
 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding van uw bedrijf naar België 

 

Overzicht van aanwezigheidsvormen op de Belgische markt  
 
Verkopen via een eigen lokale vertegenwoordiger  

Indien u op commercieel vlak voet aan de grond wenst te krijgen in België, heeft u 

verschillende mogelijkheden. Veel buitenlandse leveranciers verkopen hun producten in België 

via een vertegenwoordiger in loondienst, die woont en werkt in België. Gezien het feit dat er 

sprake is van een dienstbetrekking, zijn de Belgische wettelijke bepalingen op gebied van 

arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen op uw vertegenwoordiger van toepassing. U 

dient met andere woorden voor deze werknemer sociale zekerheidspremies en belastingen te 

berekenen en af te dragen in België. De salarisadministratie die hiermee samenhangt kan 

Interfisc voor u verzorgen.  

 

In het algemeen zijn de gevolgen van dit soort exportactiviteiten beperkt. Er is in beginsel 

geen sprake van Belgische verkopen maar van buitenlandse verkopen in België. Wanneer uw 

vertegenwoordiger echter handelt op grond van een volmacht die u hem heeft verstrekt, en die 

hem in staat stelt om op namens uw bedrijf contracten af te sluiten met Belgische cliënten, kan 

er worden geconstateerd dat u een vaste inrichting aanhoudt in België (en dit zelfs zonder dat 

u in België over een kantoor of een andere bedrijfsruimte beschikt). Resultaat hiervan is dat u 

als buitenlands bedrijf vennootschapsbelasting in België moet betalen over de winst die aan 

uw activiteit in België kan worden gealloceerd.  

 

Verkopen via een eigen lokale vestiging  

Wanneer u overweegt een vestiging in België op te zetten, denken wij graag met u mee over de 

mogelijkheden die het nauwst aansluiten bij uw specifieke situatie en informeren wij u ook 

over de fiscale gevolgen van uw keuze. Ook helpen wij u bij de stappen die nodig zijn voor de 

oprichting en bij het voldoen aan uw fiscale & administratieve verplichtingen in België. 

Wanneer u zich als buitenlandse onderneming in België wenst te vestigen, zijn er in feite 2 

mogelijkheden, die wij in deze factsheet kort toelichten: 

- U zet als buitenlandse onderneming een bijkantoor/filiaal/vaste inrichting op in 

België 

- U richt in België een vennootschap op naar Belgisch recht  

 

Wie zijn wij? 

Interfisc Group 

Prins Boudewijnlaan 30, bus 7 

B-2550 Kontich 

 

Wilt u meer weten? 

0032 - (0)3 825 5003 

welcome@interfisc.be 

Andere beschikbare talen: 

Frans, Engels, Duits 
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Bijkantoor van uw buitenlandse onderneming  

Het Belgische bijkantoor of filiaal van uw buitenlandse vennootschap, vaste inrichting naar 

buitenlands recht, heeft (en dit in tegenstelling tot de meeste Belgische vennootschapsvormen) 

géén eigen rechtspersoonlijkheid en valt qua rechten en plichten onder de buitenlandse 

moedervennootschap. Om deze reden kunnen er geen contracten (bijvoorbeeld 

arbeidsovereenkomsten) met een filiaal of bijkantoor worden afgesloten, deze worden steeds 

afgesloten met de vennootschap (het hoofdhuis) in het buitenland. Het bijkantoor heeft als 

voordeel dat er geen Belgische notariële oprichtingsakte vereist is, zodat die kosten vermeden 

worden. Het bijkantoor kan ook gemakkelijk en zonder al te veel kosten gesloten worden. 

Nadeel is dat een bijkantoor geen (van het hoofdhuis) afgezonderd vermogen heeft en dus 

geen mogelijkheid kan bieden om risicovolle activiteiten en/of aansprakelijkheden af te 

zonderen.  

 

Wat moet er gebeuren om een bijkantoor te vestigen? 

 De algemene vergadering van aandeelhouders van uw buitenlandse onderneming beslist 

om op een bepaald adres in België een bijkantoor op te richten. In het verslag van de 

algemene vergadering, dat in 3 exemplaren wordt opgemaakt, komt de naam van de 

persoon die bevoegd is om het Belgisch bijkantoor te verbinden. 

