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Eurometropool
Nieuwtjes
De Frans-Belgische dynamiek van de Eurometropool
Zowel geografische nabijheid als historische en culturele factoren zorgen ervoor dat de Belgische en Franse economie 
sterk verweven zijn. Bovendien staat Frankrijk bovenaan de lijst van de landen waar Belgische ondernemers 
de meeste banen creëren. Ondernemers uit de regio doen vaak een beroep op onze experten bij dergelijke 
grensoverschrijdende projecten waardoor wij dus bevoorrechte getuigen zijn van deze Frans-Belgische dynamiek.

De economische realiteit is vaak de motor om uw activiteit 
aan de andere kant van de grens verder uit te bouwen. Daarbij 
komt u in aanraking met een wettelijk en reglementair kader 
dat tussen beide landen verschillend, zelfs tegenstrijdig kan 
zijn. U zit met de handen in het haar en vaak valt u dan terug 
op het kader dat u het best bekend is. Maar afhankelijk van 
de situatie, zal deze ‘nationale’ redenering slechts voor korte 
termijn kunnen standhouden. Investeren betekent niet alleen 
de risico’s onder controle houden maar ook opportuniteiten 
tijdig grijpen.

Met de oprichting van KPMG Eurometropool helpen wij u 
bij het opzetten van een succesvolle grensoverschrijdende 
onderneming. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken 
houden wij dus niet alleen rekening met de fiscale maar 
ook met de vennootschapsrechtelijke, sociaalrechtelijke en 
commerciële aspecten van uw activiteiten over de grens.. 

U bijstaan met echt praktisch advies op maat, dat is waar wij 
voor staan. Dit kunnen we alleen doen samen met u. Daarom 
houden we ook een korte enquête bij de ondernemers uit 
de grensregio die actief zijn in de industriële , de voedings, 
de bouwsector of binnen de transport en logistieke sector 
om de meest actuele problematieken goed in kaart te 
brengen. Tot op vandaag hebben reeds 57 Vlaamse, 15 
Franse en 2 Waalse bedrijven aan deze “Eurometropool” 
studie, deelgenomen. Hierbij ontmoet de bedrijfsleiding 
telkens een team van experten zodat wij de problematiek 
goed vatten en eventueel een eerste richtingaangevend 
advies kunnen geven. Dankzij deze aanpak kunnen wij echt 
onze belofte waarmaken, en u bijstaan met een kwalitatief 
grensoverschrijdend dienstenpakket en dit allemaal onder 
één dak.

Deze nieuwsbrief is hier een mooi bewijs van. Langs deze 
weg houden wij u vier keer per jaar op de hoogte van de 
laatste fiscale, sociale en juridische ontwikkelingen langs 
beide kanten van de grens.  

Wilt u deze nieuwsbrief aanbevelen aan een collega of vriend? 
Wenst u uw interesses te actualiseren? 

Klik hier! 

U zit met de handen in het haar  
en vaak valt u dan terug op het kader  
dat u het best bekend is.  
Maar afhankelijk van de situatie,  
zal deze ‘nationale’ redenering slechts 
voor korte termijn kunnen standhouden. 
Investeren betekent niet alleen  
de risico’s onder controle houden maar 
ook opportuniteiten tijdig grijpen.
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Werkelijke leiding van  
vennootschappen in het vizier  
van Belgische en Franse fiscus  
De statutaire zetel van een vennootschap stemt in de praktijk niet steeds overeen met de plaats van waaruit deze 
vennootschap werkelijk geleid wordt. In geval van een conflict wordt de fiscale woonplaats van een vennootschap 
bepaald door de plaats van waaruit de vennootschap geleid wordt, dit zowel in het Belgisch als het Frans fiscaal recht. 
Recente acties van de fiscus leren ons dat voorzichtigheid geboden is aan beide kanten van de grens. 

Is de vraag naar de werkelijke leiding van vennootschappen 
actueel?

Vincent: De beoordeling van de werkelijke leiding van 
vennootschappen is inderdaad een hot topic. Zowel de Franse 
als de Belgische fiscale administratie stellen de realiteit hiervan 
regelmatig in vraag.

Hoe wordt de fiscale woonplaats van een vennootschap 
vastgesteld? 

Delphine: Elk land bepaalt zelf wanneer een vennootschap als 
een binnenlandse vennootschap moet worden aangemerkt en 
dus onderworpen moet worden aan de vennootschapsbelasting. 
Dit kan aanleiding geven tot een woonplaatsconflict, wanneer 
twee landen eenzelfde vennootschap als inwoner beschouwen 
en dus ook willen belasten. Internationale belastingverdragen 
bieden in dat geval een oplossing. Zo bepaalt het Belgisch-
Frans Dubbelbelastingverdrag dat een rechtspersoon bij een 
conflict wordt geacht inwoner te zijn van de verdragsluitende 
Staat waar zijn zetel van werkelijke leiding is gelegen.

Is de aanpak van de Belgische en Franse fiscus 
gelijkaardig? 

