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Algemeen
─ Begrippen
• Businessplan = ondernemingsplan
• Financieel plan maakt deel uit van een ondernemingsplan

─ Uitgangspunten
• Bestaande organisatie die wil groeien door verder te investeren in haar
sportinfrastructuur
• Betreft (in hoofdzaak) not-for-profit organisaties

─ Belangrijke aandachtspunten
• Uw investeringsstrategie moet uitgewerkt worden naar een financiële
strategie om de financiële haalbaarheid van uw project te meten. Droom
versus realiteit!
• De kwaliteit van uw dossier is doorslaggevend, je moet geloofwaardigheid
opbouwen!
• Laat u begeleiden → helicopterview!
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Groeibarrières - groeiobstakels
─ Zoektocht naar competent, vaardig en gemotiveerd personeel en
vrijwilligers
•

Oorlog om talent

•

Hoge kostprijs

•

Zoektocht naar flexibele werktijd en verloning

─ Banken zijn kritischer en stellen zich terughoudender op voor
groeifinanciering
• Klassieke financieringskanalen volstaan (vaak) niet langer
• Kredietverlening op Pronokal® dieet? Obesitas-waarborgen?
• Substantiële verhoging eigen inbreng

─ Zoektocht naar geschikte investeringspartners is tijdrovend en duur
─ (Tijdelijk)tekort aan werk- of bedrijfskapitaal
─ Laag ondernemersvertrouwen in de not-for-profit sector
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Groeibarrières – groeiobstakels (2)
─ Structureel veranderend businesslandschap
•

Asymmetrie tussen de klassieke ‘entrepreneur’ en de ‘internet-ondernemer’

─ Ons ondernemersvertrouwen
•

Wij zijn van nature geen tafelspringers

•

Kerktoren mentaliteit?

•

Aversie van innovatie(technologische vooruitgang)?

─ Onstabiel politiek en fiscaal klimaat
•

Overheid faciliteert (te) weinig?

•

Samenwerking met de verschillende administraties geeft vaak aanleiding tot
frustraties

Om te kunnen groeien moet je obstakels overwinnen!
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Antwoorden aan de ondernemer
─ Formuleer meetbare doelen → duidelijke strategie
→ omzetting in beleid → ondernemingsplan
─ Formuleer kritische succesfactoren en toets deze op
regelmatige tijdstippen
─ Groei kost tijd: accepteer en neem deze tijd
─ Vaar een constante koers
─ Financiële voorzichtigheid inbouwen
─ Flexibiliteit voor het inspelen op snel wijzigende
marktomstandigheden
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Antwoorden aan de ondernemer (2)
─ Interne en/of externe flierefluiters elders laten fluiten
─ Langetermijnvisie voor ogen houden
─ Evalueer periodiek op kritische wijze jouw kostenstructuur
─ Reageer tijdig over de nood tot financiering!
─ Aandacht voor de kwaliteit van uw kredietdossier
─ Droom versus realiteit
─ Externe adviseur als sparringpartner kan bijdragen tot de realisatie
van uw ambities
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Opportuniteiten bij groei in moeilijke
omstandigheden
─ Een dynamische omgeving met onvoorspelbare wijzigende
marktomstandigheden biedt ook kansen
─ De vraag van kandidaat-investeerders naar interessante investeringsopportuniteiten overtreft vandaag het aanbod, helaas niet altijd in de not-for-profit
sector

─ Privé-investeerders en familiale kapitalen willen steeds nadrukkelijker
zelf in ondernemingen investeren
─ Niet-bancaire investeerders kunnen ook ondersteunend zijn met hun
sectorkennis, overname-ervaring of andere expertises
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Opportuniteiten bij groei in moeilijke
omstandigheden (2)
─ Pas uw strategie aan met als steunpijlers
• Flexibiliteit
• Innovativiteit
• Passie en ambitie

─ Beschouw werknemers en vrijwilligers als wezenlijk immaterieel
kapitaal
• Inspraak
• Permanente vorming
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Opportuniteiten bij groei in moeilijke
omstandigheden (3)
─ Prijsverhoging voor kwalitatieve goederen en diensten is perfect
verkoopbaar
─ Samenwerkingsvormen winnen enorm aan populariteit
• Geeft kansen om eigen expertises verder te ontwikkelen
• Andermans expertises kan men ook voor eigen klanten inzetten
• Slimme samenwerking maakt grootschalig aanbod en rendabel investeren in
innovatie mogelijk
• Kostenbesparend
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Mijn ondernemingsplan
─ Intern beheersinstrument
• Toetsing van de eigen werking, jouw houvast
• Je stippelt de weg uit die je met jouw organisatie wil volgen, jouw leidraad

