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In samenwerking met

De arbeidsdeal

Diverse maatregelen om meer mensen
aan het werk te krijgen en een betere
work-life balans na te streven
Elien De Clercq, Legal Team Manager Partena Professional

Situering

Begin februari 2022 sloot de Federale Regering een akkoord over de hervorming van de arbeidsmarkt, de ‘arbeidsdeal’ genaamd. Dit akkoord kadert binnen de ambitieuze doelstelling om tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van
80% te bereiken.
Na een uitvoerige adviesronde die enkele maanden in beslag nam, werd
het akkoord omgezet in een wetsontwerp1 dat op 7 juli 2022 ingediend werd
bij de Kamer.
Er werd verwacht dat het Parlement de arbeidsdeal nog voor de parlementaire vakantie, die start vanaf 21 juli, zou goedkeuren maar dit is niet gebeurd.
Het wetsontwerp zal pas na de hervatting van de parlementaire activiteiten,
vanaf september, verder besproken worden in de Kamer.
Op basis van het wetsontwerp kunnen we echter al heel wat interessante
details delen over de arbeidsdeal.

Welke maatregelen voorziet de arbeidsdeal?

De ‘arbeidsdeal’ focust enerzijds op het wegwerken van een aantal drempels
op de arbeidsmarkt om meer mensen aan het werk te krijgen en anderzijds
wordt een betere work-life balans nagestreefd voor de werknemers.
Het wetsontwerp bevat een hele reeks maatregelen om deze doelstellingen
te bereiken. Hieronder bespreken we de belangrijkste maatregelen.

I.
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Langere bekendmakingstermijn voor variabele deeltijdse
werkroosters

Een deeltijdse werknemer die met een variabel uurrooster tewerkgesteld
wordt, moet minstens 5 werkdagen op voorhand door de werkgever geïnformeerd worden over het toepasselijk uurrooster. Het wetsontwerp voorziet dat
deze bekendmakingstermijn wordt opgetrokken van 5 naar 7 werkdagen. Het
blijft mogelijk om via een algemeen verbindend verklaarde CAO deze minimale bekendmakingstermijn te wijzigen maar dan mag de minimale termijn niet
minder bedragen dan 3 werkdagen. Er worden overgangsmaatregelen voorzien voor sectoren die op sectorniveau reeds kortere bekendmakingstermijnen voorzien.
De optrekking van de bekendmakingstermijn draagt bij tot een grotere voorzienbaarheid voor de werknemer en een beter evenwicht tussen het privé en professioneel leven.
1
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II.

Aanpassing van de werktijd op verzoek van
de werknemer

III. Vlottere overgang naar een nieuwe job via
een transitietraject

Flash

Om tot een betere balans te komen tussen werk en privé, wordt de mogelijkheid voorzien voor werknemers om
hun voltijdse werkweek te spreiden over 4 in plaats van 5
werkdagen of om een wisselend weekregime in te stellen.
Het arbeidsreglement kan voorzien dat een voltijdse
werknemer tot 9,5u per dag kan werken om zo de wekelijkse arbeidsduur te spreiden over 4 werkdagen. Indien de
effectieve wekelijkse arbeidsduur meer dan 38u bedraagt
(met een maximum van 40u per week), dan kan enkel een
CAO toestaan dat de daggrens wordt vastgelegd op het
aantal uren gelijk aan de effectieve wekelijkse arbeidsduur
gedeeld door vier (met een maximum van 10u per dag).
Door het instellen van een wisselend weekregime kan
een voltijdse werknemer de ene week meer en de andere
week minder uren presteren. Dergelijke maatregel biedt
o.a. meer flexibiliteit aan werknemers met een co-ouderschapsregeling.
Beide afwijkende regimes beogen een flexibelere invulling van de wekelijkse arbeidstijd. In geen geval is het
de bedoeling om de wekelijkse arbeidsduur te verlengen,
die laatste blijft ongewijzigd.
De werknemer die gebruik wil maken van zo’n afwijkend systeem, moet hiervoor een voorafgaand schriftelijk verzoek indienen bij de werkgever. De werknemer
heeft echter geen absoluut recht op een aanpassing van
de werktijd, de werkgever kan het verzoek weigeren. De
werkgever die niet ingaat op het verzoek van de werknemer moet de weigering wel schriftelijk en voldoende
motiveren naar de werknemer toe.

De arbeidsdeal voert een nieuwe uitzondering in op het
verbod van terbeschikkingstelling van werknemers: het
‘transitietraject’.
Het gaat om een bijzondere vorm van toegelaten terbeschikkingstelling waarbij een werknemer, die ontslaan
werd door de werkgever en een opzeg moet presteren, tijdens de opzeggingstermijn ter beschikking wordt gesteld
van een potentiële nieuwe werkgever. Zo kunnen zowel
de werknemer als de potentiële nieuwe werkgever al tijdens de duur van de opzeggingstermijn nagaan of tussen
hen een nieuwe dienstbetrekking kan afgesloten worden.
De toepassing van een transitietraject is gebaseerd op
vrijwilligheid en is gebonden aan heel wat formaliteiten.
De terbeschikkingstelling moet bovendien verplicht gebeuren via de tussenkomst van een uitzendbureau of een
gewestelijke openbare dienst voor arbeidsbemiddeling.

IV. Snellere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
na ontslag
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Naast het hierboven vermelde transitietraject en de reeds
bestaande algemene outplacementregeling, wordt er nog
een andere maatregel ingevoerd om de werknemer na het
einde van de opzeggingstermijn sneller opnieuw aan het
werk te krijgen.
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Een werknemer die ontslagen wordt met een opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding van minstens 30
weken, krijgt het recht om 1/3e van de opzeggingstermijn
te spenderen aan maatregelen die de inzetbaarheid van
de werknemer op de arbeidsmarkt kunnen verhogen zoals bijvoorbeeld extra opleiding of coaching.

V.

