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BELGIË – NEDERLAND 

EEN WERELD VAN VERSCHIL 

Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze 

economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig, fiscaal, juridisch en sociaalrechtelijk vlak een 

wereld van verschil. 

 

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken 

van beide landen weer te geven. 

 

BELGIË 

Jaarrekening 

Definitie kleine vennootschap 

Kleine vennootschap indien het laatste en het voorlaatst 

afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende 

criteria wordt overschreden: 

-  jaargemiddelde personeelsbestand 50; 

-  jaaromzet, excl. Btw 7,3 miljoen eur; 

-  balanstotaal 3,65 miljoen eur. 

Is het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 

100 dan is de vennootschap automatisch groot. 

 

Sancties niet of laattijdige neerlegging 

- Strafrechtelijke sancties 

- Burgerrechtelijke sancties 

- Gerechtelijke sancties 

- Administratieve boetes of tarieftoeslag 

 

 

 

 

 

NEDERLAND 

Jaarrekening 

Definitie kleine vennootschap 

Kleine rechtspersoon indien gedurende twee 

achtereenvolgende jaren minimaal twee van de drie 

volgende eisen gelden: 

-  gemiddeld aantal werknemers minder dan 50; 

-  netto-omzet excl. btw minder of gelijk aan 8,8 miljoen 

eur; 

-  totaal activa minder of gelijk aan 4,4 miljoen eur. 

 

 

Sancties niet of laattijdige neerlegging 

- Strafrechtelijke sancties 
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Boekhouding 

Rekeningschema 

Verplicht gebruik van de minimumindeling algemeen 

rekeningstelsel (MAR). De omschrijving van de rekeningen 

mag gewijzigd worden en de overbodige rekeningen mogen 

worden weggelaten. 

 

Herwaardering 

Toegestaan voor bepaalde activa indien aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan. De herwaardering wordt integraal 

toegevoegd aan het eigen vermogen. 

 

Verplichte boeken 

- Aandeelhoudersregister 

- Inventarisboek 

- Notulenboek 

- De btw wetgeving schrijft expliciet de lay-out voor 

van een inkoopjournaal en een verkoopjournaal. 

 

 

Juridisch 

Minimumkapitaal 

NV: 61.500 eur 

BVBA: 18.550 eur 

Oprichting 

Geen voorafgaande goedkeuring van overheidswege vereist. 

 

 

 

Boekhouding 

Rekeningschema 

Geen verplichtingen 

 

 

 

Herwaardering 

Ook toegestaan voor andere categorieën. 

Bij voorkeur wordt de niet verschuldigde 

vennootschapsbelasting op 

herwaarderingsmeerwaarden gepresenteerd als een 

latente belastingverplichting onder de voorzieningen.  

Verplichte boeken 

- Aandeelhoudersregister 

- De wet stelt geen eisen aan de wijze waarop 

de administratie wordt ingericht en gevoerd. 

De administratie moet zodanig zijn ingericht 

dat controle daarvan binnen een redelijke 

termijn mogelijk is. 

 

Juridisch 

Minimumkapitaal 

NV: 45.000 eur 

BV: 18.000 eur 

Oprichting 

De minister van Justitie moet een verklaring van geen 

bezwaar afgeven tenzij één van de weigeringsgronden 

voordoet. 
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Formaliteiten bij verliezen 

Wanneer uit de balans een overgedragen verlies blijkt, of 

wanneer uit de resultatenrekening gedurende twee 

opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, 

moeten de bestuurders of zaakvoerders de toepassing van 

de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit 

verantwoorden. 

Bij verlies van het maatschappelijk kapitaal waarbij in de wet 

genoemde grenzen wordt overschreden dient het 

bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen te roepen 

binnen een termijn van twee maanden, na vaststelling. De 

algemene vergadering dient te beraadslagen over de 

ontbinding van de vennootschap. 

 

Raad van commissarissen 

Niet van toepassing 

 

 

 

Ondernemingsraad 

- Verplicht wanneer er 100 werknemers tewerkgesteld zijn. 

- De commissaris (Bedrijfsrevisor) controleert de aan de 

ondernemingsraad verstrekte informatie. 

