Programmawet 2015 – Maatregelen ten voordele van startende ondernemingen
De Programmawet 2015 is in volle voorbereiding. Een aantal maatregelen zijn echter al in grote
lijnen bekend en vastgelegd in een ontwerp van wettekst. Voor startende bedrijven zit er goed
nieuws in de pijplijn. We bespreken de komende maatregelen in een kort overzicht.

Algemeen
De Programmawet 2015 is in volle voorbereiding en dient nog ingediend te worden in het Parlement.
De bedoeling is wel om alles vóór 30 juni 2015 in werking te laten treden. Van zodra de wetteksten
definitief zijn, komen we hierop terug met een meer gedetailleerde bespreking. Voor een deel is al
geweten in welke richting het uitgaat. Het is goed even te kijken wat er in de pijplijn zit.

Tax shelter voor aandelen in startende ondernemingen
Deze wet voert een belastingvermindering in voor natuurlijke personen voor de verwerving van
nieuwe aandelen in een startende onderneming. Deze belastingvermindering van 30% op het
geïnvesteerde bedrag bij kleine ondernemingen1 en van 45% bij micro-ondernemingen2 is wel
onderworpen aan een aantal voorwaarden.
De belastingvermindering geldt enkel voor inbrengen in geld, dus niet voor een inbreng in natura. Deze
betaling in geld dient te gebeuren bij oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalverhoging
binnen de eerste 4 jaar na oprichting. De verworven aandelen dienen ook tijdens 4 belastbare
tijdperken aangehouden te worden. De inbreng kan ook via een startersfonds of via crowdfunding
gebeuren; de manier waarop zal allicht bij Koninklijke Besluit worden uitgewerkt.
De investering dient te gebeuren in een Belgische vennootschap of een Europese vennootschap met
een Belgische inrichting. De startersvennootschap mag maximum 250.000 euro ontvangen in het kader
van de regeling van de tax shelter.
De belastingvermindering geldt in een aantal gevallen niet, zoals onder andere wanneer de investering
gebeurt in een startersvennootschap die een aannemings- of dienstenovereenkomst heeft om een
leidende werkzaamheid uit te oefenen in deze startersvennootschap met een andere vennootschap
waarvan de investerende belastingplichtige aandeelhouder is.

1

Zie art. 15 W. Venn.: Kleine ondernemingen zijn vennootschappen die minstens aan 2 van de 3 volgende
criteria voldoen: 1) jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50; 2) jaaromzet, (exclusief BTW): 7.300.000
euro; 3) balanstotaal: 3.650.000 euro; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100
bedraagt.
2

Micro-ondernemingen zijn vennootschappen die minstens aan 2 van de 3 volgende criteria voldoen:
1) balanstotaal van maximum 350.000 euro; 2) omzet (exclusief BTW) van maximum 700.000 EUR en 3) een
gemiddeld personeelsbestand van maximum 10 personen.

De vermindering wordt niet toegepast voor het gedeelte van de investering waarmee de investerende
belastingsplichtige meer dan 30% zou verwerven in de startersvennootschap.
De investeringen die voor de belastingvermindering in aanmerking komen zijn per belastingsplichtige
gelimiteerd tot 100.000 EUR per inkomstenjaar.

Vrijstelling voor intresten uit leningen aan startende ondernemingen
Leningen die toegekend worden aan startende ondernemingen kunnen vrijgesteld worden van
belasting op de interest met betrekking tot de eerste schijf van 9.965 EUR per jaar per
belastingplichtige. De lening dient door een natuurlijke persoon via crowdfunding aan de onderneming
toegekend te worden voor de financiering van nieuwe economische activiteiten.
De kredietnemer dient een KMO of eenmanszaak te zijn die voldoet aan de criteria in artikel 15
Wetboek van Vennootschappen. Hij mag maximum 48 maanden ingeschreven zijn in het KBO. Het
dient te gaan om een lening met jaarlijkse intresten en met een looptijd van minimum 4 jaar.
Herfinancieringsleningen worden niet in aanmerking genomen voor deze maatregel.

Besluit
Het is de bedoeling dat de nieuwe bepalingen vanaf 1 juli 2015 in werking treden.
Op dit ogenblik blijft het in België een groot probleem voor startende ondernemingen om aan kapitaal
te geraken. Het interessante aan de Programmawet is dat ze bijzonder interessante maatregelen
uitvaardigt waardoor het voor jonge en startende ondernemingen allicht makkelijker wordt om aan
kapitaal en leningen te geraken. We hopen dat dit ook een fundamentele oplossing zal aanleveren
voor de zogenaamde “equity gap”. In het buitenland zijn een aantal vergelijkbare systemen van kracht
die daar alvast veel succes kennen. Zo onder meer de SEIS-regeling in het Verenigd Koninkrijk (het
“Seed Enterprise Investment Scheme”).
We komen hierop zeker terug met een meer uitgebreide bespreking van zodra we de definitieve
teksten goedgekeurd zijn.
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