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Uw arbeidskosten stijgen daar waar uw productiviteit 
stagneert.

Arbeidskosten groeien de dag van vandaag sneller dan 
de productiviteit per werknemer. De productiviteit 
stagneert sinds 2008, deels te wijten aan een zwakke 
groei in R&D investeringen.

U moet investeren in nieuwe productietechnologieën 
(robotica, automatie) om concurrentieel te blijven en de 
arbeidskosten onder controle te houden.

Nieuwe investeringen, verbeteringen en 
wijzigingen in uw materieel en outillage 
kunnen uw onroerende voorheffing positief 
beïnvloeden. Ook de werkorganisatie van uw 
arbeiders, voor o.a. teamwerk en nachtwerk, 
kan een belangrijke fiscale impact hebben.

De transitie naar Industry 4.0 noodzaakt u 
gekwalificeerd R&D personeel te vinden en te 
financieren.

Industy 4.0 vertaalt zich in investeringen in digitale 
oplossingen zoals e-commerce platformen, Big Data 
analyse, 3D printers, geautomatiseerde productielijnen, enz.
België behoort tot de top 10 in Europa voor wat betreft 
het aantal octrooiaanvragen gerelateerd aan Industy 4.0.
31% van de werknemers in de maakindustrie zijn 
hoogopgeleid maar hun werkgevers genieten niet altijd 
ten volle van de beschikbare fiscale maatregelen.

De transitie naar Industry 4.0 brengt uitdagingen met 
zich mee in het financieren van projecten en het vinden 
van gekwalificeerd R&D personeel.

Voor deze O&O kunt u onderzoekers tot 80% 
vrijstellen via de BV korting.  
U maakt al gebruik van de maatregel? Opgelet, 
heel wat ondernemingen passen deze niet 
optimaal toe.

De milieuwetgeving leidt tot nieuwe uitdagingen 
inzake investeringen.

15% van de investeringen in de maakindustrie zijn 
gericht op het verbeteren van efficiëntie en het 
verminderen van de negatieve impact op het milieu. 

Grondstofverliezen kunnen gemiddeld met 10% 
verminderd worden wat resulteert in een besparing 
van ongeveer 2% op de totale productiegerelateerde 
bedrijfskosten.

De maakindustrie moet zich aanpassen aan strikte 
normen inzake milieu en energieconsumptie. De 
investering in nieuw en efficiënter materiaal is dan 
ook belangrijk in het behalen van de gewenste 
doelstellingen.  

Via de investeringsaftrek of belastingkrediet 
kunt u tot 13,5% van de gekapitaliseerde 
investeringen gericht op energiebesparende 
processen aftrekken van de belastbare basis. 
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Stijgende arbeidskosten en nood aan 
gekwalificeerd personeel.

Strenge Belgische personeels- en 
milieuwetgeving.

Nood aan energiebesparende 
investeringen.

Toenomende concurrentie en nood 
aan differentiatie.

Uw economische context en 
uitdagingen in 2019:

Ons advies:



© Ayming 2019

Ayming Belgium is reeds meer dan 15 jaar actief 
in het anticiperen, versnellen en veilig stellen 
van de Business Performance van meer dan 600 
ondernemingen in België. Onze specialisten staan 
u bij op het gebied van Innovation Performance, 
HR Performance en Finance Performance. Aarzel 
niet om ons te contacteren om na ta gaan hoe 
we uw financiële prestaties kunnen verbeteren.

Identificatie van 
de fincanciële 

stromen

Controle van uw 
fiscale O&O 
compliance

Wegwerking van 
de administratieve 

rompslomp

• Interviews met experts door 
experts.

• We benchmarken uw business 
performance aanpak t.a.v. uw 
sector.

• We brengen uw reële O&O 
uitgaven en inkomsten in kaart.

• We herzien en actualiseren uw 
gebouwen en materiële activa.

• We zorgen dat u in orde 
bent met de RSZ, de fiscale 
regelgeving en administratieve 
richtlijnen.

• We verdedigen uw aanvragen 
t.a.v. de overheid.

• We begeleiden en steunen u in 
geval van controle.

• We zorgen voor de overdracht 
van kennis t.a.v. uw team.

• We volgen uw aanvraag 
of vordering op tot de 
besparingen bekomen zijn.

• We vertegenwoordigen u t.a.v. 
de bevoegde instanties.
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Beperkte toepassing BV korting voor 
ingenieurs met zwakke prorata’s.

€ 500.000 belasting op materieel en outillage.
Snel veranderend machinepark en nieuwe 
investeringen gericht op nieuwe regelgeving.

200 arbeiders in dienst.
Beperkte payrolloptimalisaties op de 
sociale en fiscale loonlasten (louter 
gericht op doelgroepen).

Interviews hielpen onze experts in de 
identificatie en waardering van:
• projecten gelinkt aan de 

automatisering en verbetering van 
energie-efficiëntie.

• projecten gelinkt aan 
kwaliteitscontrole.

• het bijkomende betrokken 
personeel.  

De belastbare basis werd gealigneerd met 
de realiteit:
• impact verbetering van bestaande 

machines op KI werd geïdentificeerd.
• beheer van de aangiftes van nieuwe 

investeringen en schrapping.

Diepgaande analyse van de werkorganisatie:
• ploegenarbeid geïdentificeerd bij 

magazijn- en verpakkingsafdeling 
die aanleiding gaf tot bijkomend 
fiscaal voordeel.

• optimalisatie van de sociale lasten 
inzake doelgroepen.

Optimaliseer uw business performance met Ayming

BV korting: 6 extra werknemers geactiveerd. Belasting teruggebracht tot € 0. € 50.000 bijkomende besparingen bekomen.

Een business case bij een van onze klanten
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