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Wet van 30 oktober 2022 
ondersteuningsmaatregelen 
energiecrisis

 
 

 

Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

AANGENOMEN!

 



6 

 

Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• aanpassing belastingvermindering voor uitgaven voor nieuw, slim, groen & vast 
laadstation voor elektrische wagen @ woning - in PB (nat. pers)
(aanpassing art. 145/50 WIB92)

• verhoging maximumbedrag (per laadstation & per BP) met recht op vermindering:
€ 1500  € 1750 (ratio: stijgende grondstofprijzen  duurdere stations)

• 45% voor uitgaven betaald (vanaf 1.1.)2022  max € 787,50 fiscaal voordeel

• 30% voor uitgaven betaald 2023  max € 525,00 fiscaal voordeel

• 15% voor uitgaven betaald (t/m 31.08)2024  max € 262,50 fiscaal voordeel

€ 1500  € 8000 per bidirectioneel laadstation & per BP

• 30% voor uitgaven betaald (vanaf 1.1.)2023  max € 2400 fiscaal voordeel

• 15% voor uitgaven betaald (t/m 31.08)2024  max € 1200 fiscaal voordeel

• vanaf aj 2024: verplichting om factuur + keuringsattest bij aangifte PB te VOEGEN

 
 

 

Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

definitie ‘BIDIRECTIONEEL’

“Bidirectioneel laden houdt in dat elektriciteit in twee richtingen kan worden geladen, 
van de laadpaal die elektriciteit krijgt van het elektriciteitsnet (zonnepanelen, 
thuisbatterij, elektriciteitsnetwerk, …) naar de elektrische wagen of van de elektrische 
wagen naar de laadpaal voor ander gebruik (privatief – V2H, elektriciteit plaatsen op 
het elektriciteitsnetwerk – V2G, …). Deze technologie laat toe om de batterij van de 
elektrische wagen in te zetten voor een flexibel elektriciteitsverbruik, zowel op 
microniveau, bijvoorbeeld in de woning, als op macroniveau voor de stabilisering van 
het elektriciteitsnetwerk wanneer een groot aantal elektrische wagens zijn 
aangesloten via een bidirectioneel laadstation. Dergelijke laadstations spelen bijgevolg 
een belangrijke rol … in de stabilisering van het elektriciteitsnetwerk” 
(Memorie van toelichting DOC55 2899/001, p. 26)
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Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

ratio ‘BIDIRECTIONEEL’

“Intelligente laadpalen kunnen opgevolgd worden en staan toe om de start en de 
duurtijd van het laden te beheren. Op die manier zal het opladen de 
werkingszekerheid van het elektriciteitsnet niet in gevaar brengen. Door het 
gebruik van intelligente laadpalen zal het verbruik niet enkel verschoven kunnen 
worden naar de daluren, maar zal de batterij van de wagen ingezet kunnen worden 
om op momenten van schaarste elektriciteit terug op het net te zetten” 
(PV 546 van 13 juli 2021)

“Als men dat kan doen met enkele honderdduizenden elektrische wagens, kan men 
de grote pieken in de vraag naar elektriciteit opvangen. In dat geval wordt er een 
kerncentrale uitgespaard…” (Verslag Plenaire nr. 138 van 10 november 2021, p. 12)

 
 

 

Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

Belastingvermindering voor BIDIRECTIONELE STATIONS

• noodzakelijk om ‘dynamisch gedrag’ te controleren 
zodat stabiliteit stroomnet niet in gevaar komt

• België: ENKEL door Synergrid goedgekeurde modellen (C10/26-lijst)

• technologisch complexer  veel duurder in aankoop

• daarom hoger maximumbedrag van € 8000 vanaf 2023

• commercialisatie wordt pas in 2023 verwacht…
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Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

“tussenkomst in de gestegen vervoerskosten van werknemers”

• door WG betaalde kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen WN (= andere 
beroepsverplaatsingen dan woon-werkverkeer) afgelegd met eigen motorvoertuig

• voor periode 1 maart 2022 tot 30 juni 2022 retroactieve verhoging tot 0,402 EUR/km

• indexaanpassing niet langer per jaar maar per kwartaal: 1.7.2022 – 30.9.2022(?)

• werkgever aangemoedigd met nieuw belastingkrediet
om personeel maximale kilometervergoeding toe te kennen

periode vergoeding in EUR/km

01.07.2022 - 30.06.2023 0,4170

01.03.2022 - 30.06.2022 0,4020

01.07.2021 - 28.02.2022 0,3707

 

 

Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

Belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding 
voor dienstverplaatsingen

• progressief belastingkrediet om personeel maximale kilometervergoeding toe te kennen

• PB-VB-BNI-RPB

• berekend op verhoging kilometervergoeding die uiterlijk 31.12.2022 toegekend is 
voor dienstverplaatsingen in de periode 1.3.2022 – 31.12.2022

• verhoging ingevolge aanpassing CAO, arbeidsreglement of individuele 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur ( vrijwilligers uitgesloten)
gesloten in periode 1 november 2021 (= referentietijdstip) t/m 31 december 2022

• werkgever draagt verhoging (geen doorrekening aan derde, bv. uitzendkantoor @ WG)
verhoging niet ten last van buitenlandse inrichting

 
 

 



9 

 

Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• belastingkrediet (BK) berekend volgens tweeledige formule:

• verhoging km-vergoeding van 37,08 cent tot maximumforfait (nu 41,70 cent) x 100%

• verhoging km-vergoeding tot en met 37,07 cent 
x gemiddelde bedrag km-vergoeding vóór (= op 1.11.2021) en na verhoging / 37,07

• bv. verhoging in april 2022 van 25 cent naar 35 cent: [(25 + 35)/2] / 37,07 = 80,93%

• BK volledig verrekend met PB, VB, RPB, BNI en terugbetaald (> € 2,50)

• BK heeft geen invloed op vermeerdering (wegens onvoldoende voorafbetalingen)

• verhoging waarvoor BK wordt verleend = verworpen uitgave
rest km-vergoeding auto onderworpen aan aftrekbeperking autokosten

• BK voor belastbaar tijdperk waarin verhoging km-vergoeding wordt toegekend
aj 2022 - gebroken boekjaar: NIET via aangifte VB / aanvraag via afzonderlijk formulier (KB!)

• tijdelijk BK van toepassing op de vanaf 1.3.2022 t/m 31.12.2022 toegekende verhogingen
= dienstverplaatsingen gedaan in dezelfde periode (ongeacht tijdstip betaling)

 
 

 

Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

VOORBEELD BELASTINGKREDIET – Memorie van toelichting DOC55 2899/001, p. 48

• WN: 3000 km ‘andere beroepsverplaatsingen’ in periode 1.3.2022 - 31.03.2022

• op 1.11.2021 (referentietijdstip): km-vergoeding van 30 cent (referentievergoeding)

• op 1.3.2022 verhoogde WG km-vergoeding tot 40 cent (in CAO)

• extra kosten voor WG = € 300 (3000 km x 10 cent verhoging)

• verrekenbaar en terugbetaalbaar belastingkrediet bedraagt € 279,77

• verhoging (40 cent – 37,07 cent) x 3000 x 100% = € 87,90

• verhoging (37,07 cent – 30 cent) x 3000 x 90,46%* = € 191,87

(*) [(30 cent + 37,07 cent)/2] / 37,07 

• WG: € 300 = verworpen uitgave  nettokost = € 300 – € 279,77 = € 20,23
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Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• inkomstenbelastingen
2022 - 2023: 4 % nalatigheidsintresten & 2 % moratoriumintresten 

• aj 2024
vrijwillige ambulanciers: belastingvrije vergoeding tot € 6410
voorwaarde ‘dringende geneeskundige zorgverlening cf wet van 8 juli 1964’ geschrapt
 uitbreiding toepassingsgebied (bv. niet dringend ziekenvervoer)
(aanpassing art. 38 §1 lid1 12°WIB92)

• aj 2023: belastingvrijstelling Vlaamse jobbonus (nieuw art. 38 §1 lid1 36°WIB92)
= premie van maximaal € 600 voor WN met bruto maandloon tss € 1800 & € 2500

• 1 april 2022: ‘vliegtaks’ (TILEA) = verworpen uitgave voor luchtvaartmaatschappij

• UITZONDERING: doorrekening @ derden + uitdrukkelijke vermelding op factuur
 derde (= eindgebruiker/passagier) onderworpen @ aftrekverbod

• aftrekverbod voor “toekenningen aan derden ter vergoeding taks” (Venn  bedrijfsleider) 
(nieuw art. 53/1 lid2 en 53 31°WIB92)

 
 

 

Wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• niet verantwoorde kosten onderworpen @ ‘geheime commissielonen’-aanslag in VB
= verworpen uitgave (aanpassing art. 197 lid1 WIB92)

• IDEM verdoken meerwinsten

• regionale & lokale coronasteun: vergoedingen tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2022 
toegekend door gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten = belastingvrij

• verrekenbare BV op inkomsten uit verenigingswerk (zie verder)

• diverse ingrepen in ‘vrijstelling doorstorting BV’-stelsels

• wijziging van onderzoeks-, aanslag-, bezwaar- en bewaartermijnen

aanslagtermijn (+ onderzoekstermijn) niet- of laattijdige aangifte: 4 jaar

aanslagtermijn semi-complexe aangifte: 6 jaar (bv. aangifte PB met FBB)

aanslagtermijn complexe aangifte of bij fraude: 10 jaar (bv. aangifte PB met buit. juridische constructie)

bewaartermijn: 10 jaar / bezwaartermijn: 6 maanden  1 jaar

details zie actuaclub ‘Procedure’
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Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke 

ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

GEPUBLICEERD IN BS 3 november 2022

 
 

 

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

Nieuwe federale ELEKTRICITEITS- & GASPREMIE 
(in navolging van eerdere € 100 verwarmingspremie: kan nog aangevraagd tot 17 november)

• op 30.09.2022 variabel of (na 30.09.2021) vast residentieel contract op domicilie-adres 
 huishoudelijke afnemer van energie / GEEN sociaal tarief

• € 122 elektriciteitspremie: € 61 voor november 2022 & € 61 voor december 2022
€ 270 gaspremie: € 135 voor november 2022 & € 135 voor december 2022
 ongeacht inkomen! (maar nieuwe ‘bijzondere bijdrage energie’ zie verder)

• verrekening met voorschot- of afrekeningsfactuur of via overschrijving

• in principe automatische toekenning (vóór 1 januari 2023) door energieleverancier, 
maar… NIET automatisch indien niet op de ‘FOD Economie-lijst’
 niets ontvangen: uitdrukkelijk (online) aanvragen vanaf 23.01 t/m 30.04.2023 bij FOD economie

 beslissing binnen maand na aanvraag

Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke 

ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis
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Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

TERUGNAME elektriciteits- en gaspremie via bijzondere bijdrage energie

• GEFISCALISEERD: gedeeltelijke ‘terugvordering’ premies in aanslagbiljet PB
via nieuwe ‘bijzondere bijdrage energie’  GEEN extra aangiftecodes!

• op naam van afnemer energie / aanvrager premie (= verkrijger)

• voor belastbaar tijdperk(en) waarin premie wordt verrekend of betaald

• wettelijk vermoeden: betaling vóór 19 januari 2023 = datum factuur of creditnota

• mogelijk meerdere belastbare tijdperken: inkomsten 2022 én 2023…

• bijzondere bijdrage energie = NIET aftrekbaar als beroepskosten

• terugname bij (te) hoog inkomen

• inkomen = “totale netto inkomen” van 2022: na aftrek beroepskosten, vóór aftrek ond.uitk. 

uitgezonderd intresten en dividenden behaald buiten beroepsactiviteit

• omvat ook afzonderlijk belaste inkomsten: bv. auteursrecht, opzeggingsvergoeding (!)

Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke 

ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis

 
 

 

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

TERUGNAME elektriciteits- en gaspremie via bijzondere bijdrage energie

• bijzondere bijdrage is verschuldigd bij (gezins)inkomen van 2022

• > € 62.000 voor alleen belaste verkrijger

• > € 125.000 voor gemeenschappelijk belaste verkrijger (= som v. inkomen van beide partners)

• te verhogen met € 3700 per persoon ten laste / € 1850 per kind in co-ouderschap (aj 2023)

• bijzondere bijdrage = [energiepremie(s) 2022 en/of 2023] x gemiddelde aanslagvoet x 1,5
 afgerond op cent

• gemiddelde aanslagvoet:

• van belastbare tijdperk 2022 (vermeld op aanslagbiljet aj 2023)

• voor gemeenschappelijk belasten: gemiddelde van de gemiddelde aanslagvoeten 
van elke partner  bv. (man 38% + vrouw 43%) / 2 = 40,5%

• fiscus berekent en vestigt automatisch ‘bijzondere bijdrage energie’ in aanslagbiljet PB 
FOD Economie communiceert gegevens @ FOD financiën: naam, bedrag, datum

Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke 

ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis
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Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• VOORBEELD bijzondere bijdrage energie (Memorie van toelichting DOC55 2915/001, p. 29)

• X & Y, gehuwd, twee kinderen ten laste, hebben eind 2022 energiepremie van € 392 ontvangen 
op naam van Y

• X heeft in 2022: € 45.000 bezoldigingen (code 250 op fiche 281.10) 
+ € 600 vergoeding woon-werkverkeer met openbaar vervoer (code 254)

€ 10.000 auteursrechten (op fiche 281.45)
€ 3000 inkomsten uit deeleconomie (op fiche 281.29)

NETTO-INKOMEN = € 45.000 – 5040 (f.kosten) + 10.000 – 5000 (f.kosten) + 3000 – 1500 (f.kosten)
= € 46.460

• Y heeft in 2022 € 90.000 netto baten (na aftrek kosten)

• TOTALE NETTO-INKOMEN = € 136.460 > [€ 125.000 + 2 x € 3700] bijzondere bijdrage verschuldigd

• gemiddelde aanslagvoet X = 30,8% / Y = 38,1% (zie aanslagbiljet aj 2023)
gemiddelde gezinsaanslagvoet = 34,45% [(30,8 + 38,1)/2] 

• bijzondere bijdrage energie in hoofde van Y (aanslag PB aj 2023): € 392 x 0,3445 x 1,5 = € 202,57

Wet van 30 oktober 2022 ondersteuningsmaatregelen energiecrisis

 

  



14 

 

  



15 

 

Vaksgewijs
Overzicht Actua PB
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Aangiftevak II – kind in co-ouderschap 

• verdeling belastingvrije toeslag voor kind in co-ouderschap 

• voorwaarden: onderhoudsplicht + gelijkmatig verdeelde huisvesting op basis van: 

- ofwel geregistreerde overeenkomst + fiscale clausule verdeling toeslagen

- ofwel vonnis (fiscale clausule geen vereiste!)

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

 
 

 

Aangiftevak II – kind in co-ouderschap

• PV 848 van 4 februari 2022

wettelijke voorwaarden vervuld  verdeling = GEEN automatisme

“verdeling belastingvrije sommen wordt nooit opgelegd” als de co-ouders in onderlinge 

overeenstemming van die verdeling afzien (ouder1 vraagt volledige toeslag 

& ouder2 vraagt geen toeslag) en zelfs als één co-ouder de helft van de toeslag vraagt 

terwijl het kind in co-ouderschap in werkelijkheid enkel bij de andere ouder verblijft

• Circulaire van 30 juni 2022

“gelijkmatig verdeelde huisvesting” in vonnis/EOT

 alternatieve omschrijving mogelijk als gelijke tijdsverhouding is weergegeven: 

week om week, afwisselend verblijf… met wissel op ‘dag + uur’ (!)

NIET: gedeeld hoederecht / bilocatie / co-ouderschap  uitz. vonnis/EOT vóór 2008

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens
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Verdeling belastingvrije som voor kind in co-ouderschap 

De belastingvrije toeslagen voor de kinderen worden bij helften verdeeld als de co-ouders 

onderhoud verschuldigd zijn aan die kinderen en de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is 

verdeeld op grond van:  

 ofwel een (kosteloos) geregistreerde overeenkomst of een door een rechter 

gehomologeerde overeenkomst (bv. in kader van echtscheiding met onderlinge toestemming 

- EOT). De overeenkomst moet uitdrukkelijk vermelden:  

o de gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind;  

o het akkoord tot verdeling van de belastingvrije toeslagen (= fiscale clausule);  

 ofwel een rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van de 

kinderen gelijkmatig is verdeeld. De beslissing moet geen fiscale clausule bevatten. Eens de 

rechter beslist heeft tot de gelijkmatige verdeling van de huisvesting van de kinderen, zullen 

de belastingvrije toeslagen moeten worden verdeeld, zelfs indien de rechter de verdeling van 

de belastingvrije toeslagen niet uitdrukkelijk oplegde in het vonnis (art. 132bis WIB92 is 

immers van openbare orde).  

Rechtspraak : de toepassing van de fiscale co-ouderschapsregeling (= verdeling van de belastingvrije 

toeslag) mag niet worden geweigerd door de belastingadministratie indien de ‘gelijkmatig verdeelde 

huisvesting’ niet letterlijk is opgenomen in het vonnis, maar die verdeling wel blijkt uit de 

bewoording ‘afwisselend verblijf van de kinderen bij elke partij, met wissel op zondag’ (Rb. Brugge 

dd. 27.06.2016). Zie ook Gent dd. 03.11.2015. 

De belastingadministratie bevestigt dit principe: “de woorden ‘gelijkmatig verdeelde huisvesting’ 

moeten niet letterlijk zijn vermeld in het vonnis. Alternatieve omschrijvingen kunnen worden 

aanvaard, op voorwaarde dat er geen enkele twijfel over kan bestaan dat de huisvesting of het 

verblijf van de kinderen gelijkmatig in de tijd over beide belastingplichtigen is verdeeld” (Circulaire 

dd. 30.06.2022).  

Volgende alternatieve omschrijvingen worden aanvaard: gelijkmatig verblijf, week om weekregeling 

(met wissel op ‘dag + uur*’), alternerend/afwisselend verblijf met wissel op ‘dag + uur*’.  

Worden niet aanvaard: co-ouderschap**, gedeeld hoederecht**, bilocatie**, 

alternerend/afwisselend verblijf … zonder vermelding van een vast(e) wisseldag en -uur.  
 

(*) met vermelding van een vast uur zodat elke twijfel over de gelijke tijdsverhouding is uitgesloten  

(**) behalve in gehomologeerde of geregistreerde overeenkomsten en rechterlijke beslissingen die dateren van 

vóór 01.01.2008 (zie de Memorie van toelichting bij de W 27.12.2006 en Circulaire dd. 26.04.2010, nr. 22).  

 

De voorwaarden worden beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar. Uiterlijk op dat tijdstip moet:  

 ofwel de rechterlijke beslissing genomen zijn (= de datum van de beslissing);  

 ofwel de overeenkomst geregistreerd of gehomologeerd zijn. 

Monkey.be (JW) 
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GEEN automatisme  

Het fiscaal co-ouderschap en de verdeling van de belastingvrije toeslagen voor kinderen in co-

ouderschap zijn een automatisme van zodra de wettelijke voorwaarden (zie hoger) vervuld zijn (o.a. 

Rb Brussel dd. 21.01.2021), ook indien de rechter het fiscaal voordeel voor die kinderen exclusief 

toekent aan één van beide ouders. De fiscale wet is van openbare orde (Antwerpen dd. 02.04.2019). 

Dat was aanvankelijk ook het standpunt van de belastingadministratie. Maar volgens het Hof van 

Cassatie is het fiscaal co-ouderschap geen automatisme in de situatie waar de gelijkmatig verdeelde 

huisvesting is opgelegd in een rechterlijke beslissing die geen fiscale clausule bevat, d.w.z. de rechter 

spreekt zich niet uit over de verdeling van de belastingvrije toeslagen voor de kinderen in co-

ouderschap. In dat geval is die verdeling een mogelijkheid, maar geen verplichting (Cassatie dd. 

17.02.2020).  

In navolging van het arrest stelt de belastingadministratie nu ook dat de fiscale co-ouderschaps-

regeling niet zonder meer en automatisch wordt toegepast van zodra de wettelijke voorwaarden 

vervuld zijn. De verdeling van de belastingvrije toeslagen voor kinderen wordt door de 

belastingadministratie nooit opgelegd als de co-ouders in onderlinge overeenstemming van die 

verdeling afzien of wanneer het kind in co-ouderschap in werkelijkheid slechts bij één ouder verblijft. 

“Als één van de ouders de volledige toeslag op de belastingvrije som vraagt (terwijl de andere de helft 

ervan vraagt in toepassing van het co-ouderschap), kan dat voordeel (…) volledig aan die ouder 

worden toegekend als hij (op basis van feitelijke en juridische elementen) onomstotelijk aantoont dat 

de in de overeenkomst of in de rechterlijke beslissing vastgelegde gelijkmatig verdeelde huisvesting in 

werkelijkheid niet wordt toegepast en dat het kind uitsluitend deel uitmaakt van zijn gezin. Ook in het 

geval dat aan de voorwaarden voor de gelijkmatig verdeelde huisvesting is voldaan, maar dat de 

ouder van wiens gezin het kind op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaakt, de volledige toeslag 

op de belastingvrije som in zijn belastingaangifte vraagt, terwijl de andere ouder noch de volledige 

toeslag, noch de helft van de toeslag op de belastingvrije som vraagt in zijn eigen belastingaangifte, 

gaat de belastingadministratie er trouwens van uit dat de voorwaarden voor de gelijkmatig verdeelde 

huisvesting in werkelijkheid niet worden nageleefd, waardoor het stelsel van het fiscaal co-

ouderschap niet kan worden toegepast” (PV 848 dd. 04.02.2022).  

De wettelijke situatie wordt zo ondergeschikt aan de werkelijke situatie.  

Monkey.be (JW) 
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Aangiftevak II – sterrenkind

• PV 55029187C van 28 juni 2022

doodgeboren kind of kind verloren na miskraam (> 180 dagen zwangerschap)

 NIET automatisch in TOW of VVA als ‘kind ten laste’

“Administratie zal zo snel mogelijk contact opnemen met de FOD Binnenlandse Zaken 
om toegang te krijgen tot informatie betreffende de aangifte van levenloze kinderen, 
zodat die zo snel mogelijk kan worden opgenomen in de vooraf ingevulde aangifte van 
de betrokken ouders”

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens
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Aangiftevak II – bestaansmiddelen student

• Wet van 8 mei 2022 & Circulaire van 14 oktober 2022

• zijn vrijgesteld als bestaansmiddel:

- betaalde bezoldigingen voor studentenarbeid:
uren* gepresteerd in tweede kwartaal 2020 & derde kwartaal 2021 - ongeacht sector
45 uren* gepresteerd in eerste kwartaal 2022 in andere sectoren dan zorg & onderwijs

- betaalde bezoldigingen voor studentenarbeid in zorg of onderwijs:
uren* gepresteerd in vierde kwartaal 2020 & eerste en tweede kwartaal 2021 
& eerste en tweede kwartaal 2022 
wetsontwerp: in de zorg verlengd met derde en vierde kwartaal 2022

• andere bezoldigingen uit studentenarbeid  vrijstelling als bestaansmiddel tot € 2910

• OPGELET: bezoldigingen = belastbaar (> € 9270)

(*) uren tellen evenmin mee voor beoordeling maximumgrens 475 uren studentenarbeid voor toepassing solidariteitsbijdrage 

en voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing (DIMONA-aangifte!) 

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

 
 

 

Aangiftevak II – bestaansmiddelen student

• Circulaire van 14 oktober 2022, 9

Fiscale club november 2022 – update PB – Jef Wellens
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Aangiftevak III – serviceflat

Art. 12 WIB92

§ 1 Vrijgesteld zijn de inkomsten van onroerende goederen of delen van onroerende 

goederen gelegen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die een 

belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor het openbaar 

uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, 

voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor 

kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen.