E-commerce en nachtarbeid

De elektronische handel in goederen en diensten, de
zogenaamde e-commerce, kent een enorme boost de
laatste jaren.
Voor dergelijke activiteiten van e-commerce, voorziet
het wetsontwerp de mogelijkheid om nachtarbeid tussen
20u en 24u soepeler in te voeren namelijk via een gewone
collectieve arbeidsovereenkomst of via een wijziging van
het arbeidsreglement.
Daarnaast kunnen werkgevers éénmalig een experiment, met een looptijd van maximum 18 maanden,
aanbieden aan hun werknemers inzake de arbeidsorganisatie in het kader van e-commerce. De werknemers
kunnen vrij kiezen om al dan niet deel te nemen aan het
experiment. Na de looptijd van het experiment wordt een
evaluatie voorzien op ondernemingsniveau en kan, bij
een positieve evaluatie, een systeem van nachtprestaties
worden ingevoerd.

VI. Recht op deconnectie

In de huidige digitale wereld en door de toename van
telewerk als nieuwe werkvorm, wordt het voor werknemers moeilijker om de grens tussen werk- en privéleven
te bewaken en nemen de psychosociale risico’s (zoals bijv.
burn-out) toe.
Het wetsontwerp voorziet daarom een recht op
deconnectie voor werknemers van werkgevers die 20 of
meer werknemers tewerkstellen.
De praktische modaliteiten van het recht op deconnectie moeten tegen 1 januari 2023 uitgewerkt worden op
interprofessioneel, sectoraal of ondernemingsniveau. Het
kan gaan om richtlijnen om geen mails of mobiele oproepen te beantwoorden na de uren tot zelfs het uitschakelen
van de servers buiten de kantooruren.

VII. Opstellen jaarlijks opleidingsplan

Om de werkgelegenheidsgraad te verhogen, wil de Federale Regering sterk inzetten op vorming en opleiding van
de werknemers gedurende hun volledige loopbaan.
Werkgevers met minstens 20 werknemers in dienst,
zullen jaarlijks een opleidingsplan moeten opstellen dat
opleidingen voorziet die voornamelijk gericht zijn op
werknemers uit de door de wet gedefinieerde risicogroepen zoals 50-plussers, werknemers van buitenlandse origine en werknemers met een handicap.
De werkgever is vrij om de opleidingen te kiezen
maar het opleidingsplan moet wel meegedeeld worden
aan de ondernemingsraad of, bij gebreke daaraan, aan de
vakbondsafvaardiging.
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VIII.

Individueel opleidingsrecht

In ondernemingen met minstens 10 werknemers, zal elke
werknemer een individueel opleidingsrecht van minstens 1 dag per jaar krijgen.
Werknemers uit ondernemingen die minstens 20
werknemers tewerkstellen, zullen recht hebben op 3 opleidingsdagen per jaar in 2022. Dit recht wordt stapsgewijs opgetrokken tot 4 opleidingsdagen in 2023 en 5 opleidingsdagen vanaf 2024.
Het gaat om een recht voor de werknemer, geen verplichting. Het niet-opnemen van opleidingsdagen mag
geen consequenties hebben voor de werknemer.

Toekomst
Het wetsontwerp moet eerst nog verder besproken worden in de Kamer na hervatting van de parlementaire activiteiten. Er kunnen nog inhoudelijke wijzigingen worden
aangebracht aan de hierboven vermelde maatregelen.
Na goedkeuring door de Kamer zal de wet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en pas dan kunnen de verschillende maatregelen in werking treden.
De voorgestelde maatregelen zullen een impact hebben op heel wat ondernemingen en de werkgevers onder
meer verplichten om na te denken over de opleidingsmogelijkheden van hun werknemers en over de organisatie
en afbakening van de werktijd.

Bondige chronologische blik op
de Adviezen Commissie voor
Boekhoudkundige Normen
~ Eerste semester 2022 ~
Els De Wielemaker, Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit – HIAF, Universiteit Gent

