrek toegestaan.

Er is geen investeringsaftrek wanneer de winst of ba-
ten worden bepaald volgens forfaitaire grondslagen van 
aanslagen waarin de afschrijvingen forfaitair zijn opge-
nomen (het gaat in het bijzonder over de winst van be-
paalde categorieën forfaitair belaste belastingplichtigen 
uit de landbouw- en tuinbouwsector).
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Aanmeldingsprocedure voor 
nieuwe leden 

Aanmelden op het intranet is bijzonder eenvoudig. Het 
enige dat u bij de hand dient te hebben is uw rijksre
gisternummer (terug te vinden op uw identiteitskaart), 
uw btw/ondernemingsnummer, een beschikbare inter-
netconnectie en desgevallend het lidnummer van uw 
beroepsinstituut indien u lid bent bij ITAA of IBR. Een 
paswoord hebt u op dit moment niet nodig, deze maakt 
u zelf aan tijdens de registratie.

De registratie gebeurd online via https://intranet.bbb- 
vzw.be. In de kolom “Registreren” klikt u op het eerste 
woord “Registreren”. Na een klik op deze link start u de 
registratieprocedure. Deze bestaat uit zes stappen die u 
doorheen uw aanmelding zullen begeleiden.

Stap 1. Persoonlijke gegevens:
Na ingave van uw rijksregisternummer klikt u op de 
knop “Volgende”. Onderaan uw persoonlijke gegevens 
dient u een paswoord op te geven en te herhalen om een 
correcte ingave te garanderen zodat het vanaf nu gebruikt 
zal kunnen worden om in te loggen op het intranet van 
BBB- vzw. De velden met een (*) zijn verplicht in te vullen.

Stap 2. BTW- plichtigheid
Om onze facturatie correct te laten verlopen dient u in 
stap 2 aan te geven of u al dan niet btw- plichtig bent. U 
kan dit doen door uw keuze te maken uit de dropdown-
lijst met mogelijkheden.

Stap 3. Facturatiegegevens
Op basis van uw keuze bij btw- plichtigheid en het door u 
ingegeven btw nummer of ondernemingsnummer haalt 
het systeem – indien beschikbaar – de corresponderende 
facturatiegegevens op. Gelieve deze na te zien op fouten 
en waar nodig aan te passen. Gelieve het e mailadres 
zeer goed na te zien vermits dit het adres zal zijn waar

op u de digitale factuur zal ontvangen. Er worden im
mers geen facturen verstuurd per post.

Onderaan deze pagina kan u optionele facturatiegege-
vens meegeven. Deze laten u toe om uw factuur voor uw 
lidmaatschap verder te detailleren. Zo kan u er bvb voor 
kiezen om de factuur te richten aan een bepaalde dienst, 
afdeling, contactpersoon en kan u hier een aanvullende 
commentaarregel ingeven. Deze laat u toe om belangrij-
ke bijkomende zaken die vermeld moeten worden op uw 
factuur te definiëren zoals bvb een aankoopordernum-
mer, intern ordernummer, po- nummer, enz.

Stap 4. Lidmaatschappen beroepsinstituten
Indien u lid bent van een beroepsinstituut kan u hier uw 
hoedanigheid en lidnummer ingegeven van het desbe-
treffende beroepsinstituut. Indien u niet toebehoort tot 
één van de voorgestelde groepen dan kiest u voor de 
groep “Andere”.

Stap 5. Voorkeurlocatie seminaries
Maak uw keuze uit een van onze fysische seminarieloca-
ties. Deze vraagstelling is louter informatief en wordt in-
tern door ons gebruikt om puur logistieke redenen. Zoals 
in het verleden kunt u nog steeds vrij kiezen op welke 
locatie u de BBB seminaries volgt, weliswaar mits aan
vaarding van de voorafgaandelijke inschrijving.

Stap 6. Bevestiging lidmaatschap
Tijdens de laatste stap verkrijgt u een overzicht van de 
door u ingegeven informatie aangevuld met het factuur-
bedrag voor uw lidmaatschap. Na akkoord met de alge
mene voorwaarden en de privacy disclaimer, alsook de 
bevestiging dat de bovenstaande gegevens en de wijze 
van verzending mogen gebruikt worden voor de factura-
tie kan u deze inschrijving voltooien.
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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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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

Case-gerichte rechtspraak Frank  
Vanbiervliet

25/04/2022 27/04/2022
 �  

2/05/2022

Update Vennootschapsbelas-
ting (+ 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
 �  

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

Bepaling van de grootte 
van de vennootschap: WVV, 
boekhoudwet en fiscale wet

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).
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