…

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

 
 

 

Aangiftevak III – serviceflat

• PB

PV 839 van 27 januari 2022

erkende serviceflat of assistentiewoning = soortgelijke liefdadigheidsinstelling

niet erkende: GEEN recht op federale vrijstelling art. 12 §1 WIB92

• OV - Vlaams Gewest

erkenning door Agentschap Zorg en Gezondheid (cf Woonzorgdecreet)

= voorwaarde voor Vlaamse vrijstelling onroerende voorheffing (OV) 

Gent, 21 december 2021

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens
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Aangiftevak III – serviceflat - federale vrijstelling KI in PB

• PV 839 van 27 januari 2022

• uitgangspunt: natuurlijk persoon (eigenaar van serviceflat) staat beheer verplicht af aan 

beheersinstantie. Instantie sluit met huurder huurcontract

• BEHEERSINSTANTIE = 

- VZW + bestemming ZONDER winstoogmerk: KI = vrijgesteld (niet aan te geven in aangifte PB)

- VZW + bestemming MET winstoogmerk: 
KI aan te geven in code (.)109 & brutohuur in code (.)110 van vak III aangifte PB

- voorwaarde art. 7 §1 2°bbis WIB92 vervuld (= verhuring aan rechtspersoon die geen vennootschap is 
voor terbeschikkingstelling @ natuurlijk persoon voor bewoning): KI in code (.)106                             (?)

- NV onderworpen aan vennootschapsbelasting:
KI aan te geven in code (.)109 & brutohuur in code (.)110 van vak III aangifte PB
 circulaire van 1 juli 2013: “administratie mag de vrijstelling niet weigeren … om de enkele reden 

dat een handelsvennootschap, vanwege haar aard, tot doel heeft winsten na te streven”

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

 
 

 

Aangiftevak III – serviceflat

• definiëring begrip ‘zonder winstoogmerk’ in Circulaire van 1 juli 2013 

“Een handelsvennootschap die aan de vennootschapsbelasting is onderworpen en die de vrijstelling vraagt, zal 
het bewijs moeten leven dat het voordeel (= winst) dat uit het onroerend goed wordt behaald werkelijk en 
uitsluitend gebruikt werd voor de instandhouding en de uitbreiding van de activiteiten die verband houden met 
het weldadigheidsdoel, zonder dat vereist is dat het voordeel moet worden besteed voor het onroerend goed 
waaruit het voordeel werd behaald of moet worden besteed op dezelfde locatie als dit onroerend goed.”

• QUID inkomen uit huurgarantie?

- als serviceflat binnen bepaalde termijn niet verhuurd wordt, betaalt bouwheer via 
beheersinstantie aan BP (eigenaar van de serviceflat) minimuminkomen

- “het belastingstelsel moet worden bepaald op basis van het geheel van de feitelijke en 
juridische omstandigheden” 

PV 839 van 27 januari 2022

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens
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Andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen 

Hiermee worden ook bedoeld de serviceflats of assistentiewoningen en woningcomplexen met 

dienstverlening (Circulaire dd. 15.09.1998, nr. 14). Zie ook PV 839 dd. 27.01.2022: 

“erkende assistentiewoningen worden als een soortgelijke weldadigheidsinstelling aangemerkt”, 

maar “bij een niet erkende assistentiewoning kan (de vrijstelling van) art. 12 §1 WIB92 niet 

worden toegepast”. 

In de situatie waar een natuurlijk persoon, eigenaar van een assistentiewoning of service-flat 

(buiten de uitoefening van een beroepsactiviteit) verplicht het beheer afstaat aan een 

beheersinstantie (vzw of nv) die een huurder zoekt en met de huurder een huurovereenkomst 

sluit, gelden luidens PV 839 dd. 27.01.2022 volgende richtlijnen: 

 wanneer de beheersinstantie (vzw) de erkende assistentiewoning ZONDER 

winstoogmerk* heeft bestemd, wordt het onroerend inkomen bij de eigenaar 

(natuurlijk persoon op basis van art. 12 §1 WIB92 vrijgesteld van belasting. De 

belastingplichtige eigenaar moet het KI dan niet in de aangifte personenbelasting 

vermelden; 

 wanneer de beheersinstantie (vzw) de erkende assistentiewoning MET 

winstoogmerk* heeft bestemd, geldt de vrijstelling niet. Het KI moet worden 

aangegeven in code (.)109 van vak III van de aangifte en de brutohuur in code 

(.)110. Het KI kan enkel worden aangegeven in code (.)106 als voldaan is aan de 

voorwaarden van art. 7 §1 2°bbis WIB92 (= verhuring aan een rechtspersoon die 

geen vennootschap** is, met het oog op het ter beschikking stellen ervan aan 

een natuurlijke persoon om uitsluitend als woning te worden gebruikt); 

 wanneer de beheersinstantie een nv is onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting, geldt de vrijstelling in principe niet. Het KI moet worden 

aangegeven in code (.)109 van vak III van de aangifte en de brutohuur in code 

(.)110. Merk echter op dat de belastingadministratie evenwel zelf al bevestigde 

dat het feit dat de beheersinstantie een vennootschap is onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting (nv) niet per definitie uitsluit dat zij zonder 

winstoogmerk handelt (zie circulaire dd. 01.07.2013, 9). 

(*) voor de definiëring van het begrip ‘winstoogmerk’ zie circulaire dd. 01.07.2013. 

(**) hetgeen niet evident is in deze situatie aangezien de vzw met winstoogmerk handelt 

Over de fiscale behandeling van de huurgarantie* blijft de minister van Financiën in het 

ongewisse: “het belastingstelsel moet worden bepaald op basis van het geheel van de feitelijke 

en juridische omstandigheden” (PV 839 dd. 27.01.2022). 

(*) Wanneer de woning binnen een bepaalde termijn niet verhuurd wordt, betaalt de bouwheer via de 

beheersinstantie aan de eigenaar van de serviceflat een (minimum)inkomen. 

 

Monkey.be (JW) 
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Aangiftevak III – verhuring aan feitelijke vereniging

1. verhuring gebouwd OG @ natuurlijk persoon die goed privé bewoont: 
verhuurder belast op GKI + 40%

2. verhuring gebouwd OG @ natuurlijk persoon die goed voor beroepsdoeleinden aanwendt 
of @ rechtspersoon: verhuurder belast op basis van werkelijke huurinkomsten

criterium = aftrek huur als beroepskosten (niet noodzakelijk in hoofde van huurder)

PV 249 van 19 februari 2021: 
minister: verhuring OG @ feitelijke vereniging (bv. verhuring gebouw/terrein aan 
jeugdbeweging voor organisatie jeugdkamp) = geen verhuur @ natuurlijke persoon = 2



Antwerpen, 15 februari 2022: “minister kan geen afbreuk doen aan de fiscale wet” 
Als leden van ‘feitelijke vereniging (huurders), natuurlijke personen zijn die het gehuurde 
pand niet voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid gebruiken (bv. 
jeugdbeweging), wordt er verhuurd aan natuurlijke personen en is de verhuurder niet 
belastbaar op de werkelijke netto-huur

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

 
 

 

• Waals Gewest
• niet toekenning vermindering OV voor kind ten laste aan co-ouder bij wie het kind niet is 

gedomicilieerd = schending gelijkheidsbeginsel (Grondwettelijk Hof, 5 mei 2011 en 13 december 2012)

• wetswijziging sinds aj. 2013: beide co-ouders krijgen helft van de vermindering OV - art. 257 3°WIB92 

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• niet toekenning vermindering OV voor kind ten laste aan co-ouder bij wie het kind niet is 

gedomicilieerd = schending gelijkheidsbeginsel (Grondwettelijk Hof, 22 februari 2018) 

• wetswijziging sinds aj. 2018: 
co-ouders krijgen op aanvraag de vermindering OV proportioneel - art. 257 §4 lid5 WIB92 

• Vlaams Gewest
• niet toekenning vermindering OV voor kind ten laste aan co-ouder 

bij wie het kind niet is gedomicilieerd = schending gelijkheidsbeginsel 
Grondwettelijk Hof, 23 juni 2022 

• wetswijziging dringt zich op… 

• “aanpassing naar het voorbeeld van het Waalse Gewest” (PV 75 van 15 november 2016)

Aangiftevak III – co-ouderschap – vermindering OV 

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens
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Aangiftevak IV – flexi-job - vrijstelling

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Wet van 1 april 2022 

• werknemer met minstens 4/5de tewerkstelling bij werkgever kan bij diezelfde werkgever niet 
tevens worden tewerkgesteld als ‘flexi-jobber’ via tussenkomst van een uitzendkantoor

• inwerkingtreding: 

• formeel vanaf 7 mei 2022

• de facto ook al voordien omdat dergelijke ‘dubbele tewerkstelling’ wordt beschouwd als 
rechtsmisbruik

 
 

 

Aangiftevak IV – eigen kosten van WG - kmvergoeding

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

Circulaire van 10 augustus 2022

periode vergoeding in EUR/km

01.07.2022 - 30.06.2023 0,4170*

01.07.2021 - 30.06.2022 0,3707**

01.07.2020 - 30.06.2021 0,3542

(*) indexaanpassing niet langer per jaar maar per kwartaal + werkgever/onderneming aangemoedigd 

met nieuw belastingkrediet (in PB en VB) om personeel maximale kilometervergoeding toe te kennen

(**) voor periode maart 2022 t/m juni 2022 eenmalig en retroactief verhoogd tot 0,402 EUR/km

PV 1045 van 19 mei 2022 & PV 55028557C van 28 juni 2022

 wetsontwerp diverse fiscale en financiële bepalingen DOC55 2899/005 (zie hoger)
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Aangiftevak IV – eigen kosten van WG - dienstreis

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

forfaitaire 

dagvergoeding 

(maaltijdkosten)

> 6 uur

forfaitaire 

maandvergoeding
aanvullende 

dagvergoeding 

verblijfkosten nacht 

(huisvestingskosten)

Basisbedrag € 10 max. 16 x € 10 

(voltijdse prestatie)

€ 75 per nacht

Geïndexeerd bedrag

Vanaf 01.10.2021 € 17,75 max 16 x € 17,75 € 133,18

Vanaf 01.02.2022 € 18,11 max 16 x € 18,11 € 135,85

Vanaf 01.04.2022 € 18,47 max 16 x € 18,47 € 138,57

Vanaf 01.06.2022 € 18,84 max 16 x € 18,84 € 141,33

Vanaf 01.09.2022 € 19,22 max 16 x € 19,22 € 144,16

Circulaires van 9 juni en 14 september 2022

 
 

 

Aangiftevak IV – eigen kosten van WG - thuiswerk

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

Circulaires van 10 juni 2022 & 14 september 2022

(*) exclusief maandvergoeding voor computer (€ 20) en internet (€ 20) 

(**) uitzonderlijk verhoogd tot € 144,31 voor periode april 2021 – september 2021

Overzicht bedragen kantoorvergoeding voor thuiswerk: maximumbedrag* per maand in EUR

januari 2020 tot en met maart 2020 126,94

april 2020 tot en met september 2021 129,48**

oktober 2021 tot en met januari 2022 132,07

februari 2022 en maart 2022 134,71

april 2022 en mei 2022 137,40

juni 2022 tot en met augustus 2022 140,15

vanaf september 2022 142,95
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Aangiftevak IV – eigen kosten van WG - vrijwilligerswerk

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• KB van 31 augustus 2022 & Circulaire van 12 april 2022

• hoger jaarplafond van € 2705,97 (aj 2023) i.p.v. gewoon jaarplafond van € 1473,37 

• voor vier categorieën vrijwilligers:

• sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, 
steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

• nacht- en dag-oppasser bij hulpbehoevende personen

• vrijwilliger die instaat voor niet dringend liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen

• vrijwilligers ingezet in gezondheidszorg (bv. test- & triagecentra) en in vaccinatiecentra in 
kader beheer COVID-19-crisis in 2022: jaarplafond verhoogd tot € 3683,55
 ministerraad van 28 oktober 2022: ook in 2023 (ontwerpKB)

• PRINCIPE
< grensbedragen  belastingvrije kostenvergoeding vrijwilligerswerk
> grensbedragen  volledig bedrag = belastbaar (tenzij tegenbewijs ‘kosten EW’)
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Aangiftevak IV – voordeel AA – elektrische bedrijfswagen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• terbeschikkingstelling elektrische bedrijfswagen + laadstation 
+ terugbetaling elektriciteit 

• elektriciteitskosten terugbetaald door WG =/= terbeschikkingstelling (bv. tankkaart)
= PRINCIPIEEL afzonderlijk & bijkomend belastbaar voordeel:

• ofwel belastbare tussenkomst woon-werkverkeer (met basisvrijstelling € 430)

• ofwel loon (andere privéverplaatsingen)

• ofwel eigen kosten van werkgever (dienstverplaatsingen)

• UITZONDERING: forfaitair VAA cf formule bedrijfswagen 
 GEEN bijkomend VAA voor laadstation & terugbetaling elektriciteit onder voorwaarden:

• terugbetaling beperkt zich tot elektriciteitskosten van ter beschikking gestelde 
bedrijfswagen & slimme laadpaal communiceert elektriciteitsverbruik @WG 
of verifieerbare registratie via tussenteller  opgepast met forfaitaire vergoeding (per kWh)!

