In dit nummer
2 Het fiscale inhaalmanoeuvre
van de bedrijfsfiets - de
bedrijfswagen voorbijgestoken?
6 Communicatie

Jaargang 8 • maart 2020

9 Cashbonus vs. loonbonus vs.
winstpremie - Welke keuze
moet u maken?
12 Over notaristoerisme, slimme
tandartsen, rookworsten en
loungesets - het Nederlandse
notariaat sedert 1999 - Deel I
15 De familiale maatschap
als boekhoudplichtige
onderneming
17 Kost-efficiëntie van
levensverzekeringen
20 Notariaat trekt digitale kaart
(videoconferentie)
22 En als we een ander voor ons
laten werken? Uitbesteding van
andere dan kerntaken in de
notariële onderneming
25 De geheimen van ‘fiscaal
kapitaal’ uit de doeken: de
implicaties van het WVV op
het fiscaal kapitaalbegrip
Colofon
Hoofdredactie
Peter Verschelden

Auteurs
Peter Blokland
Martine De Prijcker
Redactieraad
Sofie De Wachter
Barend Blondé
Thierry Lauwers
Tom Bogaert
Dimitri Lemaire
Katrien Champagne
An Lettens
Paul Lommée
Peter Meeuwssen
Jean-Luc Snyers
Jo Stremersch
Luc Van Campenhout
Fréderic Stynen
Sofie Van Oost
Pieter Vandierendonck
Ereleden:
Luc Van Campenhout
Lutgard Hertecant
Tim Van Gasse
Frederika Lens
Filip Logghe

Een welgemeende proficiat!
Dames en heren notarissen, een oprechte proficiat! Vanuit de grond van mijn
hart én écht gemeend. Wat jullie eind 2019 voor elkaar hebben gekregen met
betrekking tot de woonbonus mag gezien worden. De wetgever was laat met
zijn wetswijziging. De tijd was héél kort. Heel wat particulieren wilden maar
al te graag nog genieten van de fiscale voordelen van de woonbonus. En zij
schakelden dus een versnelling hoger in de aankoop van een woning in de
hoop dat de “administratieve molen“ zou volgen. En dat is dankzij jullie flexibiliteit en jullie inzet ook effectief gebeurd.
Met uiteraard ook dank aan de andere “stakeholders“ wiens medewerking onmisbaar was: de financiële instellingen, de gemeenten, FOD Financiën. Het
was een mooi staaltje van efficiënt ‘samen’werken. Jullie hebben gescoord bij
vele particulieren en bij de gemeenschap in zijn geheel. Een terechte pluim op
jullie hoed!
In de komende vier jaren zullen jullie ongetwijfeld nogmaals de kans krijgen
om jullie cliënten te helpen en bij te staan. Ongeveer 400.000 vennootschappen, verenigingen en stichtingen moeten zich immers nog aanpassen aan het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Velen zullen ongetwijfeld wachten tot eind 2023. Het wordt op dat moment opnieuw “alle hens
aan dek”. Wij zullen langs “onze” kant, die van de cijferberoepers dus, ons best
doen om de workload zo veel mogelijk te spreiden over de komende jaren.
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