─ Het idee/investering – projectvoorstelling
• Beschrijving van jouw idee/investering
• Inventariseer de sterktes en zwaktes
 Obstakels?
 Opportuniteiten?
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Mijn ondernemingsplan (2)
─ Beschrijving van je organisatie
• Structuur en organigram van jouw organisatie
• Beschik je over voldoende expertise en competenties binnen jouw
organisatie
• Beschik je over voldoende gemotiveerde vrijwilligers
• Betrouwbare en recurrente klanten/leden
• Is je organisatie financieel gezond?
 Eigen middelen
 Lopende kredieten
 Beschrijving van de inkomstenstromen

─ Doelstellingen van het project
• Omschrijf jouw missie en visie
• Waarden
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Mijn ondernemingsplan (3)
─ Omgevingsanalyse
• Analyse van de ‘markt’ en ‘concurrenten’
 Conjunctuurgevoeligheid
 Toegankelijkheid voor nieuwkomers
 Seizoensgebondenheid

• Specifieke doelgroep
• Impact op de ledenbijdrage of prijsimpact
voor de klanten
• Impact op personeel
• Marketing
 Advertenties?
 Website
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Mijn financieel plan
─ Onderzoek naar de rendabiliteit van jouw project, de
levensvatbaarheid
─ Antwoorden zoeken op volgende vragen en over een periode
van 0 tot 5 jaar
• Te verwachten (bijkomende) inkomsten?
• Te verwachten éénmalige kosten? Belastingen!
• Impact op de recurrente(wederkerende) jaarkosten?
• Hoeveel zijn mijn eigen middelen
• Hoeveel krediet heb ik nodig?
• Kan ik profiteren van steunmaatregelen of gunstige
financieringsvoorwaarden?
WEES REALISTISCH!
WEES DOORDACHT!
AANTONEN VAN JOUW TERUGBETALINGSCAPACITEIT!
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Mijn financieel plan in detail
─ 3 onderdelen
• Financieringsplan
• Resultatenrekening
• Cashflow

─ Financieringsplan
• Hoeveel middelen heb ik nodig voor mijn
(investerings)project?
• Hoeveel kan je zelf investeren?
• Hoeveel externe financieringsmiddelen
heb je nodig?
 Banken?
 Investeerders?
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Mijn financieel plan in detail (2)
─ Resultatenrekening
• Wat zijn jouw verwachte inkomsten en uitgaven?
• Welke vaste kosten moet je maandelijks betalen?
• Hoeveel cash moet je hiervoor beschikbaar hebben?
• Hoeveel opbrengsten per dag/week/maand verwacht jij?

─ Cashflow
• Welke factoren hebben een invloed op jouw inkomsten en uitgaven?
• Impact op jouw cashflow?
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Optimalisering en tips
─ Optimalisering van de afhandeling van klanten-en leden vorderingen
•

Aanvaardingsprocedures → Onderzoek naar kredietwaardigheid

•

Betalingstermijn opnemen op de facturen / algemene voorwaarden

•

Tijdige facturatie

•

Voorschotten

•

Efficiënte opvolging openstaande facturen → aanmaningen → telefoon
→ bezoek → incasso → leveringsstop

─ Financiële beleidsbeslissingen
•

Leasing / renting

•

Factoring

•

Overige
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Optimalisering en tips (2)
─ Regelmatige, tijdige en correcte informatieverstrekking aan de
financiers → comfort → partnership
─ Optimale voorraadrotatie
•

Afgesproken leveringstermijnen worden nauwgezet opgevolgd

•

Snel reageren op foutieve leveringen of productiefouten

─ Financier uw vereniging op de juiste wijze
•

Gekozen financieringsvorm moet overeenstemmen met de looptijd
van de financieringsbehoefte