• car policy voorziet in terugbetaling door WG van elektriciteitskosten bedrijfswagen

 
 

 

Aangiftevak IV – voordeel AA – elektrische bedrijfswagen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• ENKEL terugbetaling door WG van elektriciteitskosten
 belastbaar voordeel = werkelijke waarde terugbetaalde elektriciteitskosten 

m.b.t. privéverplaatsingen & woon-werkverkeer (eigen) elektrische wagen

bronnen: PV 472 van 1 juni 2021, PV 55020239C van 28 september 2021 
& PV 55024138C van 16 februari 2022

• OPMERKING: het in eigendom verwerven (na afloop van de leasetermijn van vier jaar) 
van de laadpaal door de werknemer, leidt niet tot een belastbaar voordeel gezien het 
verwaarloosbaar karakter van de werkelijke waarde ervan in hoofde van de werknemer 
Ruling 2018.1058 van 19 februari 2019
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Elektrische bedrijfswagen: terugbetaling elektriciteit & terbeschikkingstelling laadpaal  

Ongeacht of een bedrijfswagen zonder dan wel met tankkaart ter beschikking wordt gesteld, moet 

hetzelfde bedrag 'voordeel alle aard' worden aangerekend (zie FAQ nr. 11). Hetzelfde principe geldt 

voor de door de werkgever/onderneming gratis verstrekte elektriciteit gebruikt voor het opladen van 

een elektrische bedrijfswagen, bv. werknemer ‘tankt’ gratis elektriciteit op zijn werkplaats via de 

laadpaal van zijn werkgever. Voor die elektriciteit moet geen apart belastbaar voordeel worden 

aangerekend (PV 818 dd. 20.03.2014). De minister van Financiën verduidelijkt verder nog dat 

wanneer een werkgever, naast een elektrische bedrijfswagen, eveneens een homecharger of een 

elektrische laadpaal ter beschikking stelt van zijn werknemer, de terbeschikkingstelling van de 

laadpaal (of homecharger) en de terugbetaling* door de werkgever van de met de laadpaal getankte 

elektriciteit voor de bedrijfswagen, evenmin leidt tot een bijkomend belastbaar voordeel, maar 

vervat zit in het belastbare voordeel dat (volgens hogergenoemde formule) wordt aangerekend voor 

de bedrijfswagen op zich. Voorwaarden zijn wel dat (1) de laadpaal (of homecharger) over een 

communicatiesysteem beschikt dat aan de werkgever communiceert hoeveel elektriciteit er wordt 

verbruikt, (2) dat de car policy van de werkgever voorziet in de terugbetaling van de met de 

bedrijfswagen getankte elektriciteit en (3) dat de terugbetaling uitsluitend betrekking heeft op de 

elektriciteit getankt voor de ter beschikking gestelde elektrische bedrijfswagen. De 

terbeschikkingstelling van een elektrische bedrijfswagen met laadpaal waarvan de getankte 

elektriciteitskosten worden terugbetaald door de werkgever, wordt dus fiscaal op dezelfde manier 

behandeld als de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen (op fossiele brandstof) met tankkaart 

(PV 472 dd. 01.06.2021). Zie ook PV 55020239C dd. 28.09.2021. 

(*) Anders dan bij een tankkaart van de werkgever of het laden van elektriciteit via de laadpaal van 

de werkgever, is er bij een terugbetaling van door de werknemer gemaakte elektriciteitskosten geen 

sprake van een ‘terbeschikkingstelling’ die vervat zit in het globale voordeel van alle aard van de 

bedrijfswagen. De terugbetaling vormt dus principieel wel een afzonderlijk en bijkomend voordeel, 

maar op dat basisprincipe wordt in een uitzondering voorzien (terugbetaling = GEEN afzonderlijk 

belastbaar voordeel), wanneer aan de hoger vermelde specifieke voorwaarden is voldaan (PV 

55024138C dd. 16.02.2022). 

Is aan de hogervermelde voorwaarden niet voldaan, dan vormt de terugbetaling van de door de 

bedrijfswagen ‘getankte’ elektriciteit: 

 een belastingvrije terugbetaling van ‘eigen kosten van de werkgever’ voor zover die 

terugbetaling betrekking heeft op het verbruik voor andere beroepsverplaatsingen dan woon-

werkverkeer; 

 een belastbare werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer (die recht geeft op 

de basisvrijstelling) voor zover die terugbetaling betrekking heeft op het verbruik voor woon-

werkverkeer ; 

 een (bijkomend) belastbaar voordeel voor zover die terugbetaling betrekking heeft op het 

verbruik voor de eigenlijke privé-verplaatsingen . 

Belangrijk (voor de niet aanrekening van een bijkomend voordeel van alle aard) is dat de 

terugbetaling uitsluitend betrekking heeft op de elektriciteit voor de ter beschikking gestelde 

elektrische bedrijfswagen. Daarom wordt in combinatie met de derde voorwaarde ook de eerste 

voorwaarde gesteld: de laadpaal of homecharger beschikt over een systeem dat aan de werkgever 

communiceert hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt. De werkgever moet er dus over waken dat hij 

uitsluitend het elektriciteitsverbruik van de bedrijfswagen terugbetaalt. Hij moet dus een zicht 
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hebben op dat verbruik, vandaar de vereiste van een specifiek communicatiesysteem. Maar dat moet 

niet noodzakelijk een systeem zijn dat geïntegreerd is in de laadpaal of charger. Ook een andere 

vorm van verifieerbare communicatie wordt aanvaard, bv. via het gebruik van een tussenteller. Die 

tussenteller kan ook op kosten van de werkgever worden geplaatst bij de werknemer (PV 55024138C 

dd. 16.02.2022). 

… 

De terbeschikkingstelling van een laadpaal voor een elektrische bedrijfswagen geeft geen aanleiding 

tot een bijkomend voordeel van alle aard, hetgeen betekent dat de terbeschikkingstelling van de 

laadpaal inbegrepen zit in het forfaitair voordeel van alle aard van de bedrijfswagen zelf (Ruling 

2019.0816 dd. 08.10.2019, Ruling 2020.2029 dd. 15.12.2020 en PV 472 dd. 01.06.2021). Zie ook 

hoger. 

Het in eigendom verwerven (na afloop van de leasetermijn van vier jaar) van de laadpaal door de 

werknemer, leidt evenmin tot een belastbaar voordeel gezien het verwaarloosbaar karakter van de 

werkelijke waarde ervan in hoofde van de werknemer (Ruling 2018.1058 dd. 19.02.2019). 

 

Monkey.be (JW) 
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Aangiftevak IV – voordeel alle aard - makelaarsvergoeding

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Circulaire van 28 september 2022 

• vergoedingen die een voetballer of andere sporter contractueel aan zijn makelaar 
verschuldigd is (lonen, commissies, prestatievergoedingen, terugbetalingen kosten…)

• gedragen door sportclub (werkgever) voor rekening van de sporter
= belastbaar voordeel in hoofde van sporter
 club neemt persoonlijke uitgave ten laste 

• belastbaar op “werkelijke waarde, inclusief btw” 

• buitenlandse makelaarsvergoeding belastbaar als VAA valt NIET onder artikel 17 
(= specifiek artikel voor artiesten & sportbeoefenaars) maar onder artikel 15 van OESO-
modelverdrag: inkomsten uit dienstbetrekking (cf werknemersbezoldigingen/183dagen regel)

 
 

 

Aangiftevak IV – voordeel alle aard - zonnepanelen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• PV 960 van 24 maart 2022 

• terbeschikkingstelling zonnepanelen/thuisbatterij door WG of bedrijf 
@ WN of bedrijfsleider (door plaatsing op of in woning van WN/bedrijfsleider)
 VAA NIET op basis van VAA gratis elektriciteit: 

€ 2130/€ 960 of € 1060/€ 480 of werkelijke waarde (per jaar)
 VAA WEL op basis van werkelijke waarde zonnepanelen/thuisbatterij

• MET eigendomsoverdracht: VAA = marktconforme aankoopprijs voor particulier 
= eenmalig

• ZONDER eigendomsoverdracht: VAA = gangbare leaseprijs op particuliere markt
= per jaar, voor periode terbeschikkingstelling
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Beschikking over zonnepanelen en/of thuisbatterij 

■ Wanneer een werkgever/vennootschap zonnepanelen plaatst op het dak van de privéwoning van 

zijn werknemer/bedrijfsleider of er een thuisbatterij installeert en het eigendomsrecht daarvan 

overdraagt aan de werknemer/bedrijfsleider, dan ontstaat er in hoofde van deze laatste een 

voordeel van alle aard. Dat voordeel moet worden vastgesteld op basis van de werkelijke waarde die 

het heeft bij die werknemer/bedrijfsleider: de voor particuliere klanten marktconforme 

aankoopprijs voor eenzelfde installatie. In dit geval (= met eigendomsoverdracht) moet er enkel in 

het jaar van de toekenning van de panelen en/of de batterij een (hoog) voordeel van alle aard 

worden belast. 

■ Wanneer het eigendomsrecht niet wordt overgedragen aan de werknemer/bedrijfsleider, dan 

ontstaat er bij deze laatste een voordeel van alle aard maar ditmaal ingevolge de 

terbeschikkingstelling door de werkgever/vennootschap van zonnepanelen en/of een thuisbatterij. 

Ook hier moet dat voordeel worden vastgesteld op basis van de werkelijke waarde die het heeft bij 

de verkrijger. De waardering van dat voordeel kan dan bijvoorbeeld gebeuren op basis van 

de gangbare leaseprijs op jaarbasis van zonnepanelen en/of een thuisbatterij op de particuliere 

markt. In dit geval (= zonder eigendomsoverdracht) moet voor ieder jaar van terbeschikkingstelling 

een voordeel van alle aard worden belast. 

■ Er moet dus enkel een voordeel van alle aard worden aangerekend voor de toekenning of de 

terbeschikkingstelling van zonnepanelen en/of een thuisbatterij. De opbrengst van de installatie 

wordt daardoor gelijkgesteld met de opbrengst van een privé installatie. Die opbrengst geeft 

derhalve geen aanleiding meer tot het belasten van een bijkomend voordeel van alle aard voor gratis 

elektriciteit en/of verwarming. 

■ BRON: PV 960 dd. 24.03.2022 

Monkey.be (JW) 
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Aangiftevak IV – bezoldiging sporter

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Circulaire van 27 september 2022

• eerste schijf van € 20.520 (aj 2022) :

• werknemersloon jonge sporter < 26 jaar op 1.1.2022: belast tegen 16,5%

• beroepsinkomsten nevenactiviteit ‘oude’ sporter ≥ 26 jaar: belast tegen 33%

• eerste schijf van € 21.010 (aj 2023) :

• werknemersloon jonge sporter < 23 jaar* op 1.1.2023: belast tegen 16,5%

• beroepsinkomsten nevenactiviteit ‘oude’ sporter ≥ 23 jaar: belast tegen 33%

(*) reparatie overgangsregeling door Wet diverse fiscale bepalingen van 5 juli 2022: 

maximumleeftijdsvoorwaarde blijft 26 jaar indien op 1.1.2023 reeds 23 jaar

 
 

 

• belastingkrediet = 33,14% van werkbonus (zie fiche 281.10)

• Wet diverse fiscale bepalingen van 5 juli 2022

• aj 2023: verhoging maximumbedrag belastingkrediet

• € 500  € 530 of, geïndexeerd, € 850  € 910

• wetsontwerp voorziet in verdere verhoging…

Aangiftevak IV – belastingkrediet werkbonus

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens
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Aangiftevak IV – overige bezoldigingen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Circulaire van 6 mei 2022
bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB)
systeem van kostenvergoedingen ‘ingekomen belastingplichtige of onderzoeker’ kan samen worden 
toegepast, zonder dubbel gebruik uit te maken, met het klassieke systeem van eigen kosten van de 
werkgever, dat toegepast mag blijven voor de kosten die niet zijn bedoeld in het BBIB 
(bv. representatiekosten, vergoedingen die verbonden zijn aan thuiswerk, enz.) 

