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De managementvennootschap  : 

 HOE DENKT FISCUS EN RECHTSPRAAK HIEROVER 

De management vennootschap kan worden gedefinieerd als de 
maatschappij die als finaliteit heeft deel te nemen aan de beheersactiviteit 
van een andere onderneming.  

Er is in het bijzonder sprake van een management vennootschap als de 
betrokken maatschappij deze vorm aanneemt om taken toevertrouwd te 
krijgen die normaal gezien kunnen worden uitgevoerd door een natuurlijke 
persoon.  

De onderliggende idee is dus, voor een maatschappij die werkkrachten 
zoekt - en zoals we later zullen zien, gaat het vaak om zeer hoog 
gekwalificeerd personeel - om deze taken niet toe te vertrouwen aan een 
individuele natuurlijke persoon, maar aan een maatschappij die door deze 
persoon met dit doel werd opgericht, de management vennootschap.  

In de meeste gevallen zal de potentiële werknemer dan de leidinggevende 
functies uitoefenen van de management vennootschap die hij heeft 
opgericht, met name die van beheerder, afgevaardigd bestuurder of een 
andere functie.  

Er wordt het vaakst teruggegrepen naar de constructie van de management 
vennootschap om te vermijden dat de relaties tussen de partijen in een 
arbeidsovereenkomst moeten worden gegoten. Er wordt inderdaad 
algemeen toegegeven dat een arbeidsovereenkomst slechts kan ontstaan 
ten aanzien van een werknemer als natuurlijk persoon, zodat de 
samenwerking tussen twee maatschappijen noodzakelijkerwijs een andere 
vorm moet aannemen, met name die van een ondernemingscontract of een 
mandaatovereenkomst bijvoorbeeld. 

Tijdens deze uiteenzetting is het de bedoeling om het standpunt te 
bestuderen dat wordt ingenomen door de jurisdicties, en heel in het 
bijzonder door de sociale jurisdicties, ten overstaan van dergelijke 
constructies.  

In een eerste fase gaan we dieper in op de voordelen, maar ook de nadelen 
van het oprichten van een management vennootschap in de plaats van een 
gesalarieerde samenwerking.  

In een tweede fase analyseren we de stelling die wordt ingenomen door de 
sociale jurisdicties en de risico’s die men loopt als ze weigeren de juridische 
constructie van de management vennootschap goed te keuren.  

1. Voor- en nadelen van het oprichten van een management 
vennootschap  

De oprichting door een potentieel gesalarieerde, natuurlijke persoon van 
een management vennootschap, waar hij de zelfstandige bestuurder van 



Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba 

 

zou zijn, om zijn diensten aan te bieden, heeft een groot aantal voordelen.  

Een aantal van die voordelen heeft louter en eenvoudigweg te maken met 
het statuut van zelfstandig werknemer van de bestuurder van een 
management vennootschap, andere vloeien voort uit de gebruikte 
vennootschapsstructuur.  

De eerste voordelen hebben eerst en vooral te maken met het recht op 
arbeid of meer precies de mogelijkheid om, door een samenwerking die de 
arbeidsovereenkomst omzeilt, een hele reeks beperkingen die inherent zijn 
aan dit contract uit de weg te ruimen.  

Zo zijn alle bepalingen van de wet van 3 juli ‘78 op de arbeidsovereenkomst 
en met name die met betrekking tot de opzegtermijnen of de 
verbrekingsvergoedingen niet van toepassing. De partijen moeten ook niet 
de voorschriften naleven van de wet van ‘71 op de arbeid, met betrekking 
tot de arbeidsduur, de feestdagen, enz.  

Dat is trouwens naar alle waarschijnlijkheid hét aantrekkelijkste aspect van 
de management vennootschap, alsook trouwens van de keuze voor een 
zelfstandige samenwerking: de partijen kunnen op deze manier enorm 
besparen op de sociale bijdragen.  