CBN-Advies 2022/01 – Fusies en splitsingen van vennootschappen met een negatief nettoactief (d.d.15 februari 2022)
Aanvullend bij het erg uitgebreide CBN-Advies 2021/10
omtrent de boekhoudkundige verwerking van fusies van
vennootschappen, ligt in CBN-Advies 2022/01 de focus
op de bijzondere situatie van een boekhoudkundig negatief nettoactief.
Hoewel geen enkele bepaling een deelname aan een
fusie of een splitsing verbiedt, voor vennootschappen met
een boekhoudkundig negatief nettoactief, bleef de rechtsleer verdeeld op basis van een formulering in de memorie
van toelichting bij de wet van 29 juni 1993. Het standpunt
in die memorie, dat later nergens werd verduidelijkt, stelde namelijk, dat de verrichting waarbij een vennootschap
zonder nettoactief door een andere vennootschap werd
overgenomen, niet als een fusie kon worden aangemerkt
omwille van volgende reden: “Bij een dergelijke verrichting worden de aandeelhouders of vennoten van de overgenomen vennootschap […] geen aandeelhouders of vennoten van de overnemende vennootschap aangezien in
dat geval het kapitaal [of de inbreng] van de overnemende vennootschap niet wordt verhoogd”. Deze redenering
werkte analoog door op (partiële) splitsingen.
De CBN neemt in het eerste advies van 2022 het duidelijke standpunt in dat fusies en splitsingen van vennootschappen met een negatief nettoactief, zonder twijfel wél kunnen. Het begrip ‘nettoactief’ uit de vermelde
memorie van toelichting wordt daarbij begrepen als ruil-
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waarde. En aangezien het wel degelijk de ruilwaarde is
die aan de basis ligt van de uitgifte van de aandelen van
de overnemende of verkrijgende vennootschap, kan dergelijke transactie wel.
Het advies geeft de boekhoudkundige uitwerking met
uitgewerkte voorbeelden met toenemende complexiteit
mee, toegepast op zowel fusies als (partiële) splitsingen.
CBN-Advies 2022/02 – Uittreding en uitsluiting lastens het
vennootschapsvermogen bij de BV en CV – Scheidingsaandeel
(d.d.18 februari 2022)
Als een vennoot de vennootschap, in casu een coöperatieve vennootschap (CV), op eigen initiatief, wil verlaten, dan is dat altijd mogelijk. Een vennoot van een besloten vennootschap (BV) die dat wil doen, kan dat slechts
(vanaf het 3e boekjaar na de oprichting) mits de statuten
dit vermelden. Dergelijke uittreding kan vrijwillig zijn,
van rechtswege of wegens het verlies van de statutair
vereiste hoedanigheid. De aandelen worden dan vernietigd, maar de uittredende vennoot krijgt daar wel een
vergoeding, het zogenaamde “scheidingsaandeel” voor.
CBN-Advies 2022/02 lijst de procedures in elk van de
verschillende uittredingsscenario’s op voor respectievelijk de BV en CV. Het is steeds het bestuursorgaan van de
uitkerende vennootschap, dat binnen zijn bevoegdheid,
bepaalt op welke (beschikbare) rubrieken van het eigen
vermogen het scheidingsaandeel boekhoudkundig zal
aangerekend worden op het moment van uittreding of
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of financiële vaste) activa en passiva bij het wijzigen tussen de referentiestelsels IFRS en BE GAAP? That’s the
question, in dit advies. Zonder het over het fiscale of de
geconsolideerde jaarrekening te hebben, stelt dit advies
het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel voorop, waar
slechts van kan worden afgeweken als er geen materiële
of substantiële gevolgen zijn voor het getrouw beeld
van de jaarrekening. Na een herneming van de waarderingsregels onder BE Gaap, geeft het advies o.a. aan dat
de correcties tot de aanschaffingswaarde van materiële
vaste activa via afschrijvingen, waardeverminderingen
of herwaarderingsmeerwaarden kunnen worden verwerkt. Waar bij een correctie in de waardering van financiële vaste activa kan gekozen worden uit de rubrieken
Kapitaal Of rekening Inbreng buiten kapitaal voor de kapitaalloze vennootschappen, Uitgiftepremies, Belastingvrije reserves, Beschikbare reserves en/of Overgedragen
winst of Overgedragen verlies.
In de toelichting bij de waarderingsregels een concordantietabel en overzicht met vergelijkende cijfers op te
nemen, is in deze vanzelfsprekend een must.

Flash

uitsluiting. Dit zal ofwel op de inbreng buiten kapitaal (11
Inbreng buiten kapitaal @ 48 Diverse schulden), ofwel bij
aanrekening op de reserve via een boeking bij de resultaatverwerking (697 Andere rechthebbenden @ 48 Diverse schulden, 13 Beschikbare reserves @ 792 Onttrekking
aan de reserves) gebeuren.
CBN-Advies 2022/03 – Beoordeling van de groottecriteria
overeenkomstig artikelen 1:24 en 1:25 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (d.d.15 maart 2022)
De reïncarnatie van CBN Advies 2016/3 – Beoordeling
van de groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. leeft
als replica verder in zijn meest actuele vorm zonder grote inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van het originele
werkstuk uit 2016. Zoek echter niet (meer) naar de toepassing van de vermelde criteria bij startende ondernemingen, dit werd, in tegenstelling tot het ontwerpadvies, niet
meer expliciet opgenomen.

CBN-Adviezen 2022/04, 2022/05, 2022/06 en 2022/07 –
Verslaggeving bij ontbinding en (onmiddellijke) sluiting van
de vereffening van een vennootschap, VZW of IVZW (d.d.10
juni 2022)
Het oude CBN-advies 2011/8 – Verslaggeving bij ontbinding
en vereffening werd opgesplitst in maar liefst vier gedetailleerde nazaten. Eén advies omtrent de ontbinding en vereffening van bij de BV, CV, NV, SE en SCE (CBN-Advies
2022/04 d.d. 31 MAART 2022) en één bij de VZW of IVZW
(CBN-Advies 2022/05 d.d. 27 APRIL 2022). Beide adviezen
bespreken, in dezelfde structuur waarbij respectievelijk
de ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening
aan bod komen, de verslaggeving voor zowel de vrijwillige ontbinding, de ontbinding van rechtswege en gerechtelijke ontbinding. Ter illustratie geven we hierbij de
wettelijke beschrijvingen en het voorbeeld uit CBN-Advies 2022/04, waarbij een BV vrijwillig wordt ontbonden,
schematisch weer. De andere adviezen uit deze collectie
bevatten de gedetailleerde gegevens om gelijksoortige
overzichten te concretiseren.
De andere twee adviezen behandelen de zogenaamde
‘turboliquidatie’, ‘one-shot-liquidatie’, ‘vereenvoudigde
vereffening’, ‘ééndagsvereffening’, ééndagsprocedure’,
zijnde de verslaggeving bij de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte bij respectievelijk een vennootschap (CBN-Advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een
vennootschap d.d.7 JUNI 2022) als bij een VZW of IVZW
(CBN-Advies 2022/07 d.d. 23 FEBRUARI 2022).
CBN-Advies 2022/08 – Wijziging van het boekhoudkundig
referentiestelsel (d.d.20 juli 2022)
Wat met de boekhoudkundige verwerking van eventuele verschillen in de waarderingsregels van (materiële

CBN-Advies 2022/09 – Consolidatie bij de horizontale groep
(consortium) (d.d.27 juli 2022)
Dit advies is een update, uitbreiding en meteen ook vervanger van CBN-Advies 2017/06 – Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) waarin nu alle verwijzingen
naar het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen (WVV) zijn verwerkt. Het vernieuwde advies herneemt dezelfde inhoud en structuur uit 2017 (op enkele
aangevulde en hernummerde voorbeelden na). Het luik
omtrent de consolidatiekring werd uitgebreid met het
nieuwe oordeel van de CBN waarbij, gezien de huidige
definitie van het begrip ‘dochteronderneming’, de verenigingen en stichtingen niet langer kunnen worden
uitgesloten uit de consolidatiekring. Verenigingen of
stichtingen die een activiteit uitoefenen van commerciële, financiële of industriële aard, kunnen aldus worden
aangemerkt als dochteronderneming in de zin van voormelde bepaling en moeten, in voorkomend geval, deel
uitmaken van de consolidatiekring als dochteronderneming van een vennootschap die deel uitmaakt van een
consortium voor zover de moederonderneming de controle heeft over deze instelling.

