
Minder belastingen én minder 
administratief werk? 
 

Wie wilt er nu minder belastingen betalen? Iedereen natuurlijk! Wel, stel dat u een vennootschap 

bezit, dan bestaat de kans dat u gebruik kan maken van enkele fiscale voordelen om zo de 

belastingen te drukken. Met de wijziging van artikel 15 van het Vennootschapswetboek – het artikel 

waar de grootte van de onderneming bepaald wordt – is deze kans verhoogd. 

We kennen het allemaal, dat moment waarop je aanslagbiljet voor je neus ligt en je niet weet hoe het 

komt dat je zoveel belastingen moet betalen. Wel, voor vennootschappen is dit veel minder moeilijk 

om te achterhalen. In het algemeen zal er gekeken worden naar het fiscale resultaat dat ze in dat jaar 

behaald hebben en daar zullen dan enkele voordelen op mogen toegepast worden om zo de belastbare 

basis te laten zakken.  

Wetswijziging 

Artikel 15 speelt hierbij een cruciale rol. Dit artikel bepaalt of een vennootschap groot of klein is. Dit 

verschil in grootte is belangrijk, want er zijn veel fiscale voordelen waar enkel kleine vennootschappen 

recht op hebben. Zo zal een kleine vennootschap bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de 120% 

aftrekbaarheid voor beveiligingskosten, van het VVPR- bis regime, van het verhoogde rentetarief bij 

de notionele intrestaftrek, etc. Op deze manier hebben de kleine vennootschappen dus meer 

mogelijkheden om de belastingdruk te laten afnemen. 

We zien hier dus dat een wijziging van dit artikel onmiddellijke gevolgen zal hebben voor sommige 

vennootschappen. Eind 2015 heeft België naar aanleiding van een Europese richtlijn, dit artikel 

aangepast. In artikel 15 staan de voorwaarden beschreven waaraan een vennootschap moet voldoen 

indien ze als klein beschouwd wil worden. Vanaf de invoering van het nieuwe artikel 15 op 1 januari 

2016, zijn deze voorwaarden versoepeld. Men zal met andere woorden vanaf dat moment sneller 

onder de categorie van de kleine vennootschappen vallen en dus gebruik kunnen maken van alle fiscale 

voordelen voor de kleine vennootschappen. 

Voordelige gevolgen 

Het sneller “klein” zijn heeft niet enkel fiscale voordelen, maar ook boekhoudkundige. Zo is er samen 

met de wijziging van artikel 15 veel veranderd in de financiële verslaggeving naar derden toe. We 

spreken hier dan voornamelijk over de jaarrekening. In de jaarrekeningschema’s is er het een en ander 

veranderd in de structuur van de balans en de resultatenrekening, maar de voornaamste wijzigingen 

doen zich voor in de toelichtingen. Vanaf 2016 zijn er voor de kleine vennootschappen veel minder 

toelichtingen gevraagd. Dit zorgt ervoor dat er een grote besparing aan administratief werk is voor de 

kleine vennootschappen. 

We kunnen dus vaststellen dat met de wijziging van artikel 15 van het Vennootschapswetboek er veel 

veranderd is op zowel fiscaal als boekhoudkundig vlak. Er zullen veel meer vennootschappen onder de 

categorie van de kleine vennootschappen vallen en dit zal voor hen enkel positieve gevolgen hebben. 

Vele vennootschappen streven er misschien naar om de beste en de grootste te worden, maar dit 

kunnen ze nuanceren, want het is toch ook fijn om nog even klein te zijn. 


