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Mevrouw,  
Mijnheer,  
 
Er is de voorbije maanden in de media al veel te doen geweest omtrent de mogelijke hervorming van de 
vennootschapsbelasting. Voor velen was het de laatste maanden in spanning afwachten of de grondige hervorming 
er al dan niet zou komen met ingang van het nieuwe jaar.  

Uit het ontwerp van de programmawet, gepubliceerd op 7 december 2016, is gebleken dat de grondige hervorming 
voorlopig in de koelkast verdwijnt. 

De voorbije jaren gaf ik jullie een overzicht van de nieuwe fiscale maatregelen voor het komende jaar.  Dit jaar 
neem ik mij voor om jullie niet te belasten met deze grote opdracht waarvoor België staat om in opdracht van de 
Europese Commissie forse inspanningen te ondernemen voor de begroting van 2017. 

Men kan stellen dat vooral de extra fiscale druk op de agenda zal staan in 2017 en de verlaging van 
vennootschapsbelasting (en wie weet misschien ook terug verlaging van de roerende voorheffing) staat of valt met 
de beslissing van de meerwaardebelasting op aandelen. 

Kort toch even melden dat de voornaamste wijzigingen in de inkomstenbelastingen vanaf 1 januari 2017 volgende 
maartregelen betreffen : de stijging van de roerende voorheffing, de aanpassing van de belasting op de interne 
meerwaarden, de zwaardere taxatie van bedrijfswagens, de afschaffing van de speculatiebelasting en de 
uitbreiding van de beurstaks.   Van zodra de maatregelen meer uitleg nodig hebben kan u deze nalezen op onze 
site www.langbeen.be .  Zeker als het gaat over vermindering van belastingen zullen wij niet nalaten hier onze 
adviezen op af te stemmen. 

Met dit schrijven wens ik jullie, in naam van heel onze familie Langbeen en het team van ons kantoor,  het 
allerbeste toe voor u en uw familie : een goede gezondheid en een succesvol ondernemerschap zonder zorgen. 
Met heel veel goesting beginnen aan het nieuwe jaar.  
 
Vennootschappen mogen hun financieel (bank & kas bijgewerkt tot 31/12/2016) meegeven zodat wij na de 
verwerking van de btw-administratie aan de voorbereiding van de jaarrekening kunnen beginnen.  
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Voor diegene die verplicht zijn een voorraad bij te houden op 31/12/2016 vragen wij u om deze tijdig klaar te 
maken en ons een kopij te bezorgen.  
 
Al onze vennootschap zullen dit jaar een schrijven krijgen van onze partner  www.codabox.be om heel wat 
administratieve rompslomp rond betalingen te kunnen regelen en sneller op de bal te kunnen spelen, sneller 
cijfers te kunnen bespreken en een betere opvolging te hebben van jullie financieel.  Op verzoek van deze firma 
bezorgen wij u in bijlage een brief over deze automatisatie van de financiële stroom.   Eerder informeerden wij u 
reeds over de overige digitale toepassingen die wij sinds jaren aanbieden.  Interesse : surf naar : 
http://langbeen.be/langbeen-online/ 
 
 
Onze vrije beroepen (niet-btw plichtigen) mogen in de loop van de maand maart of, nadat ze de meeste 
stukken reeds ontvangen hebben ter voorbereiding van de fiscale aangifte Aanslagjaar 2017- inkomsten 2016, 
hun documenten binnen brengen, zo kunnen wij al voor de zomer de cijfers verwerken.  
 
Voor wat onze BTW-plichtige cliënten betreft :  
 
Geniet van de feestdagen en laat ons toe deze even te storen omdat wij voor de opmaak van uw BTW-aangifte 
van het 4e kwartaal 2016 (of de maand december) de noodzakelijke boekingsstukken nodig hebben. Jullie 
mogen alle stukken voor de verwerking van uw btw-aangifte  voor maandag 9 januari 2017, binnen brengen, 
opsturen of in onze brievenbus deponeren (kaften kunnen er veilig achtergelaten worden).  
 
BTW-plichtigen waarvoor wij de documenten traditioneel ophalen mogen een telefoon verwachten, wij komen 
deze naar gewoonte ophalen begin 2017.  
 
Na de verwerking van de ontvangen gegevens, berichten wij u wat het tegoed/of het te betalen bedrag mbt de 
B.T.W. is. Nadat u dit bericht ontvangen heeft kan u uw facturen afhalen (voor het afhalen zonder bespreking 
hoeft u niet af te spreken) en kan u op verzoek reeds uw cijfers tot en met 31/12/2016 in een overzicht met de 
vorige jaren ontvangen.   De latere afwerking ervan zal traditioneel gebeuren bij verwerking van de fiscale 
aangifte. 
 