Voor alle nuanceringen en uitzonderingen van deze
recentste adviezen, alsook voor de activiteiten en bevoegdheden van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, geldt nog steeds één adres: https://www.
cbn-cnc.be/
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Ontbinding
Wanneer
Op elk ogenblik
vb. Op 30/04/20N1

01/01/20N021/12/20N0

Wie
Bestuursorgaan

Algemene vergadering
Bestuursorgaan

01/01/20N1-30/04/20N1 Bestuursorgaan

Vereffening
Wanneer
Wie
01/05/20N1
Vereffenaar
= Aanvang vereffening.
In de 7e en 13e maand
na de invereffeningstelling
30/04/20N1-31/10/20N1
Jaarlijks (zolang de
Vereffenaar
vereffening niet kon
worden voltooid)
30/04/20N1-31/12/20N1
30/05/20N1
Sluiting
Wanneer
Bij de beëindiging
van de vereffening
(20/04/20N2)
en ten minste één
maand voor de Algemene vergadering
(30/05/20N2).

30/05/20N2

Na sluiting van de
vereffening.

Algemene vergadering
Wie
Vereffenaar

Commissaris
benoemd binnen
deze vennootschap
Vennoten of
aandeelhouders (eventueel
bijgestaan door
bedrijfsrevisor
of gecertificeerd
accountant)
Algemene vergadering
Elke belanghebbende

Doel
Vermelden in de
agenda van de AV
opdat deze zich over
de ontbinding kan
uitspreken.

Wat
Verslag met voorstel tot ontbinding
mét staat van activa en passiva
(max 3 maand voor AV die over
ontbinding beslist).

Neerlegging
Moet niet worden neergelegd bij NBB, wel bij
het ontbindingsverslag voegen, zodat het bij het
vennootschapsdossier ter griffie komt.

De beslissing tot ontbinding.
Rapporteren over
het laatste volledige
boekjaar waarin de
vennootschap ten
volle activiteiten
uitoefende.
Kwijting verkrijgen
door AV.

Voor boekjaar 20N0 jaarrekening op Deze jaarrekening dient binnen de 30 dagen
stellen en voor te leggen aan AV.
na de goedkeuring neergelegd te worden bij
de NBB.

Doel
Duidelijk aangeven
wat nog moet worden vereffend.

Wat
Een omstandige staat van de
toestand van de vereffening,
opgesteld aan het einde van de 6e en
13e maand van het eerste vereffeningsjaar.

Louter informatief.
Vermijden dat de
vereffeningsverrichtingen zouden
aanslepen.
Kennisname van de
jaarrekening.

Jaarrekening (periode na de ontbin- Deze jaarrekening dient binnen de 30 dagen
ding tot einde boekjaar) opstellen
na de vergadering neergelegd te worden bij de
en voorleggen aan de AV met de
NBB.
redenen waarom de vereffening
niet kon voltooid worden.
Wordt niet bijeen geroepen om de
jaarrekening goed- of af te keuren.

Doel
Weergave van belangen van o.a. schuldeisers en andere
belanghebbenden.

Wat
Neerlegging
Op de zetel van de vennootschap.
Cijferverslag met de vereffeningsrekeningen en de stukken tot
staving. Incl. een overzicht van de
verrichtingen tot tegeldemaking
van de activa, de bestemming van
de tegeldemaking, mate waarin
de schuldeisers zijn betaald, wijze
waarop de uitkeringen of toebedelingen van activa aan de aandeelhouders zijn gebeurd. De historiek
en rangregeling van de betalingen.
Informatie over de teruggave van
de inbrengen en de uitkering van
een eventueel vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders.
Controle van bovenvermeld verslag
en documenten.

Uitoefening van
individueel onderzoeksrecht

Controle van bovenvermeld verslag
en documenten.

Kennisname van de
jaarrekening.

Jaarrekening (periode na de ontbinding 30/04/N1 tot einde boekjaar
31/12/N1)
Kosteloos inzage nemen.
De sluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor elke vereffening dienen in het dossier van
de rechtspersoon een aantal stukken te worden
neergelegd, waarvan elke belanghebbende –
kosteloos – inzage kan nemen.

Kennisname.

Voor het boekjaar dat met de datum Deze jaarrekening dient binnen de 30 dagen
van de ontbinding van de BV einna de goedkeuring neergelegd te worden bij
digt, een jaarrekening op stellen.
de NBB.
Neerlegging
Vereffenaar maakt deze staat over aan de
griffie, waar het aan het vennootschapsdossier
wordt toegevoegd.
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Laadpalen en btw
Situering

Flash

Stefan Ruysschaert, FOD Financiën1, UGent en Fiscale Hogeschool

Laadpalen volgen de stijgende opkomst van elektrische
wagens. Maar hoe zit het met die laadpalen2? Gaat het
om werk in onroerende staat? Hoe zit het met het recht
op aftrek?
Hoe zit het met de btw-aftrek wanneer het laadstation
enkel wordt gebruikt door de bestuurders, zaakvoerders
en werknemers van de belastingplichtige onderneming
met volledig recht op aftrek, wanneer klanten of leveranciers van deze belastingplichtige onderneming (al dan niet
tegen betaling) het laadstation kunnen gebruiken in het kader van hun bezoek aan de belastingplichtige of wanneer
derden het laadstation tegen betaling kunnen gebruiken?
Onder laadpalen worden begrepen, de laadstations
die ingelijfd worden in de grond. Deze kwalificeren gewoonlijk als onroerende goederen uit hun aard.
Onder laadpunten worden begrepen, de stopcontacten
specifiek ontworpen voor het opladen van elektrische wagens die gewoonlijk op de muur van een onroerend goed
worden geplaatst. Deze kwalificeren gewoonlijk als onroerende goederen uit bestemming, en behouden voor de bepalingen van de btw-wetgeving hun roerend karakter.
Fabrikanten bieden deze aangepaste laadinfrastructuur aan waardoor de batterij van een elektrische wagen
op diverse plaatsen kan opgeladen worden (vb. langs de
openbare weg, thuis bij particulieren, bij ondernemingen).