Door niet te kiezen voor een regime met arbeidsovereenkomst vermijdt de 
werkgever dat hij aan de RSZ werkgeversbijdragen moet betalen, die voor 
een bediende in principe 34% bedragen van het brutoloon. De werknemer 
ontsnapt van zijn kant aan de betaling van persoonlijke bijdragen waarvan 
het bedrag lichtjes hoger ligt dan de 13% van het brutoloon.  

Daarentegen is de zelfstandige manager in die hoedanigheid bijdragen 
verschuldigd aan het RISVZ ten belope van onderstaande tabel:  

Hoofdberoep 

Bijdrage%  Inkomensschijf 
€ 670,18 minder dan € 11.824,39 
22,00% tussen € € 11.824,39 en € 

51.059,94 
14,16% tussen € 51.059,94 en € 

75.246,19 
0% boven € 75.246,19 

 

Het is overduidelijk dat er zeer sterk bespaard kan worden op de sociale 
bijdragen zodat bij een gelijke kost voor de werkgever, de werknemer kan 
profiteren van een aanzienlijk hoger inkomen.  

We mogen in dit verband niet uit het oog verliezen dat het verschil nog veel 
frappanter zal zijn voor de hoge salarissen, met name rekening houdend 
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met het plafond van de sociale bijdragen van zelfstandigen.  

Het oprichten van een management vennootschap heeft ook een voordeel 
van fiscale aard, want het biedt de mogelijkheid om de progressieve 
aanslagvoet van de belastingen van natuurlijke personen, waarvan de 
hogere schijven culmineren op 50%, te vervangen door de vaste 
aanslagvoet van 33,99% van de vennootschapsbelastingen en zelfs de 
progressief verlaagde aanslagvoet. 

PERSONENBELASTING 

Inkomensschijf inkomsten 

2011 

(aanslagjaar 2012) 

Berekening belasting 

0,00 € - 8.070,00 € 25 % 

8.070,00 € - 11.480,00 € 2.017,50 € + 30 % 

11.480,00 € - 19.130,00 € 3.040,50 € + 40 % 

19.130,00 € - 35.060,00 € 6.100,50 € + 45 % 

35.060,00 € - ... 13.269,00 € + 50% 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Verlaagd opklimmend tarief (aanvangsttarieven) in de 

vennootschapsbelasting 

voor aanlagjaar 2010 (inclusief 3% crisisbijdrage) 

Schijven van belastbare winst     

- minder dan € 25.000 24,98%   

- tussen € 25.000 - € 90.000 31,93% + € 6.245,00 

- tussen € 90.000 - € 322.500 35,54% + € 26.999,50 

- meer dan € 322.500 33,99% + € 109.630,00 

 

De management vennootschap zal door haar vorm de rol kunnen spelen van 
een patrimoniale vennootschap ten voordele van zijn eigenaar en dit met 
name in het kader van een erfrechtelijke planning of met het oog op de 
financiering van een belangrijke investering.  

Ze zal ook, door het spel van het toekennen van dividenden of tantièmes, 
een grote flexibiliteit mogelijk maken in de verdeling van fondsen aan haar 
eigenaar-beheerder.  
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Een aantal nadelen daarentegen is inherent aan de oprichting van een 
dergelijke management vennootschap.  

Een eerste nadeel zijn de oprichtingskosten van de vennootschap en de 
beheerskosten (het houden van een afzonderlijke boekhouding, verplichting 
van een bijkomende aangifte van de vennootschapsbelastingen, enz.).  

Een werknemer die ervoor kiest om zijn prestaties in een dergelijk kader 
aan te bieden, zal het moeten stellen zonder alle beschermende 
voorzieningen in de sociale wetgeving, met name op het vlak van de 
opzegtermijn.  

Hij zal zich niet meer kunnen beroepen op de wet op de 
inkomstenbescherming of op het voorrecht van gesalarieerde werknemers 
in het geval van faillissement van hun werkgever en hij zal ook niet meer de 
voordelen genieten van artikel 18 van de wet van 3 juli ‘78 en de beperking 
van de burgerlijke aansprakelijkheid die eruit voortvloeit.  