Delphine: We zien in de praktijk een gelijkaardige aanpak. 
Het bepalen van de fiscale woonplaats van een vennootschap 
is immers steeds een feitelijke beoordeling. In de praktijk 
onderzoekt de fiscale administratie o.m. de groepsstructuur, 
de financiële stromen binnen de groep, de substantie van 
de verrichtingen, de beschrijving van de Belgische of Franse 
plaatselijke activiteiten, de mensen die er werken en hun 
takenpakketten, de situatie in het buitenland (lokalen, personeel 
en fiscaal regime), de dagdagelijkse functionele leiding en 
het algemeen beheer. Hieruit tracht de fiscale administratie 
af te leiden van waaruit de betrokken vennootschap werkelijk 
geleid wordt. 

Vandaag de dag ligt de vraag naar de werkelijke leiding van 
vennootschappen in het vizier van zowel de Belgische als 
Franse fiscus. Eind vorig jaar heeft de Belgische Bijzondere 
Belastinginspectie zelfs aangekondigd specifieke controleacties 
te zullen houden. In de praktijk stellen we vast dat de fiscale 
ambtenaren de buitenlandse vennootschappen op dit punt 
zeer streng aanpakken en dat de belastbaarheid zich daarbij 
niet beperkt tot de vennootschapsbelasting, maar ook BTW 
en personenbelasting omvat.

Hoe oordelen de Belgische en Franse rechtbanken? 

Vincent: De Belgische en Franse rechtspraak is vrij gelijkaardig.
Recent oordeelde de Raad van State in Frankrijk (CE 9° en 
10° SSR, 7 maart 2016 nr. 371 435) dat de werkelijke leiding 
van een vennootschap gelegen is waar de personen die de 
hoogste functies bekleden ook daadwerkelijk de strategische 
beslissingen nemen en de algemene bedrijfsvoering bepalen. 

Ondanks het feit dat het hoofdkantoor van de onderneming 
in België gevestigd was en daar tevens de vergaderingen van 
haar raad van bestuur plaatsvonden, beslisten de rechters om 
de onderneming in Frankrijk te belasten. Deze redenering 
was in het bijzonder gesteund op het feit dat alle diensten die 
noodzakelijk zijn voor de activiteit in Frankrijk waren gelegen 
en dat de strategische beslissingen de facto voorbereid 
en genomen waren tijdens de vorige in Parijs gehouden 
vergaderingen van de raad van bestuur.

Delphine: Ook in België wordt bij de bepaling van de fiscale 
woonplaats van een vennootschap rekening gehouden met 
de plaats van de raden van bestuur, het feit dat de bestuurders 
autonoom kunnen beslissen of alvast de nodige vakkennis 
hebben.

De tot nu toe schaarse Belgische rechtspraak (Rb. Bergen 6 
mei 2003 en Rb. Brussel 6 juni 2014) oordeelde onder meer 
dat een fiscaal motief voor de keuze van een woonplaats 
toegelaten is en dat zelfs beïnvloeding door de aandeelhouder 
kan, op voorwaarde dat de bestuurder toch autonoom kan 
beslissen en dus geen marionet is.

In het licht van de laatste ontwikkelingen menen wij dat 
voorzichtigheid meer dan ooit geboden is. 
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Dochtervennootschap vs bijkantoor:  
Een vergelijking tussen België en Frankrijk

Denkt u erover om uw producten of diensten in het buitenland aan de man te brengen via een dochtervennootschap of 
bijkantoor, maar weet u niet welke optie voor u voordeliger is? Of ziet u door het bos de bomen niet meer wat betreft de 
wetgeving en aanpak? Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de kenmerken van zowel een dochteronderneming 
als een bijkantoor, en de verschillen in wetgeving tussen België en Frankrijk.

Franse 
dochtervennootschap 
van een Belgische 
vennootschap

Frans bijkantoor  
van een Belgische 
vennootschap

Belgische 
dochtervennootschap  
van Franse vennootschap

Belgisch bijkantoor  
van Franse vennootschap

De dochtervennootschap 
is een rechtspersoon, 
die moet worden 
onderscheiden van de 
moedervennootschap. 

Het bijkantoor is geen 
aparte rechtspersoon. Het 
is slechts een uitbreiding 
van de buitenlandse 
juridische rechtspersoon. 

De dochtervennootschap 
is een rechtspersoon, 
die moet worden 
onderscheiden van de 
moedervennootschap. 

Het bijkantoor is geen 
aparte rechtspersoon. Het 
is slechts een uitbreiding 
van de buitenlandse 
juridische rechtspersoon. 

De dochtervennootschap 
zal worden opgericht als 
een Franse vennootschap 
en het Frans recht is 
van toepassing op haar 
activiteiten.

Het bijkantoor wordt 
formeel opgericht 
in Frankrijk door het 
neerleggen van de nodige 
documenten. Het Frans 
recht is van toepassing op 
haar activiteiten.

De dochtervennootschap 
zal worden opgericht 
als een Belgische 
vennootschap en het 
Belgisch recht is van 
toepassing op haar 
activiteiten.

Het bijkantoor wordt 
formeel opgericht in België 
door het neerleggen van 
de nodige documenten. 
Het Belgische recht is van 
toepassing op de Belgische 
activiteiten.