•

Overschot aan langetermijn-financiering voorzien voor korte
termijnbehoeften
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Optimalisering en tips (3)
─ Een betere interne administratieve organisatie kan de behoefte aan
bedrijfskapitaal verlagen
─ Financiers zijn geïnteresseerd in de terugbetalingscapaciteit
─ Langere looptijd van een krediet brengt een grotere onzekerheid in
hoofde van uw financier
─ Integriteit en betrouwbaarheid van de leiding
─ Evalueer of er alternatieven bestaan voor de traditionele
bankfinancieringen
─ Ga op zoek naar voldoende waarborgen
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Optimalisering en tips (4)
‒ Eigen inbreng is belangrijk voor het verkrijgen van extra financiering
• Risico dat ondernemer bereid is te nemen voor het slagen van de
ondernemingsactiviteit
• Buffer voor eventuele tegenslagen
• Overheidssteun
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Ter info enkele alternatieve financieringsbronnen
─ Crowd financing: geld van ‘ fools, friends and relatives’
─ Sale and lease back
─ Roerende en onroerende leasing
─ Erfpacht met gespreide betaling van de (jaarlijkse ) canon
─ Desinvesteren
─ BTW-eenheid (uitsluitend van toepassing voor btw-belastingplichtingen)
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Hervorming van het
ondernemingsrecht –
impact op VZW’s

Algemeen
─ Vzw’s worden ondernemingen
• Er wordt rekening gehouden met het specifieke werkveld
• Lange overgangsperiodes

─ Insolventierecht (Wetboek van Economisch Recht)
• Vzw’s kunnen gerechtelijk reorganiseren en failliet gaan
• Van toepassing vanaf 1 mei 2018

─ Ondernemingsrecht (Wetboek van Economisch Recht)
• Ondernemingsrechtbank wordt bevoegd voor geschillen tussen vzw’s
• Van toepassing vanaf 1 november 2018

─ Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
• De wet van 1921 met betrekking tot vzw’s wordt geïntegreerd in een nieuw
Wetboek vennootschappen en verenigingen
• Van toepassing vanaf: zie volgende slide
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Nieuw WVV – Belangrijke data
01.05.2019

01.01.2020

01.01.2024

Nieuwe
oprichtingen

Verplichte
omzetting bij
statutenwijziging

Uiterlijke
datum

Opt-In

Dwingende
bepalingen

Van
rechtswege
omzetting
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Overzicht van enkele belangrijke wijzigingen
─ Oprichting
• Voortaan zullen 2 oprichters volstaan ipv 3 nu
• Neerleggingstermijn voor de oprichtingsakte bedraagt 30 dagen
• Het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vzw is gevestigd
moet niet langer vermeld worden in de statuten
• In de toekomst zullen vzw’s alle, en dus ook winstgevende activiteiten,
mogen voeren
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Overzicht van enkele belangrijke wijzigingen (2)
─ Na de oprichting
• Het ledenregister kan voortaan in elektronisch vorm worden bijgehouden
• De rechten en plichten van toegetreden leden moeten voortaan
uitsluitend worden opgenomen in de statuten en niet langer in het
huishoudelijk reglement
• Bij de uittreding en uitsluiting van leden wordt het verdedigingsrecht
duidelijker verwoord en expliciet opgenomen in de wet
• Vzw’s krijgen de mogelijkheid van woonplaatskeuze voor een bestuurder
• Verduidelijking voor alle vzw’s dat de algemene vergadering in de
toekomst de bevoegdheid krijgt om de financiële en andere
voorwaarden van een bestuursmandaat vast te stellen
• De rechtspersoon die een bestuursmandaat opneemt in een vzw moet
voortaan ook een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger
hebben
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Overzicht van enkele belangrijke wijzigingen (3)
─ Beraadslagingen
• Gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden,
met uitsluiting van de afwezigen, van de nietige stemmen en van de
onthoudingen
• Voor statutenwijzigingen geldt een 2/3 meerderheid
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Overzicht van enkele belangrijke wijzigingen (4)
─ Bestuurdersaansprakelijkheid
• Bestuurders zijn jegens de vzw aansprakelijk voor fouten die zij begaan
in de uitoefening van hun opdracht
• De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor overtredingen van het
WVV of de statuten van de vzw, zelfs wanneer er een collegiaal
bestuursorgaan is(ook ten aanzien van derden)
• De strengere aansprakelijkheidsregels voor kennelijke grove fout en de
‘wrongful trading’ gelden NIET voor kleine vzw’s
• De aansprakelijkheid van een bestuurder in een vzw is nominaal
beperkt in grenen van € 250.000,00 tot maximum € 12.000.000,00 ( nog
onder hevige discussie)
• Bestuurders van vzw’s zijn en blijven onderworpen aan de bijzondere
aansprakelijkheid voor onbetaalde sociale bijdragen, btw en
bedrijfsvoorheffing
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Overzicht van enkele belangrijke wijzigingen (5)
─ Boekhouding en jaarrekening
• Geen wijzigingen tov huidige situatie
• Vzw’s moeten zich voortaan registreren bij de Kruispuntbank van
ondernemingen (KBO)
• Bovenstaand (gratis) registratieplicht zal pas van toepassing worden op
een door de Koning te bepalen datum, waarna de vzw nog 6 maanden
heeft om zich in te schrijven