 Samen met de oprichtingsakte van de buitenlandse onderneming & een uittreksel van 

inschrijving in het Handelsregister worden de stukken, voorzien van legalisatie en apostille, 

gedeponeerd bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. 

 Een uittreksel van de beslissing wordt gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad. 

 Het bijkantoor kan vervolgens worden ingeschreven bij de Kruispuntbank voor 

Ondernemingen (KBO) via een Ondernemingsloket, aan wie de basiskennis van 

bedrijfsbeheer dient aangetoond te worden. 

 Bij het lokale BTW-controle kantoor moet een BTW-registratie worden aangevraagd. 

 De vennootschap moet worden aangemeld bij een sociaal verzekeringsfonds met 

desgevallend een verzoek tot premievrijstelling (er zijn diverse gronden van vrijstelling  

voor betaling van de vennootschapsbijdrage die volgt uit deze aansluiting). 

 Afhankelijk van de specifieke situatie & activiteiten moeten soms specifieke 

vestigingsformaliteiten ingevuld worden. 

 

Over de Belgische winst moet vennootschapsbelasting betaald worden. Klik hier voor het 

actuele overzicht van tarieven & percentages. 

 

Een vennootschap naar Belgisch recht  

In 2019 werd het vennootschapsrecht ingrijpend gewijzigd in België. Bestaande 

vennootschappen hebben de tijd om hun statuten hieraan aan te passen tot uiterlijk 1 januari 

2024. De dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht zijn op de bestaande 

vennootschappen evenwel al van toepassing vanaf 01/01/2020 ook al zouden de statuten op 

dat moment nog niet zijn aangepast. Voert u nu in de periode tot 1 januari 2024 om een andere 

reden een statutenwijziging door, dan bent u wel verplicht de nieuwe regels al onmiddellijk te 

implementeren. De bedoeling van deze wetswijziging is het ondernemen in België 

dynamischer, flexibeler en aantrekkelijker te maken met het oog op het  aantrekken van 

buitenlandse investeerders. Onder meer wordt het aantal vennootschapsvormen in België 

teruggebracht van 15 tot slechts 4.  
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De belangrijkste hiervan zijn de NV (voor grote vennootschappen) en de BV. Indien u juridische 

ondersteuning wenst bij deze statutenwijziging, dan kan u altijd contact opnemen met Interfisc 

(bijvoorbeeld voor het opmaken van statuten op maat, rekening houdende met de behoeften 

van de onderneming en/of diens aandeelhouders). 

 

De BV (besloten vennootschap) is een zelfstandige juridische entiteit met rechtspersoonlijkheid 

in België en is de rechtsopvolger van de binnenkort “oude” besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid (BVBA).  

 

Voor het oprichten in België van een BV dient aan het volgende te worden gedacht:  

 In tegenstelling tot vroeger is geen minimumkapitaal meer nodig. Oprichters moeten er wel 

voor zorgen dat er een “toereikend aanvangsvermogen” aanwezig is om de voorgenomen 

activiteiten uit te oefenen. Dit laatste moet blijken uit een financieel plan (dat een aantal 

verplichte vermeldingen moet bevatten) dat de oprichters voorafgaand moeten opmaken. 

 De BV kan éénhoofdig worden opgericht. 

 De vennootschap moet via een notaris worden opgericht. 

 De notaris zorgt voor de deponering bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en de 

publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad. 

 De vennootschap, die vanaf dat moment rechtspersoonlijkheid heeft, kan vervolgens 

worden ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) via een 

Ondernemingsloket, aan wie de basiskennis van bedrijfsbeheer dient aangetoond te 

worden. 

 Bij het lokale BTW-controle kantoor moet een BTW-registratie worden aangevraagd. 

 De vennootschap moet worden aangemeld bij een sociaal verzekeringsfonds met 

desgevallend een verzoek tot premievrijstelling (er zijn diverse gronden van vrijstelling  

voor betaling van de vennootschapsbijdrage die volgt uit deze aansluiting). 

 Afhankelijk van de specifieke situatie & activiteiten moeten soms specifieke 

vestigingsformaliteiten ingevuld worden. 