 

 

 

Fiscaal 

 

Er bestaat geen fiscale jaarrekening. Bij het berekenen van 

de belastbare winst wordt uitgegaan van de 

boekhoudkundige winst en vervolgens bepaalde fiscale 

aanpassingen en correcties op losgelaten. 

 

 

Formaliteiten bij verliezen 

De accountant heeft de plicht om bij gerede twijfel aan 

de continuïteit na te gaan of het going concern principe 

nog kan gehandhaafd worden. Hij zal nagaan wat de 

invloed daarvan is op waardering van activa en passiva 

en de strekking van de accountantsverklaring. 

 

 

 

 

 

Raad van commissarissen 

De raad van commissarissen (RvC) heeft tot taak 

toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op 

de algemene gang van zaken in de vennootschap. Zij is 

adviseur van het bestuur en verricht een aantal in de 

wet genoemde taken. 

 

Ondernemingsraad 

- Verplicht wanneer er 50 werknemers tewerkgesteld 

zijn. 

- Er is geen verplichte controle op de aan de 

ondernemingsraad verstrekte informatie. 

 

 

Fiscaal 

 

De bedrijfseconomische waardering in de jaarrekening 

kan afwijken van de fiscale waardering in de aangifte.  
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Tarieven vennootschapsbelasting 

Het normale tarief is 33,99%. 

Het verlaagd tarief voor KMO vennootschappen is 

progressief tussen 24,98% en 35,54%.  

Opgelet: de fiscale definitie KMO is niet dezelfde als de 

bedrijfseconomische. 

Omwille van diverse fiscale maatregelen (zoals de aftrek 

voor risicokapitaal ed) kan de uiteindelijke belastingdruk 

lager uitvallen.  

Er bestaan diverse fiscale gunstmaatregelen en 

aftrekbeperkingen. In grote lijnen zijn deze voor België en 

Nederland vergelijkbaar, maar de uitwerking ervan verschilt 

enorm. Enkele voorbeelden van bedoelde 

overeenstemmingen die een andere uitwerking hebben: 

- Verworpen uitgaven 

- Deelnemingsvrijstelling/DBI 

- Thin cap maatregelen 

- Aftrek voor octrooi-inkomsten 

- Investeringsaftrek 

 

Fiscale eenheid 

Er bestaat enkel een fiscale eenheid op het gebied van BTW. 

 

Verliescompensatie 

Enkel een carry forward mogelijk 

 

 

 

 

 

Tarieven vennootschapsbelasting 

Belastbaar bedrag < 200.000 eur: 20% 

Belastbaar bedrag > 200.000 eur: 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bestaan diverse fiscale gunstmaatregelen en 

aftrekbeperkingen. In grote lijnen zijn deze voor België 

en Nederland vergelijkbaar, maar de uitwerking ervan 

verschilt enorm. Enkele voorbeelden van bedoelde 

overeenstemmingen die een andere uitwerking hebben: 

- Verworpen uitgaven 

- Deelnemingsvrijstelling/DBI 

- Thin cap maatregelen 

- Aftrek voor octrooi-inkomsten 

- Investeringsaftrek 

 

 

Fiscale eenheid 

Mogelijkheid tot het creëren van een fiscale en een btw 

eenheid. 

 

 

Verliescompensatie 

Zowel een carry forward als een carry back systeem. 
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Dividenduitkering 

Roerende voorheffing afhankelijk van de situatie tussen de 

15 en 25%. 

Toepassing van de moeder-dochterrichtlijn. 

 

BTW 

Werken in onroerende staat 

Bij het bestaat van fiscale en/of sociale schulden van de 

(onder)aannemer is de opdrachtgever verplicht een 

inhouding te doen op het factuurbedrag en dit door te storten 

aan de staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividenduitkering 

Roerende voorheffing van 15%. 

 

Toepassing van de moeder-dochterrichtlijn. 

 

 

BTW 

Werken in onroerende staat 

De aannemer of inlener van personeel is hoofdelijk 

aansprakelijk  voor de loonheffing, sociale premies en 

de btw die de onderaannemer of uitlener verschuldigd 

is. Gebruikelijk wordt een deel van het factuurbedrag 

overgemaakt naar een geblokkeerde rekening 

 

 