─ Ontbinding van de vzw
• Vrijwillig door een besluit van de algemene vergadering
• Van rechtswege als gevolg van een door de wet of statuten omschreven
feit of gebeurtenis
 Bij verstrijken van de duur waarvoor de vzw is aangegaan
 Door de verwezenlijking van een uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde waaraan
de statuten de vereniging hebben onderworpen
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Overzicht van enkele belangrijke wijzigingen (6)
─ Ontbinding van de vzw (vervolg)
• Door een beslissing van de rechtbank wanneer de vzw
 Niet in staat is haar verbintenissen na te komen
 Haar vermogen of inkomsten voor een ander doel aanwendt dan dat
waarvoor zij is opgericht
 Het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel schendt
 Niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen
 Minder dan 2 leden telt
 Voldoet niet aan de verplichtingen om een register van giften die meer
bedragen dan € 5.000,00en afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor het
buitenland bij te houden
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Overzicht van enkele belangrijke wijzigingen (7)
─ Vereffening
• De vereffening van een vzw wordt in detail geregeld in het nieuwe WVV
 Bevestiging en homologatie van de vereffenaar in geval deficitaire
vereffeningen
 Heropening van de vereffeningwanneer nadien vergeten actiefbestanddelen
opduiken
 Mogelijkheid tot ‘ééndagsvereffening’
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Optie btw-heffing
onroerend goed

Optionele btw-heffing onroerende verhuur
─ 31 juli 2018
• Wetsontwerp is ingediend bij de Kamer

─ Huidig wettelijk/administratief kader
• Onroerende verhuur is steeds vrijgesteld van btw -> geen recht op aftrek
• Eerste categorie btw-belaste uitzonderingen (verplicht op basis van de BtwRichtlijn):
 Verstrekken van accommodatie (e.g. hotel)
 Verhuur parkeerruimte
 Verhuur blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines
 Verhuur safeloketten

• Tweede categorie btw-belaste uitzonderingen (optioneel op basis van de
Btw-Richtlijn):
 Onroerende leasing (zgn. ‘KB 30 lease’)
 Terbeschikkingstelling opslagruimte (cfr. 10%-grens)
 Terbeschikkingstelling in haven- of luchthavengebied
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Optionele btw-heffing onroerende verhuur (2)
Situatie ‘as is’

oprichting
1.000.000
+ 210.000 btw

verhuur
zonder btw
PropCo

btw-kost inbegrepen

Huurder

in huurprijs

geen btw-aftrek
btw-kost: 252.000

renovatie
200.000
+ 42.000 btw
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Optionele btw-heffing onroerende verhuur (3)
─ Toekomstig wettelijk/administratief kader
• Optionele btw-heffing voor onroerende verhuur -> recht op aftrek
• Btw-belaste uitzonderingen blijven behouden
• Terbeschikkingstelling opslagruimte:
 Versoepelde definitie opslagruimte: ‘hoofdzakelijk’ gebruikt als opslagruimte:
 10% regel wordt 50% regel
 10% verkoopruimte toegelaten.

 Verplichte toepassing van btw beperkt tot het geval waarin een optie niet mogelijk
is (bv. bij de verhuur van een opslagruimte aan een niet-belastingplichtige)
 Voor het overige optie.
 Ook optie mogelijk voor ‘oude’ gebouwen / lopende overeenkomsten!! =>
positieve herziening?

• Geen impact op overeenkomsten waarbij er in wezen geen sprake is van
een onroerende verhuur (bv. de toekenning recht om
beroepswerkzaamheid uit te oefenen in een gebouw, ‘actieve’ onroerende
verhuur, etc.)
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Optionele btw-heffing onroerende verhuur (4)
─ Doelstelling nieuwe regels
• Vereenvoudiging
• Wegwerken concurrentiehandicap België met buurlanden
• Investeringen stimuleren

─ Grondvoorwaarden optionele btw-heffing
• Verhuur gebouw of gedeelte van gebouw
 Inclusief ‘bijhorend terrein’
 Gedeelte van een gebouw: economische zelfstandige exploitatie mogelijk
of niet?
 Aard van het gebouw: niet relevant