• Wet diverse fiscale bepalingen van 5 juli 2022
mobiliteitsbudget aangewend als km-vergoeding (max. 25 cent) voor woon-werkverkeer
‘te voet’ of met ‘andere voortbewegingstoestellen’ (step, rolschaatsen, skateboard, 
elektrische rolstoel, scooter…) WEL cumuleerbaar met basisvrijstelling € 430 voor 
WGtussenkomst woon-werkverkeer

 
 

 

Aangiftevak IV – werkloosheidsval

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• FEITELIJKE VRIJSTELLING werkloosheidsuitkeringen via toekenning bijkomende
vermindering indien uitsluitend werkloosheidsuitkeringen (art. 154 WIB92)

• € 20.226,47 (aj. 2022) - Circulaire van 10 februari 2022

• werkloosheidsuitkering + ander inkomen (dan vervangingsinkomen)
 GEEN feitelijke vrijstelling  werkloosheidsval !

• AJ 2022 – alleenstaande met werkloosheidsuitkering van:
€ 19.000 = GEEN belasting
€ 19.000 + € 100 ander GBI = € 1635 belasting
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Aangiftevak IV – werkloosheidsval

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Wet diverse fiscale bepalingen van 17 maart 2022 

• AJ 2023: oplossing werkloosheidsval (cf. pensioenval – wet jobsdeal van 23 maart 2019)
stroomlijning stelsel werkloosheidsuitkeringen met stelsel pensioenen: vervanging 
bijkomende vermindering door basisvermindering & aanvullende vermindering 
(per persoon + voorwaarde ‘uitsluitend’ vervalt) 

• AJ 2022 – alleenstaande met werkloosheidsuitkering van:
€ 19.000 = GEEN belasting
€ 19.000 + € 100 ander GBI = € 1635 belasting

• AJ 2023 - alleenstaande met werkloosheidsuitkering van:
€ 19.000 = € 1317 belasting*
€ 19.000 + € 100 ander GBI = € 1378 belasting

(*) werkloosheidsval ‘opgelost’ met (hogere) belasting werkloosheidsuitkeringen tss € 16.690 - € 20.226 
omdat de facto feitelijke vrijstelling terugvalt van € 20.226 op € 16.690 (cf. pensioenen)

 
 

 

Aangiftevak IV – werkloosheidsval

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• REPARATIE: Wet diverse fiscale bepalingen van 5 juli 2022 

• AJ 2023: nog geen oplossing werkloosheidsval
tijdelijk behoud bijkomende vermindering* naast basisvermindering & aanvullende 
vermindering (drie soorten verminderingen!)

• AJ 2022 – alleenstaande met werkloosheidsuitkering van:
€ 19.000 = GEEN belasting
€ 19.000 + € 100 ander GBI = € 1635 belasting

• AJ 2023 - alleenstaande met werkloosheidsuitkering van:
€ 19.000 = GEEN belasting*
€ 19.000 + € 100 ander GBI = € 1378 belasting

(*) dooft uit: 100% toegekend voor aj. 2023, 80% toegekend voor aj. 2024, 60% toegekend voor aj. 2025, 
40% toegekend voor aj. 2026, 20% toegekend voor aj. 2027 en GEEN bijkomende vermindering meer 

vanaf aj. 2028  uitstel van executie: vanaf aj. 2028 zie vorige slide
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(Nog geen) oplossing werkloosheidsval 

Vanaf aj. 2023 is het echter de bedoeling ook voor werklozen de inkomensval weg te werken door de 

(hoger besproken) Jobsdeal-hervorming alsnog door te trekken naar werkloosheidsuitkeringen. Net 

als pensioenen geven werkloosheidsuitkeringen vanaf aj. 2023 recht op een basisvermindering én 

een aanvullende vermindering, voor dezelfde bedragen (aanpassing art. 147 lid1 7° en lid4 WIB92). 

De bijkomende vermindering van art. 154 WIB92 wordt echter pas na een overgangsperiode (vanaf 

aj. 2028) opgeheven. In een eerste beweging gebeurde de stroomlijning van de stelsels voor 

werkloosheidsuitkeringen en pensioenen absoluut, met de wet houdende diverse fiscale bepalingen 

dd. 17.03.2022 (BS 25.03.2022) dat de bijkomende vermindering (van art. 154 WIB92) vanaf aj. 2023 

ophief. Maar die drastische ingreep had een ongewenst neveneffect. De feitelijke vrijstelling van 

werkloosheidsuitkeringen tot 20.226,47 EUR (aj. 2022) werd hierdoor herleid tot de 

belastingvrijstelling voor pensioenen van slechts 16.690 EUR (aj. 2023) (aanpassing art. 147 lid4 

WIB92). Dat zorgde voor een wettelijke lacune waardoor bepaalde individueel belaste werklozen 

(zonder bijkomend inkomen) met een uitkering tussen 16.690 EUR en 20.226 EUR plots meer 

belasting zouden betalen. Over de problematiek, zie ook ‘werkloosheidsval’, Trends dd. 03.03.2022.  

 

In een tweede beweging wordt aan dit euvel verholpen en is de bijkomende vermindering van art. 

154 WIB92 met de wet houdende diverse fiscale bepalingen dd. 05.07.2022 (BS 15.07.2022) dan 

tijdelijk (= nog tot en met aj. 2027) opnieuw opgevist en wordt ze in een overgangsregeling gradueel 

afgebouwd om dan definitief uit te doven vanaf aj. 2028. De werkloosheidsval wordt zo in feite 

opgelost door een aantal werklozen zwaarder te belasten, vanaf aj. 2028. Maar dat betekent meteen 

ook dat de werkloosheidsval, zij het ietwat gemilderd, realiteit blijft tot en met aj. 2027. 

 Overgangsregeling art. 154 WIB92 

De bijkomende vermindering voor werkloosheidsuitkeringen wordt m.b.t. aj. 2023 nog voor 

de volle 100% toegekend. M.b.t. aj. 2024 wordt de bijkomende vermindering nog voor 

slechts 80% toegekend. M.b.t. aj. 2025 is dat nog voor 60%. M.b.t. aj. 2026 voor 40% en 

tenslotte m.b.t. aj. 2027 voor amper 20%, om dan vanaf aj. 2028 niet meer te worden 

toegekend (art. 68 Wet dd. 05.07.2022, BS 15.07.2022). 

Tot en met aj. 2027 wordt zo voor werkloosheidsuitkeringen mogelijk zowel 

een basisvermindering als een aanvullende vermindering als een bijkomende vermindering 

toegekend. Voor een berekeningsvoorbeeld, zie voorbeeld 5 onder. 

… 

Berekeningsvoorbeeld 5 – (nog geen) oplossing werkloosheidsval vanaf aj. 2023 bij combinatie 

werkloosheidsuitkering + ander inkomen (na de wetten dd. 17.03.2022 en dd. 05.7.02022). 

 We hernemen berekeningsvoorbeeld 4 en passen de nieuwe berekeningsregels toe zoals die 

gelden m.b.t. aj. 2023, weliswaar berekend op basis van index aj. 2022 om een juiste vergelijking 

toe te laten. 

 I. Belastingplichtige geniet een werkloosheidsuitkering van 19.000 EUR. 

 Om te slane belasting op 19.000 EUR (werkloosheidsuitkering) = 3.306,50 EUR 

 Toepassing art. 147 WIB92 (beperking verminderingen): 

Basisvermindering = 1.841,96 EUR  

Aanvullende vermindering = 380,54 EUR 

GEEN beperking want het inkomen bestaat uitsluitend uit werkloosheidsuitkeringen 
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 Toepassing art. 151 WIB92 (afbouw vermindering voor werkloosheidsuitkering):  

GEEN afbouw basisvermindering want het belastbaar inkomen (19.000 EUR) is kleiner 

dan 23.890 EUR 

WEL afbouw aanvullende vermindering want het belastbaar inkomen (19.000 EUR) is 

hoger dan 16.290 EUR: 380,54 x (23.890 – 19.000) / (23.890 – 16.290) = 244,85 EUR 

 Toepassing art. 153 WIB92 (beperking tot evenredige belasting): 

evenredige belasting op werkloosheidsuitkering 

= 3.306,50 EUR > (1.841,96 EUR + 244,85 EUR) → geen evenredige beperking 

 Belasting vóór toepassing art. 154 WIB92: 

3.306,50 EUR – 1.841,96 EUR – 244,85 EUR = 1.219,69 EUR 

 (Na reparatiewet van 15 juli 2022) WEL nog toepassing art. 154 §2 WIB92 (bijkomende 

vermindering) want inkomen bestaat uitsluitend uit werkloosheidsuitkering: ‘feitelijke 

vrijstelling’ want het belastbaar inkomen (19.000 EUR) < grensbedrag van 20.226,47 

EUR  → bijkomende vermindering = 1.219,69 EUR 

 Belasting = 3.306,50 EUR – 1.841,96 EUR – 244,85 EUR - 1.219,69 EUR = 0,- EUR 

 Belastingplichtige is GEEN belasting verschuldigd. 

 

 II. Belastingplichtige geniet een werkloosheidsuitkering van 19.000 EUR en een vergoeding 

belastbaar als loon van 100 EUR. 

 Om te slane belasting op 19.100 EUR (werkloosheidsuitkering + loon) = 3.346,50 EUR 

 Toepassing art. 147 WIB92 (beperking verminderingen): 

basisvermindering werkloosheidsuitkering: 1.841,96 x 19.000 / 19.100 = 1.832,32 EUR 

aanvullende vermindering werkloosheidsuitkering: 380,54 x 19.000 / 19.100 = 378,55 

EUR 

 Toepassing art. 151 WIB92 (afbouw vermindering voor werkloosheidsuitkering): 

GEEN afbouw basisvermindering want het belastbaar inkomen (19.100 EUR) is kleiner 

dan 23.890 EUR 

WEL afbouw aanvullende vermindering want het belastbaar inkomen (19.100 EUR) is 

hoger dan 16.290 EUR: 378,55 x (23.890 – 19.100) / (23.890 – 16.290) = 238,59 EUR 

 Toepassing art. 153 WIB92 (beperking tot evenredige belasting):  

evenredige belasting op werkloosheidsuitkering = 3.346,50 EUR x 19.000 / 19.100 = 

3.328,98 EUR > (1.832,32 EUR + 238,59 EUR) → geen evenredige beperking 

 GEEN toepassing art. 154 WIB92 (bijkomende vermindering) omdat het inkomen niet 

uitsluitend uit werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en andere vervangingsinkomsten 

bestaat. Er is ook een loon. 

 Belasting = 3.346,50 – 1.832,32 – 238,59 = 1.275,59 EUR 

Belasting + gemeentebelasting (bv. 8%) = 1.377,64 EUR 

 Zonder bijkomend inkomen betaalt de belastingplichtige geen belasting. 

Met het extra loon van 100 EUR betaalt de belastingplichtige 1.377,64 EUR belasting. 

In deze situatie is de werkloosheidsval nog steeds acuut, zij het in mindere mate dan in 

vergelijking met aj. 2022 (zie voorbeeld 4). 

Monkey.be (JW) 
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Aangiftevak V – pensioen tweede pijler - buitenland

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Wet van 21 januari 2022 & Circulaire van 23 september 2023

• doctrine v. ‘definitief verworven rechten & non bis in idem’ (Circulaire 1969) buiten spel gezet:
“administratief standpunt in wet ingeschreven om negatieve rechtspraak schaakmat te zetten”
 aanvullende ondernemingspensioenen uit bv. Nederland steeds belastbaar in België,
ongeacht of de bijdragen werden gestort vóór of na de inwerkingtreding van de WAP (2004)

• zijn geen inkomsten van individuele levensverzekeringen en kunnen als zodanig niet worden 
vrijgesteld: “de inkomsten die voortkomen uit pensioenen, aanvullende pensioenen, 
kapitalen, renten en afkoopwaarden, die zijn opgebouwd in het kader van een al dan niet 
buitenlands pensioenstelsel, ongeacht of de aangeslotene al dan niet individueel is 
toegetreden tot het pensioenstelsel en ongeacht of de opbouw van het pensioen, het kapitaal 
of de rente al dan niet in het definitief en uitsluitend voordeel van de aangeslotene gebeurt” 
(art. 39 §2 lid2 WIB92)

• wetswijziging (aj. 2022) = GEEN aanpassing maar verduidelijking administratief standpunt

• hoe de in NL ingehouden dubbele belasting/loonheffing terugvorderen?
Circulaire 23.09.2022, punt VI: Wonen in het buitenland - Nederlands inkomen (belastingdienst.nl)

 
 

 

Groepsverzekeringen, pensioenfondsen en bedrijfsfondsen (tweede pijler) 

In principe vallen aanvullende pensioenen onder artikel 18 van het modelverdrag: het aanvullend 

pensioen is belastbaar in de woonstaat. Volgens art. 34 WIB 92 zijn in België bovendien 

belastbaar: alle pensioenen, ongeacht de schuldenaar en de wijze waarop ze zijn vastgesteld en 

toegekend, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid. 

