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Bezoek onze vernieuwde website  
 
Vanaf heden kan onze vernieuwde website geraadpleegd worden op www.bebotax.com. Hier 
kan u steeds de meest recente nieuwsbrief in pdf-formaat downloaden. 
 
Bebotax voor mobiele cliënten nu ook goedkoper bereikbaar 
 
Voor cliënten die mobiel bellen is het Mobistar-nummer 0496/97.22.10 het goedkoopste 
alternatief om ons kantoor te bereiken. 
 
Voor cliënten die vanaf een vaste lijn bellen blijven onze vertrouwde vaste nummers 
uiteraard het goedkoopste alternatief. 

 
A. Voor natuurlijke personen - eenmanszaken 
 
 
1. Aanpassing van de forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2007 
 
De vergoedingen die worden toegekend aan werknemers wegens het gebruik van hun eigen 
auto, motorfiets of bromfiets voor beroepsmatige verplaatsingen, mogen volledig als een 
terugbetaling van eigen kosten van de werkgever worden aangemerkt indien zij niet meer 
bedragen dan de forfaitaire vergoeding die hiervoor door de staat aan zijn personeel wordt 
toegekend. 

Sinds 1 juli 2005 is de aanpassing automatisch gekoppeld aan de evolutie van het 
indexcijfer. De omzendbrief nr. 571 van de FOD Personeel en Organisatie, zoals 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2007 bepaalt deze forfaitaire vergoeding 
op € 0,2940 per kilometer voor de periode van 1 juli 2007 tot 30 juni 2008. 
Voor de voorafgaande periode van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007 bedroeg deze vergoeding € 
0,2903 per kilometer. Wij verwijzen hiervoor naar onze nieuwsbrief jaargang 20, nr. 2 van 18 
augustus 2006. 

Het gaat hier om een minimale vergoeding, die kan worden toegekend zelfs als de werkelijke 
kost lager ligt. Een hoger bedrag blijft evenwel mogelijk op voorwaarde dat wordt aangetoond 
dat het hogere bedrag overeenstemt met de werkelijke kostprijs per kilometer van het 
gebruikte voertuig.  
 
 
2. Dag - en jaargrenzen vrijwilligerswerk voor aanslagjaar 2008 
 
De administratie aanvaardt dat de forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend aan 
onbaatzuchtige vrijwilligers in de sport – en socio-culturele sector werkelijke kosten dekken 
en dus belastingvrij blijven. 
Voor het aanslagjaar 2008, inkomsten van 2007, zijn de bedragen die aldus per vrijwilliger 
kunnen worden toegekend intussen door de FOD Sociale zekerheid bekendgemaakt: 
maximaal € 28,48 per dag en € 1.139,02 per jaar. 
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hanteert dezelfde bedragen. 
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3. Belastingvermindering milieuvriendelijke wagen omgezet naar korting op factuur 
 
De bestaande belastingverminderingen op milieuvriendelijke wagens (met een CO2-uitstoot 
van minder dan 115 g/km) en dieselvoertuigen uitgerust met een roetfilter (met een CO2- 
uitstoot van minder dan 130 g/km) werd met ingang van 1 juli 2007 afgeschaft en vervangen 
door een rechtstreekse korting op de factuur. 
De korting op factuur is evenwel enkel voorbehouden aan natuurlijke personen. Het moet 
steeds gaan over een nieuwe wagen, geen tweedehands voertuig. 
Voor milieuvriendelijke wagens bedraagt de korting: 

- CO2-uitstoot tussen 105 en 115 g/km: 3 % van de aanschafwaarde met een 
maximum van € 615,00 (geïndexeerd aj. 2008: € 800,00). 

- CO2-uitstoot minder dan 105 g/km: 15 % van de aanschafwaarde met een maximum 
van € 3.280,00 (geïndexeerd aj. 2008: € 4.270,00). 