De dochtervennootschap 
moet een maatschappelijk 
kapitaal hebben, zonder 
minimum (SARL/SAS) en 
met minimum 37.000 EUR€ 
(SA). 

Een bijkantoor heeft geen 
maatschappelijk kapitaal.

De dochtervennootschap 
moet een minimumkapitaal 
hebben van 61.500 EUR 
(NV) of 18.550 EUR 
(BVBA).

Het bijkantoor heeft geen 
maatschappelijk kapitaal.

De aansprakelijkheid van 
de aandeelhouders is in 
principe beperkt tot het 
ingebrachte kapitaal. 

De Belgische 
vennootschap heeft 
een onbeperkte 
aansprakelijkheid voor alle 
handelingen en transacties 
van het Frans bijkantoor. 

De aansprakelijkheid van 
de aandeelhouders is in 
principe beperkt tot het 
ingebrachte kapitaal. 

De Franse vennootschap 
zal onbeperkt aansprakelijk 
zijn voor alle handelingen 
en transacties gesteld door 
haar bijkantoor. 

De dochtervennootschap 
wordt bestuurd door één of 
meer zaakvoerders (SARL) of 
een Président (SAS) of door 
een Raad van Bestuur (SA).

Het bijkantoor 
wordt bestuurd 
door een wettelijke 
vertegenwoordiger. 

De dochtervennootschap 
wordt bestuurd door een 
raad van bestuur (NV) of 
minstens 1 zaakvoerder 
(BVBA).

Het bijkantoor 
wordt bestuurd 
door een wettelijke 
vertegenwoordiger. 

Bij vereffening van de 
dochtervennootschap, 
zullen de procedures van 
de Franse wetgeving 
moeten worden toegepast. 

Het bijkantoor kan op 
eender welk moment 
worden gesloten door 
een beslissing van het 
hoofdkantoor. 

Bij vereffening van de 
dochtervennootschap, 
zullen de procedures van 
de Belgische wetgeving 
moeten worden toegepast. 

Het bijkantoor kan op 
eender welk moment 
worden gesloten door 
een beslissing van het 
hoofdkantoor.
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Nieuwtjes uit de 
Eurometropool
Op 14 april 2016 loopt de tijdelijke maatregel af die ervoor 
zorgde dat ondernemers een uitzonderijke aftrek voor 
investeringen in industrieel productiemateriaal kregen. 
De Franse fiscale administratie heeft echter beslist dit 
met een jaar te verlengen tot 14 april 2017 en het ook uit 
te breiden naar bepaalde ICT-infrastructuur. Het fiscaal 
voordeel, dat in aanvulling komt op de afschrijvingen, 
bedraagt 40% van de oorspronkelijke investeringswaarde 
(exclusief de rente) en is aftrekbaar van het belastbaar 
inkomen.

Volgens de nieuwe Taxshift-bepalingen genieten nieuwe 
Belgische werkgevers bij de aanwerving van een eerste 
werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 
2020 van een volledige vrijstelling van de principiële 
werkgeversbijdragen voor die functie. En dit voor onbepaalde 
tijd.

Loïc Delhuvenne werd op 22 april 2016 aangesteld als de 
nieuwe directeur van het Agentschap Eurométropolis Lille-
Kortrijk-Tournai. Hij volgt daarbij Stef Vande Meulebroucke 
op die deze functie bekleedde tussen 2010 en 2015.

Het platform Noord-Frankrijk van Voka West-Vlaanderen 
heeft onder andere advocaat Tillo Mestdagh aangesteld 
als coach, waar hij zal meewerken aan het begeleiden van 
Vlaamse bedrijven in hun expansie naar Frankrijk.

Tijdens de jaarlijkse “Grensoverschrijdende Vergadering”,  
die dit jaar in Lille werd gehouden, verklaarden de Provincie 
West-Vlaanderen en het Departement Noord-Frankrijk 
hun samenwerking op het gebied van onderwijs van de 
Nederlandse taal en op het vlak van grensoverschrijdende 
arbeid nog te versterken. 
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Events
Grensoverschrijdend Golftornooi 

Datum: Vrijdag 1 juli 2016

Plaats:  Golf Club Edingen 
Brunehault Straat 
7850 Edingen

Grensoverschrijdende Ontbijtsessies 

Datum: Dinsdag 11 oktober 2016

Onderwerp:  Sociale ontwikkelingen  
in Frankrijk en België

Plaats: KPMG Marcq-en-Baroeul

Datum: Dinsdag 6 december 2016

Onderwerp:  Financiële ontwikkelingen 
in Frankrijk en België in 2017

Plaats: BNP Paribas Fortis, Doornik

Frans-Belgische Ateliers
Ondernemen aan de andere kant van de grens
Tijdens 3 ateliers krijgt u een volledige kijk op de fiscale, juridische  
en sociaalrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende activiteiten.  
E-commerce wint aan belang: waar u op moet letten krijgt u te 
horen in het aansluitend plenair debat.

Dinsdag 8 november 2016 vanaf 17u
Het Notenhof, Kortrijk

Schrijf u snel in:
www.kpmg.com/be/ateliersfb