1. Maar de doctrine van de 'definitief verworven rechten', die verwoord is in de Ci.RH.241/240.483 

dd. 31.03.1969 en die in de rechtspraak bevestigd werd, onttrekt de pensioenen die opgebouwd zijn 

door stortingen van de werkgever of de onderneming , aan het toepassingsgebied van artikel 18. 

Deze doctrine steunt op het principe dat werkgeversbijdragen die, op het ogenblik dat ze worden 

gestort, een definitief toegekend voordeel zijn voor de werknemer, op het ogenblik van de storting 

als voordeel van alle aard belastbaar zijn (Com.IB. 31/5, 8°). Op dit voordeel van alle aard, in feite een 

alternatieve wedde of loon, is artikel 15 van het OESO-modelverdrag van toepassing. Dit artikel legt 

de heffingsbevoegdheid bij de (gewezen) werkstaat en niet bij de woonstaat. 

De vraag of de buitenlandse fiscus deze voordelen effectief heeft belast, is irrelevant en doet niets af 

van de principiële niet-belastbaarheid van het 'bedrijfspensioen' in de woonstaat, België (Gent dd. 

09.03.2000). 

Het principe dat buitenlandse pensioenen, voortkomend uit werkgeversstortingen die in het 

individueel en definitief voordeel van de werknemer gestort zijn, in België vrijgesteld zijn van 

belasting is reeds meermaals bevestigd: Antwerpen dd. 24.06.1993, 18.09.1995, 22.10.1996, 

16.09.1997, 16.12.1997, 16.03.1999, 19.09.2000, 10.10.2000 en 30.05.2001; Gent dd. 09.03.2000, 

15.02.2022 en Brussel dd. 24.10.2007 (bevestigd door Cassatie dd. 12.11.2009). 

De renten van de als beroepsinkomen vrijgestelde aanvullende pensioenen kunnen wel aanleiding 

geven tot een belasting als roerend inkomen (Antwerpen dd. 10.10.2000). 
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Het 'individueel en definitief voordeel' kan aangetoond worden aan de hand van het 

pensioenreglement, op basis van de afkoopmogelijkheid of nog op basis van het feit dat de 

werkgever de pensioenreserves niet in eigen beheer opbouwt, maar de pensioenbijdragen aan een 

derde, een verzekeraar of een stichting pensioenfonds, toevertrouwt. Het feit dat het 

pensioenkapitaal niet kan worden opgevraagd vóór de pensioenleeftijd toont op zich niet aan dat de 

pensioenopbouw niet definitief en individueel verworven zou zijn door de werknemer (Cassatie dd. 

12.11.2009). 

Van zodra daarentegen aangetoond wordt dat de werkgeversstorting niet definitief verworven is 

door de werknemer op het ogenblik van de toekenning, valt het bedrijfspensioen steeds onder 

toepassing van artikel 18 van het verdrag en is het belastbaar in België (Antwerpen dd. 

31.03.1998, 09.05.2000 (bevestigd door Cassatie dd. 11.04.2002) en 02.12.2003; Gent dd. 

28.06.2001). 

Het principe dat buitenlandse pensioenen, voortkomend uit werkgeversstortingen die in het 

individueel en definitief voordeel van de werknemer gestort zijn, in België vrijgesteld zijn van 

belasting, geldt wel enkel voor aanvullende pensioenkapitalen opgebouwd met premies betaald door 

de werkgever of onderneming vóór de inwerkingtreding van de WAP (wet dd. 28.04.2003). De WAP 

voerde immers een uitdrukkelijke vrijstelling in voor het voordeel van alle aard uit door de 

werkgever/onderneming gestorte bijdragen. Vaste rechtspraak maakt dus een onderscheid tussen 

aanvullende pensioenkapitalen aangelegd met bijdragen gestort vóór (kunnen worden vrijgesteld op 

basis van de doctrine van de ‘definitief verworven rechten’) of vanaf 2004 (kunnen niet worden 

vrijgesteld, maar zijn belastbaar). 

De belastingadministratie is het echter fundamenteel oneens met hoger genoemde 

rechtspraak die, vaak Nederlandse, aanvullende pensioenkapitalen van belasting vrijstelt. Volgens de 

belastingadministratie zijn dergelijke pensioenkapitalen altijd belastbaar in de woonstaat (België). 

Volgens haar is het onderscheid tussen bijdragen gestort vóór en vanaf de inwerkingtreding van de 

WAP ook onterecht. Beide soorten bijdragen vormen immers geen belastbaar voordeel als het gaat 

om collectieve aanvullende pensioentoezeggingen, waarvan de latere pensioenuitkering (aan een 

Nederbelg) altijd belastbaar is (in België). “De periodieke uitkeringen die voortkomen uit collectieve 

aanvullende pensioentoezeggingen die in het definitief en uitsluitend individueel voordeel van de 

werknemer via een pensioenfonds werden opgebouwd in Nederland, zijn bijgevolg overeenkomstig 

het Belgisch intern recht gezamenlijk belastbaar tegen het progressief tarief ongeacht of de bijdragen 

werden gestort vóór dan wel na de inwerkingtreding van de WAP” (PV 275 dd. 03.03.2021). Zie 

ook Circulaire dd. 23.09.2022, nr. 3-14 en PV 55018335C dd. 30.06.2021. 

Aanpassing art. 39 §2 WIB92 vanaf aj. 2022 

Vanaf aj. 2022 is de discussie dan ook formeel door de wetgever beslecht door dergelijke 

buitenlandse bedrijfspensioenen uitdrukkelijk uit te sluiten van de belastingvrijstelling die van 

toepassing is op kapitalen van individuele levensverzekeringen en dus belastbaar te stellen (in 

België). Zijn geen inkomsten van individuele levensverzekeringen en kunnen niet als zodanig worden 

vrijgesteld: “de inkomsten die voortkomen uit pensioenen, aanvullende pensioenen, kapitalen, 

renten en afkoopwaarden, die zijn opgebouwd in het kader van een al dan niet buitenlands 

pensioenstelsel, ongeacht of de aangeslotene al dan niet individueel is toegetreden tot het 

pensioenstelsel en ongeacht of de opbouw van het pensioen, het kapitaal of de rente al dan niet in 

het definitief en uitsluitend voordeel van de aangeslotene gebeurt” (nieuw art. 39 §2 lid2 WIB92 zoals 

ingevoegd door art. 28 wet dd. 21.01.2022, BS 28.01.2022 en Circulaire dd. 23.09.2022, nr. 15-22). 

Onder pensioenstelsel wordt verstaan “een collectieve pensioentoezegging van een werkgever 
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waarvoor bij een pensioeninstelling of bij een intern pensioenfonds voor of door werkgevers ten 

behoeve van ten minste twee aangesloten werknemers, vroegere werknemers of hun 

rechtverkrijgenden gelden worden bijeengebracht en beheerd met het oog op de uitkering van een 

pensioen, een kapitaal of een rente, en die beheerst wordt door een reglement dat 

gemeenschappelijk van toepassing is op alle aangeslotenen en desgevallend hun rechtverkrijgenden, 

al dan niet opgedeeld in verschillende categorieën” (nieuw art. 39 §2 lid3 WIB92 zoals ingevoegd 

door art. 28 wet dd. 21.01.2022, BS 28.01.2022).  

De minister van Financiën stelt bovendien dat deze wetswijziging geen aanpassing, maar 

een verduidelijking is van het (huidige) fiscale stelsel dat van toepassing is op dergelijke pensioenen, 

waarmee hij meteen ook de belastbaarheid van dergelijke pensioenen uitgekeerd vóór de 

wetswijziging, bevestigt (PV 805 dd. 13.01.2022). De wetswijziging neemt volgens de 

belastingadministratie ook “elke onduidelijkheid weg over welke staat, België of Nederland, deze 

uitkeringen mag belasten”. Volgens het dubbelbelastingverdrag is dat België. “Aangezien deze 

pensioenen in België worden belast tegen het progressieve tarief, dient Nederland zich te 

onthouden van belastingheffing” (Circulaire dd. 23.09.2022, nr. 23-24). De eventueel in Nederland 

onterecht betaalde of ingehouden belasting kan worden teruggevorderd (in Nederland) volgens de 

richtlijnen gepubliceerd in circulaire dd. 23.09.2022, nr. 24 A tot C en persmededeling FOD Financiën 

dd. 09.02.2022.  

Monkey.be (JW) 

 

 

 

Circulaire 2022/C/95 van 23 september 2022 over de internrechtelijke fiscale 
behandeling van buitenlandse collectieve aanvullende pensioentoezeggingen 

… 

VI. Aanvullende pensioenen uit Nederland – vermijding dubbele belasting 

23 Deze bepaling neemt ook elke onduidelijkheid weg over welke staat, België of 
Nederland, deze uitkeringen mag belasten. België is volgens het bilateraal 
belastingverdrag bevoegd om deze uitkeringen te belasten. Aangezien deze pensioenen in 
België tegen het progressief tarief worden belast, dient Nederland zich te onthouden van 
belastingheffing. 

24 Om eventuele dubbele belasting te vermijden heeft de Nederlandse 
belastingadministratie gevraagd om de inwoners van België die een collectief aanvullend 
pensioen ontvangen uit Nederland ter zake van een vroegere dienstbetrekking te 
informeren over de volgende richtlijnen. 

A. Voor pensioenuitkeringen ontvangen gedurende het kalenderjaar 2021 
(aanslagjaar 2022) 

Het kan zijn dat u voor het kalenderjaar 2021 op uw Nederlands pensioen belasting 
betaald hebt in Nederland. Om te voorkomen dat u in twee landen belasting betaalt, kunt 
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u de eventueel ingehouden Nederlandse loonbelasting voor het jaar 2021 via een 
Nederlandse aangifte inkomstenbelasting terugvragen. Dat kan vanaf 01.03.2022. De 
Nederlandse aangifte als buitenlands belastingplichtige (zoals een inwoner van België) 
kunt u doen met behulp van de website van de Nederlandse Belastingdienst. 

(Belastingdienst Nederland – wonen en werken buiten Nederland (externe link)) 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/i
nternationaal/internationale-belastingregels/wonen-buiten-nederland-nederlands-
inkomen/wonen-buiten-nederland-nederlands-inkomen 

B. Voor pensioenuitkeringen ontvangen gedurende het kalenderjaar 2022 
(aanslagjaar 2023) 

Het kan zijn dat tijdens de eerste maanden van 2022 op uw Nederlands pensioen 
Nederlandse loonheffing werd ingehouden. Om te voorkomen dat u in twee landen 
belasting betaalt, kunt u de eventueel ingehouden Nederlandse loonbelasting over het 
jaar 2022 via een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting terugvragen. Dat kan vanaf 
01.03.2023. De Nederlandse aangifte als buitenlands belastingplichtige (zoals een inwoner 
van België) kunt u doen met behulp van de website van de Nederlandse Belastingdienst. 

(Belastingdienst Nederland – wonen en werken buiten Nederland (externe link)) 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/i
nternationaal/internationale-belastingregels/wonen-buiten-nederland-nederlands-
inkomen/wonen-buiten-nederland-nederlands-inkomen 

 

Hier kunt u ook voor het belastingjaar 2022 al een voorlopige aanslag 2022 aanvragen. U 
kunt dan de ingehouden loonbelasting al eerder terugvragen. Houdt u er rekening mee 
dat u dan in 2023 nog aangifte moet doen over 2022. 