Voor dieselwagens met een roetfilter bedraagt de korting € 150,00 forfaitair (geïndexeerd aj. 
2008: € 200,00). Deze korting kan gecumuleerd worden met de korting voor CO2-uitstoot. 
De leveranciers van de voertuigen moeten binnen de drie maand na de kalendermaand 
waarin de levering van de wagen plaatsvond een aanvraag tot terugbetaling doen op het 
volgende adres: 
 Dienst Terugbetaling Uitgaven Milieuvriendelijke Voertuigen 
 North Galaxy – Toren A – 18de verdieping 
 Koning Albert II-laan 33 – bus 41 
 1030 Brussel 
 Tel 0257/640 29 – Fax 0257/617 80 
 e-mail properevoertuigen.vehiculespropres@minfin.fed.be 
 
 
B. Voor alle belastingplichtigen 
 
 
1. Data indiening fiscale aangiften 
 
Hierbij geven wij u een overzicht met de indieningdata van uw fiscale aangiftes voor het 
aanslagjaar 2007: 
- aangifte personenbelasting:  
De uiterste indieningdatum was 4 juli 2007. Indien uw aangifte echter elektronisch wordt 
ingediend via een beroepsbeoefenaar ( boekhouder ) die over een geldige volmacht beschikt 
mag deze aangifte ingediend worden tot 31 oktober 2007. 
 
- aangifte vennootschapsbelasting: 
De uiterste indieningdatum voor vennootschappen afgesloten op 31 december 2006 is 5 
september 2007. Wie de aangifte elektronisch indient via Vensoc dient dit te doen voor 2 
oktober 2007. 
 
Voor de cliënten van Bebotax worden alle aangiften elektronisch opgemaakt . 
De BTW aangiften en opgaven worden trouwens al jaren elektronisch opgemaakt. 
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2. Nieuwe vestigingswetgeving vanaf 1 september 2007 
 
Met ingang van 1 september 2007 wordt de vestigingswet aangepast. Vanaf die datum 
gelden er nieuwe criteria voor het opnemen van activiteiten van enkele gereglementeerde 
beroepen. 
Voor ondernemingen  die geen gereglementeerde activiteit uitoefenen verandert er niets. 
Ook de reglementering voor bakkers, slagers en restauranthouders blijft voorlopig bij het 
oude. 
De belangrijkste wijziging voor de gereglementeerde beroepen is het verminderen van de 
ervaring die nodig is om de beroepsbekwaamheid te bewijzen. Vanaf 1 september 2007 is 3 
jaar ervaring voldoende om de beroepsbekwaamheid aan te tonen. Vroeger was dit 5 jaar. 
De nieuwe vestigingswetgeving deelt de gereglementeerde beroepen onder in 3 clusters, 
waarbij we een aantal wijzigingen nader toelichten: 
 
- Cluster 1: Fietsen en motorvoertuigen 
Hier onderscheidt men 3 categorieën: fietsen, motorvoertuigen lichter dan 3,5 ton en 
motorvoertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Als u onder een van deze categorieën valt dan kan u 
alles uit die categorie opnemen indien u reeds drie jaar ervaring heeft. 
b.v. als u vroeger enkel bromfietsen herstelde dan kan u vanaf 1 september alle activiteiten 
opnemen in verband met motorvoertuigen lichter dan 3,5 ton, dus ook wagens. 
- Cluster 2: Bouw en elektrotechniek 
Hier onderscheidt men negen categoriën: ruwbouw, stukadoor/cementeren en dekvloeren, 
tegel/marmer en natuursteen, dakdekker en waterdicht maken, schrijnwerker glazenmaker, 
eindafwerking, CV/klimaat/gas en sanitair, elektrotechniek en algemeen aannemer. 
Nieuw is dat het plaatsen van gipsplaten (Gyproc) en metaalschrijnwerk ook 
gereglementeerd wordt. De algemene aannemer dient bovendien een diploma te hebben dat 
voldoet aan deze activiteit. 
- Cluster 3: Lichaamsverzorging 
De onderverdelingen hier zijn: kapper, schoonheidsspecialist, voetverzorging, masseur, 
opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer.  
De diploma’s in deze cluster dienen voortaan van het laatste jaar van de opleiding te zijn. 
Vroeger volstond het vierde jaar. Praktijkervaring van 2 jaar is ook voldoende. 
Wie het beroep reeds uitoefende en niet voldoet aan de nieuwe diplomavereiste is evenwel 
nog steeds in orde, daar de wijzigingen niet met terugwerkende kracht ingaan. 
 