We wijzen er tenslotte op dat de sociale dekking die wordt toegekend aan 
de zelfstandige werknemer gevoelig zwakker blijft dan die van de 
bezoldigde werknemer en dat ze blijkbaar zal moeten worden 
gecompenseerd door het afsluiten van bijkomende verzekeringen voor 
kleine risico’s en gewaarborgd inkomen, alsook door een stelsel voor extra-
legaal pensioen.  

Er moet ook rekening worden gehouden met de kosten van al deze 
bijkomende stelsels om de opportuniteit in te schatten van de oprichting 
van een management vennootschap.  

Het staat buiten kijf dat al deze kosten in heel wat gevallen en vanaf dat 
de toe te passen bezoldiging een bepaalde drempel overschrijdt, 
ruimschoots lager liggen dan de besparingen die kunnen worden 
gedaan door een management vennootschap op te richten.  

Men zal niettemin onmiddellijk zien dat een dergelijke constructie niet 
openstaat voor iedereen en dat ze slechts kan worden gerealiseerd onder 
bepaalde voorwaarden.  

2. Standpunt van de sociale jurisdicties ten aanzien van de 
management vennootschap  

De vervanging van een bedrijfsovereenkomst die werd afgesloten door een 
management vennootschap, door een arbeidsovereenkomst afgesloten door 
een natuurlijk persoon is niet geheel risicovrij.  

Buiten het feit dat deze constructie kan worden aangevochten door de 
fiscale administratie, kan ze ook worden verworpen door de sociale 
jurisdicties.  

De vraag wordt meestal gesteld op aanraden van de RSZ, wiens 
bekommernis het is om te vermijden dat ze bijdragen misloopt en die een 
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geding zal inspannen voor de Arbeidsrechtbank voor de betaling van de 
vermelde bijdragen door het feitelijke bestaan te laten gelden van een 
arbeidsovereenkomst tussen de partijen(5).  

De sociale jurisdicties die zich moeten uitspreken over deze kwestie hebben 
al meermaals de theorie van de simulatie toegepast, waarbij ze in navolging 
van de Arbeidsrechtbank van Brugge en het Arbeidshof van Gent in de 
beroemde zaak Leekens, van mening zijn dat “de realiteit primeert op de 
fictie” en dat het systeem van de management vennootschap “vereist dat er 
een aantal voorwaarden zijn vervuld, niet in aanmerking komt voor iedereen 
en een reeks risico’s inhoudt” (6).  

De sociale jurisdicties kunnen er dus van uitgaan dat een management 
vennootschap in de werkelijkheid een arbeidsovereenkomst verbergt die 
werd afgesloten tussen de werkgeversmaatschappij en de natuurlijke 
persoon die de management vennootschap heeft opgericht en ze ook 
bestuurt.  

Ze zullen er dan alle gevolgen uit trekken over het bestaan van een 
dergelijke arbeidsovereenkomst, met name wat de voorwaarden van de 
sociale bijdragen betreft die verschuldigd zijn aan de RSZ.  

In dat verband wijzen we erop dat het financiële risico van de terugbetaling 
aan de RSZ van alle omzeilde sociale bijdragen volledig bij de werkgever 
ligt, met inbegrip van de persoonlijke sociale bijdragen van de werknemer 
die niet zouden zijn ingehouden.  

Dan moet de zeer concrete vraag worden gesteld naar hoe een dergelijke 
herkwalificatie op basis van de theorie van de simulatie kan worden 
vermeden.  

In dat verband kunnen we enkel aanmanen tot de grootste voorzichtigheid.  

Eerst en vooral moet het gebruik van de management vennootschap 
worden voorbehouden voor functies die door hun aard op zich een 
voldoende zelfstandigheid inhouden om uitgeoefend te kunnen worden 
zonder band van ondergeschiktheid.  

De management vennootschap mag dus enkel worden gebruikt voor het 
uitoefenen van leidinggevende functies of functies van het type 
“consultancy” (juridisch, fiscaal, technisch of wetenschappelijk) die door 
hun aard buiten het bedrijf kunnen worden uitgeoefend en waarvoor geen 
band van ondergeschiktheid nodig is.  