C. Voor toekomstige pensioenuitkeringen uit Nederland 

Om de inhouding van loonbelasting op uw toekomstige pensioenuitkeringen uit 
Nederland stop te zetten, moet u een aanvraag Vrijstelling van loonbelasting/premie 
volksverzekeringen doen. De Nederlandse Belastingdienst beoordeelt dan uw recht op 
vrijstelling van de verder in te houden loonbelasting. Hoe u dit kunt doen vindt u op de 
website van de Nederlandse Belastingdienst. 

(Belastingdienst Nederland – vrijstelling inhouding loonheffing (externe link)) 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/pro
grammas_en_formulieren/verzoek_vrijstelling_inhouding_loonbelasting_premie_volksver
zekeringen 
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Aangiftevak IX – hypotheekoverdracht – Vlaamse fictie

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

hypotheekoverdracht (of pandwissel) NA 2019

• eigen woning(A) vervangen door eigen woning(B) & hypotheek overgedragen

• KEUZE: 

1. ofwel (niet definitief) continuering Vlaamse (oude of nieuwe) woonbonus
via Vlaamse wettelijke fictie - voorwaarden:

• woning(A) – ooit eigen – verkocht na 2015

• oorzakelijk verband tussen verkoop woning(A) en aankoop woning(B)

• overdracht hypotheek op ‘ander onroerend goed’

2. ofwel (definitief) federale belastingvermindering voor langetermijnsparen 
voor kapitaalaflossingen (geen gewone intrestaftrek)

Waals & Brussels Gewest: GEEN fictiebepaling  federale vermindering LTsparen

 
 

 

Aangiftevak IX – hypotheekoverdracht – Vlaamse fictie

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• overdracht hypotheek = wettelijke voorwaarde voor toepassing fictiebepaling

• pandwissel bij andere kredietgever dan die bij wie hypotheek oorspronkelijk is gesloten
GEEN overdracht hypotheek: oorspronkelijke hypothecaire lening wordt terugbetaald via 
herfinanciering bij nieuwe kredietgever die nieuwe hypotheek vestigt
 administratieve tolerantie: om billijkheidsredenen wordt vestiging nieuwe hypotheek 
(in plaats van overdracht van bestaande hypothecaire inschrijving) aanvaard 
Circulaire van 26 april 2018, nr. 19 

• uitzondering moet strikt worden geïnterpreteerd
 geldt niet voor pandwissel in combinatie met herfinanciering bij dezelfde kredietgever 
die gepaard gaat met een nieuwe hypothecaire inschrijving 
 oorspronkelijke hypothecaire inschrijving moet worden overgedragen

Standpunt FOD Financiën van 15 september 2022
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Hypotheekoverdracht – Vlaamse fictiebepaling 

De hypotheekoverdracht of -ruil wordt vaak toegepast wanneer men een woning inruilt voor een 

andere woning. De oude woning wordt verkocht en de hypotheek op die oude woning wordt 

overgedragen naar de nieuwe woning (pandwissel). De hypotheek loopt dus gewoon verder. Het 

fiscaal voordeel waarop die lening recht geeft, wijzigt op zich niet door de hypotheekoverdracht. 

Alleen zal dat voordeel niet meer door het gewest maar door de federale overheid worden 

toegekend. De oude woning is immers uit het vermogen van de kredietnemer verdwenen en kan dus 

onmogelijk nog als de eigen woning worden beschouwd. De Vlaamse woonbonus waarop een lening 

voor de eigen woning A gesloten in 2010 recht geeft, wordt dus na de verkoop van woning A en de 

hypotheekoverdracht naar de nieuwe eigen woning B een federale woonbonus. Dat is een gevolg van 

de zesde staatshervorming en uitdrukkelijk bevestigd door de federale belastingadministratie in 

haar circulaire van 12 januari 2015. 

Is de overgedragen hypotheek echter gesloten na 2013 of wordt de oude woning verkocht na 2015, 

dan kan de lening niet meer terugvallen op de federale woonbonus. Dat is ook een gevolg van de 

zesde staatshervorming. De kapitaalaflossingen van de lening kunnen dan nog uitsluitend recht 

geven op de federale belastingvermindering voor langetermijnsparen. De interesten leveren federaal 

geen fiscaal voordeel meer op. 

Omdat de vermindering voor langetermijnsparen afhankelijk is van het inkomen, valt men na de 

pandwissel mogelijk van een royale oude Vlaamse woonbonus terug op een schrale federale 

belastingvermindering voor langetermijnsparen. Om dit euvel te verhelpen voert de Vlaamse 

regering een wettelijke fictie in: wanneer de oude woning A na 2015 wordt verkocht, wordt de lening 

geacht te zijn aangegaan voor de nieuwe woning B waarnaar de hypotheek wordt overgedragen (art. 

145/37 §1 lid 3 en 145/38/1 lid 4 WIB92 Vlaams Gewest). Die wettelijke fictie geldt ongeacht de 

leningsdatum. Gevolg: de lening is niet langer gesloten voor de oude verkochte woning A, maar wel 

voor de nieuwe eigen woning B waardoor de Vlaamse woonbonus verder toegekend blijft. Is de 

overgedragen hypotheek gesloten vóór 2015, dan is dat nog de voordeligere oude Vlaamse 

woonbonus*. Uiteraard opent de hypotheekoverdracht geen nieuwe termijn van tien jaar voor de 

toekenning van de verhoogde woonbonus. 

De Vlaamse wettelijke fictie geldt vanzelfsprekend niet federaal. Dat leidt tot een overlap van de 

fiscale voordelen: voor de kapitaalaflossingen van een overgedragen hypotheek kent Vlaanderen de 

Vlaamse woonbonus toe, terwijl federaal nog de belastingvermindering voor langetermijnsparen 

wordt verleend. Een dubbel voordeel? Neen, de Vlaamse woonbonus zal maar worden toegekend als 

de kredietnemer niet ook de federale belastingvermindering voor langetermijnsparen, vraagt (art. 

145/38 §1 lid 5 en 145/38/2 §1 lid 2 WIB92 Vlaams Gewest). De keuze voor het federale voordeel is 

definitief, onherroepelijk en bindend. De belastingplichtige kan met betrekking tot de overgedragen 

hypotheek een tijd lang een beroep doen op de fictiebepaling en voor de Vlaamse woonbonus kiezen 

en jaren nadien pas opteren voor de federale belastingvermindering voor langetermijnsparen. Maar 

eens hij gekozen heeft voor het federale voordeel kan hij op die keuze niet meer terugkomen. 

Gemeenschappelijk belaste belastingplichtigen maken steeds dezelfde keuze als voor beiden de 

keuzemogelijkheid geldt (art. 145/38 §1 lid 6 en 7 en 145/38/2 §1 lid 3 en 4 WIB92 Vlaams Gewest). 

(*) Dit is de volledige woonbonus inclusief de verhoging van 760 EUR tijdens de eerste 10 leningsjaren, op 

voorwaarde dat de belastingplichtige op 31 december slechts over één enige woning beschikt. De oude woning 

moet dus vóór 31 december verkocht zijn. Zo niet gaat de verhoging verloren. 
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Striktere voorwaarden voor behoud woonbonus bij hypotheekoverdracht 

Met het decreet dd. 23.12.2016 (BS 30.12.2016) wordt het wettelijk kader waarbinnen de (oude) 

woonbonus na hypotheekoverdracht kan worden behouden, strikter afgebakend. Daar waar het 

oorspronkelijke decreet dd. 18.12.2015 buiten het feit dat de oude woning moest verkocht zijn na 

2015 en de hypotheek behouden bleef, geen bijkomende voorwaarden stelde, vereist art. 145/37 §1 

lid3 WIB92 Vlaamse gewest, zoals gewijzigd door het ‘Reparatiedecreet’ dd. 23.12.2016, bijkomend 

dat: 

 de woning (A) waarvoor de hypothecaire lening oorspronkelijk werd gesloten, vervreemd wordt 

om een andere woning (B) te verwerven. Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de verkoop 

van woning (A) en de verwerving van woning (B) (zie ook Memorie 928, p. 4); 

 de woning (A) waarvoor de hypothecaire lening oorspronkelijk werd gesloten, de eigen woning 

was alvorens de andere woning (B) de eigen woning van de belastingplichtige wordt. Het is 

echter niet vereist dat woning (A) de eigen woning blijft tot de dag waarop woning (B) het 

karakter van eigen woning verwerft. 

Anderzijds wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat de hypotheek moet worden overgedragen* naar een 

ander onroerend goed. Dat kan eender welk onroerend goed zijn. Het is dus niet vereist dat de 

hypotheek wordt overgedragen naar de andere eigen woning (B). 

(*) Een strikte interpretatie van de voorwaarde van hypotheekoverdracht zou er toe leiden dat een 

belastingplichtige die zijn pandwissel bij een andere kredietgever financiert niet zou kunnen voldoen 

aan de voorwaarden van de fictiebepaling en het behoud van de woonbonus, omdat in die situatie 

een nieuwe hypotheek wordt gevestigd ten voordele van een nieuwe kredietgever (en er geen 

hypotheek wordt overgedragen aangezien de oorspronkelijke hypothecaire lening via herfinanciering 

bij een andere kredietgever wordt terugbetaald). Het is echter nooit de bedoeling geweest van de 

(Vlaamse) wetgever om de toepassing van de fictiebepaling te beperken tot kredietnemers die hun 

hypothecaire lening bij dezelfde kredietnemer behouden. Om billijkheidsredenen wordt dan ook 

aanvaard dat in de situatie van een andere nieuwe kredietgever (waarbij de oorspronkelijke lening 

wordt geherfinancierd) een nieuwe hypotheek mag worden gevestigd in plaats van de overdracht van 

een bestaande hypothecaire inschrijving cf. circulaire dd. 26.04.2018, nr. 19. Die uitzondering moet 

echter strikt worden geïnterpreteerd en geldt niet voor pandwissels in combinatie met een 

herfinanciering bij dezelfde kredietgever die gepaard gaat met een nieuwe hypothecaire 

inschrijving. In dat geval moet de oorspronkelijke hypothecaire inschrijving worden overgedragen 

(Standpunt FOD Financiën dd. 15.09.2022). 

Verder wordt expliciet gesteld dat de datum van de lening niet wijzigt door de hypotheekoverdracht 

(art. 145/37 §1 lid4 WIB92 Vlaamse gewest). De belastingplichtige moet op vraag van de 

belastingadministratie de akte van hypotheekoverdracht kunnen voorleggen. Een gelijkaardige 

aanpassing gebeurt in art. 145/38/1 lid 4 en 5 WIB92 Vlaams Gewest, voor de overdracht van 

hypothecaire leningen gesloten vanaf 2016. 

Onder dezelfde wettelijke voorwaarden kan de Vlaamse fictiebepaling ook gelden voor de overdracht 

van een hypotheek die oorspronkelijk werd gesloten voor de oude eigen woning gelegen in het 

Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest, naar de nieuwe eigen woning gelegen in het Vlaamse 

Gewest. De Vlaamse fictiebepaling is van toepassing zonder regionale beperking. 