3. Nieuwe huurwetgeving in werking vanaf 18 mei 2007 
 
Wij wezen reeds in onze vorige nieuwsbrief op de nakende wijzigingen aan de 
huurwetgeving. De wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen werd intussen 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007. De wet is van toepassing voor 
huurcontracten die worden afgesloten vanaf 18 mei 2007. Wij geven u hierbij een overzicht 
van de belangrijkste wijzigingen, alsmede van de sancties: 

- Voor elke verhuring van een goed bestemd voor bewoning moet het bedrag van de 
gevraagde huurprijs vermeld worden. Dit geldt dus zowel voor woningen als voor 
tweede verblijven, studentenkamers en kamers. De gemeente kan een inbreuk 
sanctioneren met een boete van € 50,00 tot € 250,00. 
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- De plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huur wordt verplicht. 
- Voor woninghuur wordt het verplicht om in de huurovereenkomst te verwijzen naar de 

federale elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. 
Deze verplichting wordt gesanctioneerd met nietigheid van het contract. 

- De herstellingsplicht van huurder en verhuurder worden voor woninghuurcontracten 
dwingend geregeld, zonder dat men hier nog contractueel kan van afwijken. 

- Daarnaast moet het huurcontract verplicht een begrijpelijke (gevulgariseerde) kopie 
bevatten van het Belgisch huurrecht. Hiertoe kan de brochure dienen die uitgegeven 
wordt door en te vinden is op de website van het Ministerie van Justitie 
(www.just.fgov.be). Een sanctie is niet voorzien in de wet. 

- De huurwaarborg wordt herleid tot ten hoogste 2 maanden huur bij eenmalige 
volledige betaling op een geblokkeerde rekening of tot ten hoogste 3 maanden huur 
bij afbetaling in schijven. 

 
4. Internet-bedrijvengids veroordeeld 
 
Recentelijk veroordeelde de rechtbank van Koophandel te Gent de Internet-bedrijvengids in 
kort geding tot het staken van haar ronselpraktijken.  
De praktijken van de firma zijn intussen bij iedereen gekend. Er wordt een informatieformulier 
verstuurd en wie het formulier invult, tekent – vaak zonder het te beseffen – een contract 
voor minstens 2 jaar en voor ruim € 2.000,00. Ondernemersorganisatie Unizo legde klacht 
neer tegen de firma, die intussen haar praktijken verder zette en ondernemers bleef 
bestoken met aanmaningen en formulieren.  
Dit noopte de ondernemersorganisatie tot het instellen van een vordering tot staking van 
haar activiteiten. De kort gedingrechter legde aan Internet-bedrijvengids een verbod op haar 
praktijken verder te zetten en riskeert nu een boete van € 10.000,00 per overtreding.  
De ondernemers die reeds het slachtoffer werden, worden geadviseerd niets te betalen en 
klacht neer te leggen tegen de Internet-bedrijvengids bij het parket. 
 
 
5. Nieuwe wet op de openingsuren vanaf 1 maart 2007 
 
De bestaande wetten op de avondsluiting en de wekelijkse rustdag zijn voortaan 
samengevoegd in de Wet betreffende de openingsuren van 10 november 2006 en werd 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2006. De wet is in werking 
getreden op 1 maart 2007. Een overzicht. 
Het principe is dat alle handelaars onderworpen zijn aan de wekelijkse rustdag. Dit hoeft niet 
noodzakelijk de zondag te zijn, maar het moet gaan om een ononderbroken sluitingsperiode 
van 24 uren, die begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur de volgende dag. 
Wat betreft de sluitingsuren is het verboden de handelszaak te openen: 

- voor 5 uur en na 21 uur op vrijdagen en dagen voor een wettelijke feestdag 
- voor 5 uur en na 20 uur op de andere dagen 
- voor 18 uur en na 7 uur voor de nachtwinkels 
- voor 5 uur en na 20 uur voor de phone-shops 

Het gemeentelijke reglement kan voor nachtwinkels en phone-shops evenwel in andere 
sluitingsuren voorzien. 
 