Men moet eveneens zeer voorzichtig zijn in de formulering van de 
contractuele documenten die beide vennootschappen binden, alsook in de 
uitvoering van deze overeenkomst, om te vermijden dat er enige 
aanwijzingen van ondergeschiktheid te vinden zijn.  

Het verdient derhalve aanbeveling om zich op dit vlak te laten adviseren, en 
met name:  

 
* De overeenkomst tussen beide vennootschappen een 
“beheersovereenkomst” of een “bedrijfsovereenkomst” te noemen; 
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* Elk element uit te sluiten waaruit een relatie intuitu personae 
blijkt door bijvoorbeeld te verwijzen naar een natuurlijke persoon; 
  
* Geen enkele juridische autoriteit te voorzien tussen de partijen en 
ook elke contractuele bepaling te vermijden waaruit een dergelijke 
autoriteit blijkt (mogelijkheid om precieze instructies te geven, 
verplichting om regelmatig rapporten in te dienen, verplichting om 
de uurregeling na te leven of afwezigheden te rechtvaardigen, 
verplichting om de activiteit uit te oefenen in de lokalen van de 
onderneming met of zonder het materiaal ervan); 
  
* Te vermijden dat er zelfs enige blijk is van economische 
afhankelijkheid van de management vennootschap tegenover de 
beheerde maatschappij (dit zou kunnen worden bewerkstelligd door 
bijvoorbeeld te signaleren dat de management vennootschap haar 
activiteit eveneens kan uitoefenen ten voordele van derden of zelfs 
dat ze andere activiteiten kan hebben).  

Het is ook noodzakelijk dat de concrete uitvoering van het aldus opgestelde 
contract geen ondergeschiktheid laat uitschijnen.  

De RSZ kan zich inderdaad baseren op aanwijzingen van ondergeschiktheid 
om vast te stellen dat de partijen niet volledig de juridische gevolgen 
dragen van de constructie die ze hebben opgezet en aldus aantonen dat de 
werkelijke relatie tussen de partijen een arbeidsovereenkomst is.  

Als deze voorzichtigheidsregels strikt worden nageleefd, zal er wellicht in 
minder gevallen nog een management vennootschap kunnen worden 
opgericht.  

Rechtspraak 1 

Managementvennootschap & arbeidsovereenkomst  
 
Een bekend voetbaltrainer brengt zijn activiteiten onder in een 
managementvennootschap die vervolgens een overeenkomst afsluit met 
een al even bekende club. Voorwerp van de overeenkomst : de 
terbeschikkingstelling van de voetbaltrainer aan de club.  
 
De R.S.Z. vindt dat de trainer met een verdoken arbeidsovereenkomst 
verbonden is met de voetbalclub. De Arbeidsrechtbank te Brugge geeft de 
R.S.Z. gelijk, en wordt daar nu in gevolgd door het Arbeidshof te Gent.  
 
De overeenkomst tussen de twee rechtspersonen over het verrichten van 
arbeid, verhindert volgens het Hof niet dat er een arbeidsovereenkomst tot 
stand komt tussen één van deze rechtspersonen en de natuurlijke persoon 
die de arbeid verricht.  
 
Het Hof stelt vast dat de trainer krachtens de overeenkomst (tussen de 
managementvennootschap en de club) "alle onderrichtingen van de 
voetbalclub op organisatorisch, administratief en representatief gebied" 
moest volgen. En dat hij alle activiteiten moest "vervullen die de voetbalclub 
wenselijk acht volgens de noodwendigheden van de club". Het Hof besluit 
dat de trainer onder het juridisch gezag van de voetbalclub stond. Of de 
club deze mogelijkheid van gezag wel of niet heeft benut, heeft geen 
belang. 
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De gepresteerde diensten bestonden dus uitsluitend uit arbeid in loondienst. 
Bijgevolg moeten de vergoedingen die de managementvennootschap 
ontving, als "loon" van de trainer aangemerkt worden. Dat dit loon hem niet 
rechtstreeks werd betaald, heeft geen belang. Volgens het Hof mag de 
betaling aan de vennootschap de facto gelijkgesteld worden met een 
betaling aan de trainer; hij was immers tegelijk hoofdaandeelhouder, 
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de 
managementvennootschap. 
 