  

Over de Belgische winst moet vennootschapsbelasting betaald worden. Klik hier voor het 

actuele overzicht van tarieven & percentages. 

 
 

Waar moet u nog meer aan denken? 
 

Ongeacht of u in België aanwezig bent met een filiaal of vennootschap, is het belangrijk te 

weten dat u een salarisadministratie in België moet voeren (d.w.z. afdracht van sociale 

zekerheidspremies en/of belastingen) zodra u Belgische werknemers in dienst neemt. Heeft u 

geen filiaal of vennootschap, dan moet u een sociaal mandataris benoemen die u 

vertegenwoordigt ten aanzien van de verschillende instanties. Interfisc kan voor u optreden als 

sociaal mandataris. 

 

Laat u eigen werknemers (d.w.z. werknemers die woonachtig zijn in het land waar u gevestigd 

bent) geheel of ten dele, definitief of tijdelijk in België werken ? Interfisc kan u adviseren 

omtrent welke verplichtingen u dan in België dient na te leven en u hierin ook praktisch 

bijstaan (zo zal u bijvoorbeeld in bepaalde situaties verplicht zijn om op hun salaris Belgische 

loonbelasting/bedrijfsvoorheffing te berekenen, in te houden en door te storten aan de 

Belgische belastingdienst). 

"Ook al heeft u geen 

filiaal of vennootschap in 

België opgericht, kan het 

toch gebeuren dat de 

manier waarop u 

aanwezig bent in België 

of waarop u uw 

activiteiten organiseert, 

wordt beschouwd als 

een vaste inrichting"  
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Ook al heeft u geen filiaal of vennootschap in België opgericht, kan het toch gebeuren dat de 

manier waarop u aanwezig bent in België of waarop u uw activiteiten organiseert, 

overeenkomstig dubbelbelastingverdragen tussen België en de omringende landen, wordt 

beschouwd als een vaste inrichting. U dient dan Belgische vennootschapsbelasting te betalen 

over de winst die aan uw activiteiten in België kan worden gealloceerd. Heeft u twijfels over 

het op die manier aanhouden van een vaste inrichting in België? Interfisc voert graag een 

risico-analyse voor u uit. 

 

Zowel voor een vennootschap als voor een filiaal/bijkantoor zal een afzonderlijke boekhouding 

moeten worden gevoerd, conform de Wet op de Boekhouding en Jaarrekening van 

Ondernemingen. Daarnaast moet er een Belgische balans en winst- en verliesrekening worden 

samengesteld en moeten er voor de BTW & vennootschapsbelasting periodiek aangiftes 

worden ingediend. De meeste vennootschappen maar ook filialen van buitenlandse 

vennootschappen zijn in België verplicht om de jaarrekening te deponeren bij de 

Balanscentrale van de Nationale Bank van België.  

 

Wanneer u intracommunautaire handel drijft en goederen in- en uitvoert in Europa dan zal u 

aangifte moeten doen van deze transacties in een INTRASTAT aangifte, behalve indien zij een 

bepaalde drempel, vastgesteld op jaarbasis, niet overschrijden. 

 

Zowel voor de oprichting van een vestiging (vennootschap of vaste inrichting) en het verzorgen 

van de financiële administratie als voor de overige personeelsaangelegenheden van A tot Z 

kunt u terecht bij Interfisc.  

 
 
Wilt u meer weten?  
 
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie én een persoonlijk advies!  

 

U bereikt ons via onderstaande contactgegevens: 

0032 - (0)3 825 5003 welcome@interfisc.be www.interfisc.com 

 

Opmerking achteraf 
Uiteraard is deze informatie slechts een greep uit de wet- en regelgeving die België kent op het gebied van het 

vestigen van een bedrijf.  

Daarnaast is elke situatie anders en kunnen de regels in uw geval anders zijn dan zoals in dit document 

omschreven. Ondanks dat Interfisc dan ook grote zorgvuldigheid betracht met het verstrekken van informatie aan 

haar relaties, zijn wij niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete 

informatie. 

"De meeste vestigingen 

zijn in België verplicht 

om de jaarrekening te 

deponeren bij de 

Balanscentrale van de 

Nationale Bank van 

België"  
 

 