Voor iedereen : een goede gezondheid en een succesvol 2017. Geniet van de feestdagen. 
 
Tot volgend jaar.  
 
Met vriendelijke groeten,  
LANGBEEN-VANHOESEN 
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Bijlage : 

Bericht aan de bestuurders van cliënt-vennootschappen (verplichte dubbele boekhouding) 

Bericht aan éénmanszaken die wensen dat wij in de toekomst hun financieel verwerken & controleren (optionele keuze voor dubbel 
boekhouding) 

Beste Cliënt,  
 
Betreft: uw elektronische bankuittreksels 
 
U zal binnenkort een brief ontvangen in verband met het verkrijgen van uw elektronische bankuittreksels via onze 
partner, de firma CODABOX. 
CODABOX werkt samen met de meeste Belgische banken en zal ervoor zorgen dat we uw bankuittreksels 
elektronisch kunnen ontvangen. Deze gegevens zijn natuurlijk persoonlijk en vertrouwelijk en het is uw bank die ze 
aan ons zal doorgeven via de beveiligde CODABOX-portaalsite. Op die manier zullen we precies dezelfde 
bankgegevens kunnen afdrukken als uw officiële uittreksels en zo uw dossier in alle transparantie kunnen 
verwerken. 
 
Wat zijn de voordelen voor u? 
‐ U hoeft uw uittreksels niet meer af te drukken of te scannen om ze aan ons te bezorgen; wij hebben uw 

originele uittreksels niet meer nodig. 
‐ Uw elektronische bankuittreksels zullen elke dag naar ons boekhoudkantoor worden verstuurd. 
‐ Het saldo van de bankuittreksels zal aan het einde van elke dag altijd correct zijn en de nummering zal in de 

meeste gevallen "op dagelijkse basis" geschieden (gemakkelijk om op die manier informatie terug te vinden 
in de aanvragen om inlichtingen en het opkuisen van de balansen door uw boekhouder). 

‐ Uittreksels of banktransacties kunnen niet meer verloren gaan. 
‐ De uittreksels moeten niet meer geklasseerd/geordend worden alvorens ze naar ons te versturen. 
‐ Dagelijks snel informatie (nagenoeg in real time opkuisen van de balansen en opstellen van aanmaningen aan 

klanten). 
‐ Centralisatie door ons kantoor van uw bankuittreksels. 
‐ Onbeperkt opnieuw afdrukken van digitale uittreksels (banken moeten niet langer om een duplicaat verzocht 

worden, waarvoor soms betaald dient te worden).  
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Hoe zal dit gebeuren? 
 
Aangezien dit bestand persoonlijke en vertrouwelijke informatie bevat die zich op deze gecodificeerde uittreksels 
bevindt, hebben wij uw akkoord nodig zodat uw bank dit bestand elke ochtend naar ons kan versturen via de 
beveiligde CODABOX-portaalsite. 
 
De stappen verschillen van bank tot bank, maar wij zorgen voor alles: de contacten met uw bank, de 
documentaanvragen, …  
 
De firma CODABOX zal u binnenkort deze mandaten opsturen, samen met een duidelijke toelichting. U hoeft ze 
enkel te ondertekenen en terug te sturen naar CODABOX via de bij de documenten gevoegde gefrankeerde 
omslag. U zal deze brief gemakkelijk herkennen: hij draagt het logo van onze partner.  
 
 
 
Tegelijkertijd zullen wij u vragen om een volmacht te ondertekenen voor de elektronische overdracht van de 
boekingen; zo kan uw sociaal secretariaat ons via elektronische weg de boekhoudkundige gegevens bezorgen met 
betrekking tot de loonfiches van uw onderneming. 
Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer uitleg wenst! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Wim Langbeen 

(*)  
J.B. Courtmansstraat 1 • 9290 BERLARE 
Tel. 052/42.20.62 • Fax 052/42.61.46 
www.langbeen.be De informatie opgenomen in deze e-mail is strikt vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent, gelieve ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen en het bericht te verwijderen zonder het te lezen. Het is 
strikt verboden om zonder onze toestemming het bericht te kopiëren of de inhoud ervan bekend te maken aan andere personen. De inhoud 
van deze e-mail is niet wettelijk bindend, tenzij deze per brief bevestigd is.  Dit bericht kan niet het voorwerp uitmaken van enige 
verbintenis.  Alhoewel deze e-mail en de bijlagen verondersteld worden vrij van virussen te zijn, kan dit niet worden gegarandeerd. We 
kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou kunnen volgen. 

 