Levering met plaatsing van een laadstation:
kwalificering

De levering met plaatsing van een laadpaal met een of
meer laadpunten die ingelijfd is bij de grond wordt, in
principe, aangemerkt als een werk in onroerende staat in
de zin van artikel 19, §2, derde lid, van het Btw-Wetboek.
De laadpaal wordt doorgaans geplaatst langs de openbare weg of op private of publieke parkeerplaatsen voor
elektrische voertuigen.
Wat de levering met plaatsing van een individueel laadstation betreft dient men wat de aard van de handeling betreft te kijken naar de feitelijke omstandigheden. Het installeren van een laadpunt aan de muur van een gebouw wordt
bijvoorbeeld niet aangemerkt als een werk in onroerende
staat maar kan er wel mee worden gelijkgesteld.

1
2

De auteur schrijft in eigen naam en verbindt niet de administratie waartoe
hij behoort.
Circulaire 2021/C/113 betreffende de installatie van laadstations voor elektrische voertuigen en leveringen en diensten met betrekking tot die laadstations,
fisconetplus.

Voor alle laadstations die in België worden geplaatst
is de plaats van de levering met installatie of het werk in
onroerende staat België3.

Toepasselijk btw-tarief

De levering met plaatsing van een laadstation is in principe onderworpen aan het normale btw-tarief dat thans
21% bedraagt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de levering met plaatsing van een laadstation in een bedrijfsgebouw, langs de openbare weg of op een publieke parking.
In bepaalde gevallen kan echter een verlaagd btw-tarief van toepassing zijn wanneer het laadstation wordt
geïnstalleerd in een privéwoning (bv. in de woning van
een werknemer).
Rubriek XXXVIII van tabel A, van de bijlage bij het
koninklijk besluit nr. 20 inzake btw-tarieven voorziet immers onder bepaalde voorwaarden de toepassing van een
verlaagd tarief voor werk in onroerende staat en bepaalde
andere handelingen die betrekking hebben op een woning die tenminste 10 jaar geleden in gebruik werd genomen als privéwoning.
Hoewel de levering met plaatsing van een laadpunt
voor elektrische wagens in een gebouw niet wordt aangemerkt als een werk in onroerende staat in de zin van
artikel 19, §2, van het Btw-Wetboek (aangezien de in een
gebouw geplaatste machines en toestellen hun roerend
karakter behouden of hoogstens onroerend door bestemming worden), wordt de betrokken handeling wel aangemerkt als een handeling die wordt gelijkgesteld met een
werk in onroerende staat. Dergelijke handeling wordt beoogd in punt c) van §3 van rubriek XXXVIII van tabel A,
van de bijlage bij voormeld koninklijk besluit nr. 20.
Meer bepaald wordt de levering en plaatsing binnenin een gebouw van een laadpunt voor elektrische wagens
aangemerkt als een handeling die bestaat uit de levering en
aanhechting aan een gebouw van de bestanddelen of een
gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie. Het verlaagd tarief kan worden toegepast indien aan de
voorwaarden van de betrokken rubrieken voldaan wordt.
De levering en installatie van een laadstation voor
elektrische wagens wordt beschouwd als een handeling
die betrekking heeft op de eigenlijke woning waarvoor
het verlaagd tarief van toepassing is, indien deze wordt :
– in de eigenlijke privéwoning of aan de buitengevel ervan, of
– in of aan de gevel van de garage of carport van de
bewoner van de privéwoning, hieronder inbegrepen

3

Z. artikel 14, §3, artikel 21, §3, 1° en artikel 21bis, §2, 1°, van het Btw-Wetboek.
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privatieve garageboxen van appartementsgebouwen,
en privatieve staanplaatsen in of onder een appartementsgebouw, voor zover het appartement waartoe
deze behoren als privéwoning wordt gebruikt, of
– aan de toegangsweg die de openbare weg verbindt
met de garage die deel uitmaakt van de eigenlijke woning of met de voornaamste toegang tot de woning of
het gebouw, of
– op het buitenterras dat deel uitmaakt van de woning
omdat het eraan grenst.
Indien het laadstation niet in de eigenlijke woning wordt
geïnstalleerd of meer algemeen op een andere plaats dan
hierboven vermeld, is het verlaagd tarief niet van toepassing op de levering en installatie ervan. Handelingen die
geen betrekking hebben op de eigenlijke woning zijn immers uitdrukkelijk uitgesloten van het verlaagd tarief.
Bijgevolg is het normale tarief van 21% van toepassing
indien het laadstation, bij voorbeeld, wordt geplaatst in de
tuin die grenst aan de woning of aan een parkeerplaats
naast de oprit of voor het gebouw4. Het normale tarief is ook
van toepassing indien de laadpaal bijvoorbeeld wordt geplaatst in een garagebox die niet bij de privéwoning van de
bewoner hoort (bv. wanneer de bewoner van een privéwoning niet over een eigen garage beschikt, maar bijvoorbeeld
een garagebox aankoopt in de buurt van de privéwoning).
Er wordt op gewezen dat het verlaagd tarief ook van
toepassing is wanneer het laadstation eigendom blijft van
de werkgever en deze het laadstation al dan niet tegen
een vergoeding ter beschikking stelt van de werknemer.
Randnummer 50 van de aanschrijving nr. 6 d.d. 22.08.1986
betreffende het verlaagd tarief in de onroerende sector
stelt dat het gebruik van het onroerend goed in aanmerking moet worden genomen en niet het statuut van de
persoon die juridisch gezien de opdrachtgever van het
werk is, om te toetsen of aan de voorwaarde inzake het
verstrekken en factureren van de dienst aan de eindgebruiker zoals voorzien in rubriek XXXVIII van tabel A,
van de bijlage bij koninklijk besluit nr. 20, voormeld, is
voldaan. Aangezien de uiteindelijke bestemming erin bestaat om het laadstation te gebruiken in een privéwoning,
is aan deze voorwaarde voldaan.