• Verhuur aan belastingplichtige huurder die het gebruikt voor zijn
economische activiteit
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Optionele btw-heffing onroerende verhuur (5)
─ Vormvoorwaarde optionele btw-heffing
• Uitoefening van rechtsgeldige optie: te bepalen via KB
• Pro fisco verklaring in de huurovereenkomst

─ Inwerkingtreding nieuwe regels
• 1 januari 2019
• Enkel gebouwen waarbij de btw over de handelingen die bijdragen tot de
oprichting of de grondige vernieuwing ten vroegste op 1 oktober 2018 voor
de eerste keer opeisbaar is geworden.
• Niet van toepassing bij opslagruimten
• Enkel eigenlijke materiële bouwkosten
• Niet bedoeld: afbraakwerken, werken betreffende de grond en diensten van
intellectuele of immateriële aard
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Optionele btw-heffing onroerende verhuur (6)
Situatie ‘to be’

oprichting 1/10/18
1.000.000
+ 210.000 btw

verhuur
met btw
PropCo

Huurder

btw-aftrek
btw-kost: 0

btw aftrekbaar
 geen kost

Structurele renovatie 1/10/18
200.000
+ 42.000 btw
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Optionele btw-heffing onroerende verhuur (7)
─ Herziening btw op bouwkost en aankoopkosten gebouw
• Verlenging herzieningstermijn van 15 jaar naar 25 jaar
• Vb: gebouw wordt in 2019 verhuurd met btw. In 2028 wordt het aan
een andere huurder verhuurd zonder btw => herziening van 16/25ste.
• Geen herziening wanneer de verhuurder te goeder trouw is en:
 het gebouw tijdelijk leegstaat totdat de huurder zijn intrek neemt in het
gebouw
 de leegstand te wijten is aan overmacht
 aan de huurder een huurvrije periode toekent

• Verkoop gebouw dat met btw verhuurd wordt en door koper opnieuw
verhuurd wordt met btw: herziening?

©2019 KPMG Accountants, a Belgian CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

39

Optionele btw-heffing onroerende verhuur (8)
─ Maatstaf van heffing
• Nieuwe regels => onmiddellijk recht op aftrek
 Risico kunstmatig lage huurvergoeding
•

Introductie ‘normale waarde’ (marktwaarde) indien de volgende voorwaarden
vervuld zijn:
 Tegenprestatie is lager dan normale marktwaarde
 Huurder heeft geen volledig recht op aftrek
 Huurder en verhuurder zijn verbonden met elkaar

─ Verlaagde btw-tarieven
• Verlaagde btw-tarieven 6% / 12% worden doorgetrokken naar onroerende
verhuur met btw
 sociale woningenbouw
 scholenbouw
 gebouwen voor huisvesting bejaarden
 etc.
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Btw-heffing op kortdurende verhuur
─ Btw-heffing op kortdurende verhuur van (gedeelten van)
gebouwen
• Verplichte toepassing (i.t.t. optioneel systeem)
• Korte duur = huurperiode van niet meer dan 6 maanden
• Relevant voor congres-, seminarie-, vergader-, beurs- en
tentoonstellingsruimten
• Geen belang of de huurder de hoedanigheid heeft van
belastingplichtige dan wel van niet-belastingplichtige.
• Niet van toepassing op:
 Gebouwen bestemd voor bewoning;
 Aanwending door huurder voor handelingen van 'sociaal-culturele aard‘;
 Huurder is natuurlijke persoon die het gebouw niet gebruikt voor een
economische activiteit;
 Huurder is een organisatie zonder winstoogmerk.
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Wij beantwoorden graag uw vragen

?
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Blijf op de hoogte
Belgian newsletter
Maandelijkse nieuwsbrief

Middle market newsletter
KMO / PME News Flash

Middle Market online
www.kmonline.be
www.pmenligne.be

Tax newsletters
e-Tax Flash / Euro Tax Flash /
Legal e-Flash / Customs e-Flash

IFRS publications

Thought leaderships
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Volg KPMG in België op …

@KPMG Belgium
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Contact
Patrick Valckx
Partner
Bedrijfsrevisor - Erkend Boekhouder
KPMG Accountants
Luchthaven Brussel
Nationaal 1K
1930 Zaventem
België

Epicialaan 6
2980 Zoersel
België

pvalckx@kpmg.com
Tel.: +32 2 708 48 98
+32 3 366 00 45
GSM: +32 495 59 33 58

Bedankt voor uw
aandacht

kpmg.com/socialmedia

kpmg.com/app
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