Weliswaar zijn sommige elementen niet verenigbaar met een 
arbeidsovereenkomst (het aanrekenen van BTW, het betalen van sociale 
bijdragen in het stelsel van de zelfstandigen, enz.). Maar dat is volgens het 
Hof in casu van geen belang : zij waren immers enkel het gevolg van een 
verkeerde beoordeling van de werkelijke rechtsverhouding. 

Rechtspraak 2 

Overeenkomst met managementvennootschap doorprikt  

Uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen (Antwerpen, 18 mei 1999, 
F.J.F., N° 99/154). 
 
In casu ging het om een zelfstandig schilder. Terwijl hij zijn beroep 
persoonlijk bleef uitoefenen, richtte hij een managementvennootschap op 
waarmee hij een overeenkomst afsloot voor het leveren van diverse 
managementprestaties. De schilder wou de door de vennootschap 
aangerekende beheersvergoedingen aftrekken als beroepskost. Maar de 
Administratie weigerde de aftrek, omdat er tegenover de 
beheersvergoedingen geen door de vennootschap geleverde 
managementprestaties zouden staan. Het Hof van Beroep te Antwerpen 
sluit zich bij dat verzet aan.  
 
Het stelt vast dat de door de vennootschap opgemaakte facturen zeer vaag 
en algemeen zijn op het stuk van de geleverde prestaties ("voor diverse 
geleverde prestaties", "opvolgen van de concurrentiepositie in de 
omgeving", "algemene administratie", enz.). Nooit is enig detail of 
specificatie van de prestaties verstrekt. De facturen laten bijgevolg niet toe 
de aard en het beroepskarakter van de uitgaven vast te stellen, en evenmin 
het aangerekende bedrag te controleren. 
Voorts blijft de belastingplichtige in gebreke het bewijs van effectieve 
betaling van de facturen te leveren.  
 
Bovendien hebben de partijen niet alle gevolgen van de 
managementovereenkomst aanvaard. Zo wordt de in de overeenkomst 
voorziene facturatiemethode via voorschotfacturen, pas vier jaar later 
effectief toegepast. Uit de managementovereenkomst blijkt dat de 
vennootschap zich bezighoudt met "sociale, boekhoudkundige, fiscale en 
financiële zaken en adviezen".
 Maar uit de feiten blijkt dat de schilder zich voor dergelijke zaken al liet 
bijstaan door een extern accountantskantoor.  
 
Uit al deze elementen kon de Administratie volgens het Hof terecht afleiden 
dat er veinzing in het spel was. De aftrek werd dus terecht verworpen. 
 
Dubbele belasting ?  
 
Het Hof wuift nog de stelling van de belastingplichtige van de hand als zou 
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het weigeren van de aftrek van de facturen neerkomen op een dubbele 
belasting. Van dubbele belasting is enkel sprake bij het tweemaal belasten 
van eenzelfde inkomen voor hetzelfde of verschillende aanslagjaren ten 
name van eenzelfde of van verschillende belastingplichtigen, wanneer één 
van de aanslagen de andere wettelijk uitsluit. Daarvan is hier geen sprake, 
aangezien het om twee verschillende zaken gaat : enerzijds het (in hoofde 
van de schilder) niet in aanmerking nemen van een kost als beroepskost; en 
anderzijds het (in hoofde van de managementvennootschap) belasten van 
een aangegeven omzet als inkomen.  
 

SAMENVATTING : 

Het is niettemin enkel voor die prijs dat men, zonder veel hoeven te vrezen, 
kan profiteren van de voordelen - die zoals we gezien hebben soms echt de 
moeite lonen - van de management vennootschap.  

 

Grt wouter devloo 

Accountant belastingconsulent 

 
 
 