Gemengd gebruikt gebouw
Het komt voor dat een laadstation wordt geïnstalleerd
aan een gemengd gebruikt gebouw (privéwoning alsook
beroepsgebruik). Indien de privéaanwending overwegend is en de beroepsaanwending bijkomstig, dan mag
het verlaagd tarief van 6% worden toegepast op de levering met plaatsen van het laadstation. Indien daarentegen
dit werk in onroerende staat enkel wordt uitgevoerd aan
beroepslokalen (bijvoorbeeld, een laadstation dat wordt
geïnstalleerd in een garage die uitsluitend beroepsmatig
4

Zie onder meer beslissing nr. E.T. 80.398 van 01.10.1996 en de mondelinge parlementaire vraag nr. 805 van mevrouw de Volksvertegenwoordiger Barbara Pas van
19.11.2015, fisconetplus.

wordt gebruikt), dan is de belasting verschuldigd tegen
het normale btw-tarief aangezien deze werken geen betrekking hebben op de woning in de strikte betekenis van
het woord.
Indien de privébestemming evenwel bijkomstig is
omdat de beroepslokalen in het geheel van het gebouw
het belangrijkste deel uitmaken, blijft het verlaagd tarief
van 6% beperkt tot de werken die betrekking hebben op
de eigenlijke privéwoning (vb. installatie van het laadstation in een berging die behoort tot de privévertrekken)5.

Verlegging van heffing
In afwijking van artikel 51, §1, 1°, van het Btw-Wetboek
moet de medecontractant van de in België gevestigde belastingplichtige die een van de handelingen beoogd door
artikel 20, §2, van het koninklijk besluit nr. 1, met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting
over de toegevoegde waarde, verricht de belasting die
over die handeling verschuldigd is voldoen, wanneer hij
zelf een in België gevestigde belastingplichtige is en gehouden tot het indienen van een periodieke btw-aangifte
bedoeld in artikel 53, §1, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek of een niet in België gevestigde belastingplichtige is
die in België een aansprakelijke vertegenwoordiger heeft
laten erkennen overeenkomstig artikel 55, §1, of §2, van
het Btw-Wetboek (zie artikel 20, §1, van voornoemd koninklijk besluit nr. 1).
De verlegging van heffing, beoogd door artikel 20, van
het koninklijk besluit nr. 1, voornoemd, is van toepassing
op alle werk in onroerende staat in de zin van artikel 19,
§2, van het Btw-Wetboek en in de mate dat het niet om
werk in onroerende staat gaat, ook op de handeling die
tot voorwerp heeft zowel de levering als de aanhechting
aan een gebouw van de bestanddelen of een gedeelte van
de bestanddelen van een elektrische installatie van een
gebouw, met uitzondering van toestellen voor de verlichting en van lampen (zie artikel 20, §2, 1°, c), van voormeld
koninklijk besluit nr. 1).
De verlegging van heffing is van toepassing op de
levering met plaatsing van een laadpaal, of de levering
en plaatsing van een oplaadpunt wanneer de betrokken
laadinfrastructuur deel uitmaakt van de elektrische installatie van een gebouw, zoals bedoeld in §2, 1°, c), van
artikel 20, van het voornoemde koninklijk besluit nr. 1 en
voor zover ook de andere voorwaarden vervuld zijn.
Indien één overeenkomst gesloten wordt voor de levering met plaatsing van het laadstation (hoofdvoorwerp),
onderhoud en andere bijkomende diensten (bv. toegang
tot digitaal platform) is de verlegging van toepassing op
het geheel, op voorwaarde dat op elke factuur wordt ver5

Volledigheidshalve vermelden we eveneens de mogelijke toepassing van rubrieken XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XL, van tabel A en van de rubrieken X en XI
van tabel B, van de bijlage bij voormeld koninklijk besluit nr. 20 onder de in die
rubrieken gestelde voorwaarden, alsook de tijdelijke bepalingen inzake afbraak
en heropbouw van gebouwen opgenomen onder artikel 1quater van koninklijk besluit nr. 20.

7
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Ook indien een laadstation wordt gehuurd door de
onderneming en geplaatst wordt op de site van de onderneming (en de vergoeding enkel de kost van het laadstation dekt en niet van de geleverde stroom), wordt het
laadstation geacht deel uit te maken van de elektrische
installatie van de onderneming. De btw geheven van
de huur van het laadstation is aftrekbaar overeenkomstig de normale regels (toepassing artikel 45, §1, van het
Btw-Wetboek).
Naar analogie van het administratieve standpunt
aangaande de btw-aftrek van parkeerkosten, zoals
meegedeeld in de beslissing btw nr. E.T.108.474 d.d.
09.12.2004 dient er in die gevallen geen rekening te
worden gehouden met het aandeel van het beroepsmatig gebruik van de op te laden wagens. De aftrekbeperking van artikel 45, §2, van het Btw-Wetboek is niet van
toepassing.

Flash

wezen naar betrokken overeenkomst met als hoofdvoorwerp de levering en installatie van het laadstation.
Voorbeeld 1: een overeenkomst wordt gesloten met een leverancier van laadstations waarbij, naast de levering en plaatsing
van het laadstation, gedurende een periode van 24 maanden de
leverancier ook zal instaan voor het onderhoud en waarbij een
applicatie wordt voorzien waarmee het gebruik van het laadstation kan worden gemonitord. Elke maand ontvangt de gebruiker een factuur voor deze prestaties. Er wordt aangenomen dat
de verlegging van heffing van toepassing is op het geheel, mits
elke maandelijkse factuur verwijst naar de betrokken overeenkomst. Indien de levering en plaatsing van het laadstation in
aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief, is dit onder deze
omstandigheden ook van toepassing voor het onderhoud en de
monitoring van dat laadstation.
Voorbeeld 2: een overeenkomst wordt gesloten voor de monitoring van het laadstation met een belastingplichtige die niet
instaat voor de plaatsing en het onderhoud van het laadstation.
De verlegging van heffing is in dit geval niet van toepassing.
De belastingplichtige dient zijn diensten aan te rekenen met
toepassing van een btw-tarief van 21%.
Tot slot wordt op gewezen dat, wanneer beroep wordt
gedaan op een buitenlandse belastingplichtige voor de
levering en plaatsing van een laadstation, de verlegging
van heffing steeds van toepassing is indien de afnemer
een in België gevestigde belastingplichtige is en gehouden tot het indienen van een periodieke btw-aangifte bedoeld in artikel 53, §1, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek
of een niet in België gevestigde belastingplichtige is die
in België een aansprakelijke vertegenwoordiger heeft laten erkennen overeenkomstig artikel 55, §1, of §2, van het
Btw-Wetboek (artikel 51, §2, 5°, van het Btw-Wetboek).
Voorbeeld: Een in Nederland gevestigde aannemer komt een
laadpunt installeren voor een in België gevestigd bedrijf.

Recht op aftrek: Laadstation geïnstalleerd bij
een onderneming

8

Een laadstation geïnstalleerd bij een onderneming wordt
beschouwd als behorend tot de elektrische installatie van
de onderneming. Het recht op aftrek dient te worden bepaald overeenkomstig de artikelen 45, §1 en 45, §1quinquies, van het Btw-Wetboek.
Indien deze installatie uitsluitend wordt gebruikt
voor het verrichten van belastbare handelingen in het
kader van de economische activiteit die recht op aftrek
verleent, is de btw op de installatiekosten volledig aftrekbaar. Dit zal het geval zijn wanneer het laadstation
enkel wordt gebruikt door de bestuurders, zaakvoerders
en werknemers van de belastingplichtige onderneming
met volledig recht op aftrek, wanneer klanten of leveranciers van deze belastingplichtige onderneming (al dan
niet tegen betaling) het laadstation kunnen gebruiken
in het kader van hun bezoek aan de belastingplichtige of
wanneer derden het laadstation tegen betaling kunnen
gebruiken.
Bij gemengd gebruik wordt de aftrek beperkt.
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Recht op aftrek: Laadstation geïnstalleerd bij
de werknemer

Het komt eveneens voor dat de werkgever een laadstation
thuis bij een werknemer levert en plaatst (eigen woning of
gehuurde woning van de werknemer). In dat geval maakt
het laadstation uiteraard geen onderdeel uit van de elektrische installatie van de onderneming. Er bestaat enkel aftrek
in de mate dat het laadstation beroepsmatig wordt gebruikt.
Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de
situatie waarbij het laadstation om niet ter beschikking
wordt gesteld van de werknemer, dan wel de situatie
waarbij de werknemer een vergoeding dient te betalen
aan de werkgever. Er wordt opgemerkt dat het begrip
‘onder bezwarende titel’ niet enkel betrekking heeft op
de situatie waarbij een werknemer het laadstation ter beschikking krijgt in ruil voor een vermindering van het
nettoloon, maar ook de situatie waarbij een werknemer in
het kader van een cafetariaplan met puntensysteem kan
opteren voor een laadstation bij hem thuis, maar daardoor afziet van andere voordelen die hij in het kader van
het cafetariaplan zou kunnen genieten.
Een terbeschikkingstelling van het laadstation door
een Belgische belastingplichtige in ruil voor een vermindering van het brutoloon van een Belgische werknemer,
wordt omwille van administratieve vereenvoudiging beschouwd als een terbeschikkingstelling om niet.
In de situatie waarbij het laadstation om niet ter beschikking wordt gesteld van de werknemer, moet de aftrek overeenkomstig de artikelen 45, §1 en 45 §1quinquies,
van het Btw-Wetboek, worden beperkt ten belope van het
beroepsmatig gebruik van de wagen. Het beroepsmatig
gebruik van het laadstation wordt op dezelfde manier
vastgesteld als het beroepsmatig gebruik van de elektrische wagen ter beschikking gesteld van de werknemer1.
1

De methodes om het beroepsmatig gebruik vast te stellen van een voertuig dat van
een werknemer ter beschikking wordt gesteld, staan beschreven in de circulaire
AAFisc. nr. 36/2015 (nr. E.T.119.650) d.d. 23.11.2015.
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De aftrekbeperking van artikel 45, §2, van het
Btw-Wetboek, is niet van toepassing op de aankoop of
huur van een laadstation.
Er wordt nog op gewezen dat, wanneer het laadstation het bedrijfspatrimonium om niet verlaat (bijvoorbeeld
wanneer het laadstation in de woning blijft staan bij een
verhuis van de werknemer), er rekening gehouden moet
worden met de btw-gevolgen. Hierbij dient een onderscheid
gemaakt te worden tussen de laadstations die als roerend
worden beschouwd (bv. de laadpunten aan de muur van
de woning) en de laadstations die als onroerend worden
beschouwd (bv. de laadpalen verankerd in de grond).
Voor de laadstations die als roerend worden beschouwd, moet de belastingplichtige, voor zover hij geheel
of gedeeltelijk recht op aftrek heeft genoten van de btw geheven van de verwerving van het laadstation, een onttrekking in de zin van artikel 12, §1, 1°, van het Btw-Wetboek te
verrichten. Wanneer het laadstation bij de verwerving een
aftrekbeperking heeft ondergaan, laat artikel 10, §1, eerste
lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 3, inzake het recht op
aftrek, in dat geval wel nog toe om een bijkomende aftrek
onder vorm van een herziening te verrichten gelijk aan het
bedrag van de btw die oorspronkelijk de aftrekbeperking
heeft ondergaan, ten belope van een vijfde, voor het jaar
waarin de levering of de onttrekking plaatsvindt en voor
de nog te lopen jaren van het herzieningstijdvak.

In de gevallen waarbij het laadstation als onroerend
uit zijn aard wordt beschouwd, dient er enkel over te worden gegaan tot een herziening in de zin van artikel 10, §1,
eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit nr. 3, voornoemd.
Rekening houdende dat het voor een werkgever niet
altijd duidelijk is in welke mate een laadstation geïnstalleerd bij een werknemer als roerend of onroerend kwalificeert, zal de administratie geen kritiek uiten indien de
werkgever enkel overgaat tot een herziening in de zin van
artikel 10, §1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit nr.
3, zoals beoogd voor laadstations die onroerend uit hun
aard zijn.
In de situatie waarbij de werknemer een vergoeding
moet betalen aan de werkgever voor het bekomen van
een laadstation bij hem thuis (onder bezwarende titel),
zijn de aftrekbeperkingen van de artikelen 45, §1 en 45,
§1quinquies, van het Wetboek niet van toepassing indien
de terbeschikkingstelling van het goed gebeurt tegen een
vergoeding die gelijk is aan de normale waarde (overeenkomstig artikel 32, van het Btw-Wetboek). Dit geldt
zowel voor de situatie waarbij de werknemer het laadstation huurt van de werkgever, zonder dat er sprake is van
een eigendomsoverdracht, als voor de situatie waarbij de
werknemer tegen een vergoeding eigenaar wordt van het
laadstation. Indien de werknemer het laadstation huurt,
zal bij de bepaling van de normale waarde2 van de huur
rekening gehouden moeten worden met het beroepsmatig gebruik van het laadstation, dat op dezelfde manier
wordt vastgesteld als het beroepsmatig gebruik van de
elektrische wagen die ter beschikking wordt gesteld van
de werknemer.
Ook in deze situatie is de aftrekbeperking van artikel
45, §2, van het Btw-Wetboek, niet van toepassing op de
aankoop of huur van een laadstation.
Volledigheidshalve vermelden we dat de in de situatie waarbij de terbeschikkingstelling van het laadstation
aan de werknemer kwalificeert als een huurkoop, waarbij
het eigendomsrecht in hoofde van de werknemer normaal gezien verworven is bij de betaling van de laatste
vervaldag, voor btw-doeleinden gelijkgesteld wordt met
de situatie waarbij de werknemer onmiddellijk eigenaar
wordt van het laadstation.
Het belastbaar feit vindt plaats op het ogenblik
dat het laadstation aan de werknemer ter beschikking
wordt gesteld3.

2

3
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Er wordt verwezen naar de administratieve circulaire AAFisc. nr. 36/2015 (nr.
E.T.119.650) van 23.11.2015 voor meer duiding inzake de berekening van de normale
waarde bij de terbeschikkingstelling ten bezwarende titel van gemengd gebruikte
bedrijfsmiddelen.
zie eveneens parlementaire vraag nr. 1027 van de heer Volksvertegenwoordiger de
Clippele van 20.04.1994, fisconetplus.
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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)

AffligemEssene (1*)

Kortrijk
(2*)

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

Stefan
Ruysschaert

24/01/2022

25/01/2022

Onroerende zakelijke gebruiksrechten in het nieuwe
goederenrecht. Fiscale
implicaties.

Philippe
Salens

14/02/2022

Alternatieve financieringsoplossingen: wat zijn de
verschillende mogelijkheden, dank zij de Vlaamse
Overheid, ook na een moeilijke periode.

PMV-BAN
Vlaanderen-
VLAIO

Anti witwas anno 2022

Bart Van
Coile &
Kaat Colen

Btw update

Tim Van
Sant

Case-gerichte rechtspraak

Frank
Vanbiervliet

Update Vennootschapsbelasting (+ boek)

Thomas
Vanhaecke

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

Filip Vandenberghe

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

Filip Vandenberghe

Inkoop eigen aandelen &
inbreng in nijverheid

Gislenus
Bats

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

Yves
Verdingh

Bitcoins & cryptomunten.
Wat moeten we hiervan
weten?

Noël De
Rudder &
Brecht Van
Craen

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

Patrick
Huybrechts

Aandachtspunten jaarrekening & CBN-adviezen

Patrick
Valckx

De maatschap: pragmatische
benadering voor de cijferberoeper

Filip Mees

(1*)
(2*)
(3*)
(4*)
(5*)
(6*)
(7*)



Nazareth
(3*)

Brugge
(4*)

Edegem
(5*)

27/01/2022

31/01/2022



9/02/2022



15/02/2022

7/03/2022

24/02/2022





8/03/2022
25/04/2022





19/05/2022



25/05/2022

16/02/2022

23/02/2022

15/03/2022

2/05/2022

27/04/2022

23/05/2022

8/02/2022

29/03/2022

24/03/2022

10/05/2022

Leuven
(7*)

21/02/2022

14/03/2022

9/03/2022

Beringen
(6*)

9/05/2022

17/05/2022

12/09/2022

13/09/2022

2/06/2022



8/06/2022



19/09/2022

6/09/2022



14/09/2022

26/09/2022

27/09/2022

14/11/2022

15/11/2022



3/10/2022

28/09/2022



25/10/2022

20/09/2022

15/09/2022

29/11/2022

27/10/2022



21/11/2022

16/11/2022



30/11/2022

24/11/2022



8/11/2022

De Montil – Moortelstraat 8 te 1790 Affligem-Essene
VIVES Kortrijk – Aula The Cube Doorniksesteenweg 145 te 8500 Kortrijk
Qubiz – Auditorium- Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth
VIVES Brugge – Lokaal D012, Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge (GPS Koningin Astridlaan ingeven)
Congrescentrum Ter Elst – Kattenbroek 1 te 2650 Edegem
Hotel & Business Center MEZZO, Paalsesteenweg 170 te 3583 Beringen
Brabanthal – zaal Terra, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven
 pname met cameraploeg is voorzien ter plaatse alsook Live-webinar
O
(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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