Monkey.be (JW) 
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Aangiftevak IX – zesde staatshervorming - woonbonus

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

Grondwettelijk Hof, 13 oktober 2022

• omzetting aftrekbare uitgave (toenmalige ‘aftrek enige woning’) 
in belastingvermindering tegen marginaal tarief (Wet van 8 mei 2014)
= schending sociale grondrechten (art. 23 GW)

• aftrek van inkomen =/= belastingvermindering tegen marginaal tarief
 ‘belastbaar inkomen’ in aanslagbiljet STIJGT (reële inkomen status quo)
 belastbaar inkomen = toekenningscriterium voor sociale voordelen   

(studietoelagen, bouwpremies, tegemoetkoming voor handicap, enz…)

• omzetting woonbonusaftrek in woonbonusvermindering - onderdeel wet van 8 mei 2014
 (in casu) verlies tegemoetkoming voor handicap
= ongrondwettelijk voor zover geen begeleidende maatregelen waardoor nadelige 

gevolgen van omzetting worden opgevangen in parafiscale wetgeving
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Aangiftevak X – kinderoppas - belastingvermindering

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• verplicht nieuw modelattest 281.86 voor kosten van kinderoppasactiviteiten:
- in principe vanaf 1 januari 2021 betaalde oppas 
- tolerantie 1: vanaf 27 januari 2022 georganiseerde oppas
- tolerantie 2: vanaf 1 september 2022 door scholen georganiseerde oppas

PV 1092 van 30 juni 2022

• verplicht uit te reiken door Belgische opvanginstellingen

• verplicht elektronisch bezorgen aan fiscus (art. 323/2 WIB92)
via belcotax-on-web & vóór 1 maart aanslagjaar(= aj. 2023 e.v.)
Maar… als oppasouder of opvanginstelling niet over nodige geïnformatiseerde middelen 
beschikt om de gegevens elektronisch over te maken (bv. geen PC), is elektronische 
verzending niet verplicht; er moet geen vrijstelling worden gevraagd (= tijdelijke tolerantie?)
PV 878 van 18 februari 2022 & PV 1092 van 30 juni 2022

• FAQ vermindering kinderoppas in Circulaire van 18 oktober 2022

 

 

Aangiftevak XIII – buitenlandse rekening - cryptowallet

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

 PV 55025175C van 16 februari 2022 & PV 1069 van 7 juni 2022

 aanhouden van cryptomunten op account of rekening (van alle aard) 
bij in het buitenland gevestigde bank- of spaarinstelling 
= buitenlandse rekening  MELDPLICHT IN AANGIFTE PB

 aanhouden van cryptomunten via cryptowallet die niet aangeboden wordt 
door bank- of spaarinstelling  GEEN meldplicht
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Aangiftevak XV – verenigingswerk vanaf 2022

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

www.verenigingswerk.be

 
 

 

Aangiftevak XV – verenigingswerk vanaf 2022

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• KB van 23 december 2021 – SOCIAAL

• principe: vrijstelling RSZ (art. 17 KB van 28 november 1969)

• verenigingswerker  werknemer & verenigingswerkersovereenkomst  arbeidscontract
 GEEN beperking meer tot ‘hoofdberoepers’: 4/5 WN, gepensioneerde…
 WEL verbod op arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of aannemingsovereenkomst   

tijdens jaar voorafgaand aan verenigingswerk (+ uitzonderingen) 

• verenigingswerk in sportsector:

• max. 450 uren/jaar 

• max. 285 uren derde kwartaal (= zomer) / max. 150 uren andere kwartalen

• verenigingswerk in socio-culturele sector:

• max. 300 uren/jaar 

• max. 190 uren derde kwartaal / max. 100 uren andere kwartalen
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Aangiftevak XV – verenigingswerk vanaf 2022

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• KB van 23 december 2021 – SOCIAAL
• bij overschrijding uurgrenzen: 

alle vergoedingen (van kalenderjaar) voor uren verenigingswerk gepresteerd 
bij werkgever waar overschrijding zich voordoet = loon onderworpen @ RSZ
 RSZ informeert fiscus over (overschrijding) aantal uren (Dimona-aangifte)

• toegelaten verenigingswerk-activiteiten: art. 17 §1 1° en 3° tot 7° KB 28.11.1969
 zie syllabus

• specifieke cumulregeling met studentenarbeid: 475 uren – (uren verenigingswerk – 190 u)

 student: max 475 u studentenarbeid + max 190 uren verenigingswerk

• registratie aantal uren in nieuwe app: artikel17@work (cf. student@work) 

• website: www.verenigingswerk.be

 
 

 

Aangiftevak XV – verenigingswerk vanaf 2022

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Wet van 26 april 2022 – FISCAAL

• fiscaal volgt sociaal, maar niet helemaal…

• divers inkomen belast tegen 20% met 50% verplicht wettelijk kostenforfait
art. 31 lid1 & art. 90 lid1 1°ter WIB92

• zelfde uur-grenzen per jaar/kwartaal
 vervangt max. maandvergoeding (€ 545): maandgrens vervalt (wel voor ‘N-1’ = 2021)

bij overschrijding uurgrenzen:
alle vergoedingen verenigingswerk = beroepsinkomen (onweerlegbaar)
 ook vergoedingen verenigingswerk werkgever waarbij grens niet is overschreden
 vergoedingen mogelijk loon voor fiscus, maar niet voor rsz…

• jaarplafond BLIJFT: max. brutobedrag vergoeding van € 6540 voor 2022

bij overschrijding: alle vergoedingen verenigingswerk = beroepsinkomen (weerlegbaar)

• GEEN verplichting tot inhouding bedrijfsvoorheffing ( deeleconomie)
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Aangiftevak XV – verenigingswerk vanaf 2022

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Wet van 26 april 2022 – FISCAAL
• belastbaar = brutobedrag vergoeding verminderd met 50% kosten

brutobedrag = alle beloningen (exclusief EKW!) voor tewerkstelling als 
verenigingswerknemer (inclusief art. 38 WIB92-vrijgestelde beroepsinkomsten: 
maaltijdcheques, woon-werkverkeer, fietsvergoeding…) & vervangingsinkomen

• PV 1063 van 25 mei 2022: “de belastingvrijstelling van artikel 38 WIB92 voor cheques en andere 
(sociale) voordelen geldt enkel inzake beroepsinkomsten en niet inzake diverse inkomsten”

 er wordt niet meer verwezen naar op vereningswerk.be geregistreerde bedrag

• wet diverse fiscale bepalingen van 5 juli 2022: nieuwe fiscale inkomstenfiche (KB!)

• wetsontwerp diverse fiscale en financiële bepalingen DOC55 2899/001:
eventueel ingehouden BV in periode 1.1.2022 tot 15.05.2022 (op fiche) = verrekenbaar

• student: eerste schijf van € 2910 inkomsten uit [studentenjob + verenigingswerk]
= vrijgesteld als bestaansmiddel 

 
 

 

Nieuw sociaal en fiscaal statuut 'verenigingswerk' vanaf aj. 2023 

Zowel sociaal- als fiscaalrechtelijk is vanaf aj. 2023 het statuut ‘verenigingswerk(er)’ opnieuw 

hervormd. Het nieuwe sociale statuut is geregeld bij KB dd. 23.12.2021 (BS 30.12.2021), het nieuwe 

fiscale statuut kwam tot stand met de wet dd. 26.04.2022 (BS 06.05.2022).  

SOCIAAL 

Vergoedingen betaald voor verenigingswerk blijven principieel vrijgesteld van sociale bijdragen (RSZ). 

De verenigingswerker is een gewone werknemer die niet langer verbonden is aan de vereniging met 

een verenigingswerkersovereenkomst maar wel met een regulier arbeidscontract. De vereniging 

wordt een reguliere werkgever. De verenigingswerker wordt als werknemer opgenomen in het RSZ-

KB dd. 28.11.1969 (art. 17). Zie ook www.verenigingswerk.be. 

De beperking van het toepassingsgebied tot ‘hoofdberoeper’ vervalt. Ook personen die niet voor 

minstens 4/5 als werknemer in hoofdberoep zijn tewerkgesteld, kunnen ‘verenigingswerken’. Wel 

blijft vereist dat de werkgever (vereniging) en werknemer (verenigingswerker) gedurende het jaar 

voorafgaand aan het verenigingswerk niet verbonden waren met elkaar door een 

arbeidsovereenkomst, een statutaire aanstelling of aannemingsovereenkomst, ook niet door 

tussenkomst van een uitzendkantoor (art. 17 §1/1 lid1 en lid2 KB dd. 28.11.1969). Op dit verbod 

bestaan wel een aantal uitzonderingen – sommige tijdelijk, andere permanent – met name in de 

socio-culturele en de kunstensector, zie art. 17 §1/1 lid3 t/m en lid6 KB dd. 28.11.1969, laatst 

gewijzigd door KB dd. 31.08.2022 (BS 06.09.2022), waarvan de fiscale doorwerking nog wettelijk 

moet worden bekrachtigd. 

Het verenigingswerk wordt wel gelimiteerd (art 17 §1 lid 3 KB dd. 28.11.1969). Voor het 

verenigingswerk in de sportsector geldt een beperking tot 450 uren per jaar én tot 150 uren per 

kwartaal, met uitzondering van het derde kwartaal (de zomer) waarvoor een beperking tot 285 uren 

geldt. Voor het verenigingswerk in de socio-culturele sector geldt een beperking tot 300 uren per jaar 

én tot 100 uren per kwartaal, met uitzondering van het derde kwartaal (de zomer) waarvoor een 
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beperking tot 190 uren geldt. 

Bij overschrijding van het maximum aantal uren worden alle vergoedingen (van het kalenderjaar) 

voor de uren verenigingswerk gepresteerd bij de werkgever (= vereniging) waar de overschrijding 

zich voordoet, als loon onderworpen aan RSZ, en dus niet langer vrijgesteld van sociale bijdragen 

(art. 17 §1 lid5 KB dd. 28.11.1969). De RSZ informeert de belastingadministratie wanneer een 

verenigingswerker de kwartaal- of jaargrens van het aantal uren overschrijdt. Het verenigingswerk 

wordt opgenomen in de Dimona-aangifte. 

De toegelaten verenigingsactiviteiten worden opgesomd en omschreven in art. 17 §1 1° en 3° t/m 7° 

KB 28.11.1969. Ze worden bovendien overzichtelijker opgelijst in de Memorie van toelichting, DOC55 

2569/001 p. 4-5. 

Wanneer een student studentenarbeid combineert met verenigingswerk, geldt er een specifieke 

cumulregeling (art. 17 §1 lid5 KB dd. 28.11.1969). Een student kan zijn jaarlijks maximum van 475 

uren studentenarbeid (art. 17bis KB dd. 28.11.1969) aanvullen met maximaal 190 uren 

verenigingswerk. Presteert hij meer dan 190 uren verenigingswerk dan teert hij in op zijn contingent 

van 475 uren studentenarbeid volgens volgende formule: 475 u – (gepresteerde uren 

verenigingswerk – 190 u). 

Het aantal door de student gepresteerde uren verenigingswerk wordt bijgehouden in een nieuwe 

app artikel17@work (cf. student@work). De RSZ informeert de belastingadministratie automatisch 

over het aantal gepresteerde uren verenigingswerk. 

 

FISCAAL 

Fiscaal volgt sociaal, maar niet helemaal… 

De vergoedingen voor verenigingswerk worden fiscaal beschouwd als werknemersbezoldigingen 

waarvoor een specifiek belastingregime geldt (art. 31 lid1 en art. 90 lid1 1°ter WIB92); ze blijven als 

divers inkomen principieel belast tegen het voordeeltarief van 20% (met toepassing van een verplicht 

kostenforfait van 50%), zij het dat de uur-limieten voor rsz-vrijstelling (zie hoger) vanaf aj. 2023 ook 

fiscaal gelden. 

Die nieuwe fiscale begrenzing (m.b.t. het maximaal aantal te presteren uren van 450 – sportsector - 

en 300 - socioculturele sector – en 190 - studentenarbeid) vervangt het oude maandelijkse 

vergoedingsplafond van, geïndexeerd voor aj. 2023, 545 EUR. Dat maandplafond blijft wel nog 

behouden voor de beoordeling van de inkomsten uit verenigingswerk met betrekking tot 

inkomstenjaar 2021. 

Bij overschrijding van de uur-grenzen zijn álle voor dat jaar betaalde vergoedingen voor 

verenigingswerk onweerlegbaar belastbaar als beroepsinkomsten, en dus ook, in tegenstelling tot 

het sociale luik, de vergoedingen betaald door werkgevers waarbij de uur-grenzen zijn gerespecteerd 

(art. 37bis §2 lid1 WIB92). Zo is het mogelijk dat een vergoeding fiscaal kwalificeert als loon, terwijl 

die sociaal geen loon uitmaakt en vrijgesteld blijft van RSZ. 

Door de gelijkschakeling met werknemersbezoldigingen (en de bijhorende opzeggingsvergoedingen 

bij verbreking van de arbeidsovereenkomst) wordt het specifieke systeem van 

verbrekingsvergoedingen voor verenigingswerk en de (para)fiscale behandeling ervan, opgeheven 

(opheffing art. 37bis §2 lid3 WIB92). 

Het jaarlijkse vergoedingsplafond van, geïndexeerd voor aj. 2023, 6540 EUR (voor inkomsten uit 

verenigingswerk en deeleconomie samen) blijft echter wel behouden. Bij overschrijding van de 

jaargrens zijn alle vergoedingen voor verenigingswerk weerlegbaar (zie hoger) belastbaar als 

beroepsinkomsten art. 37bis §2 lid2 WIB92. 
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Wanneer de inkomsten voor een bepaald jaar wegens het overschrijden van het maximumbedrag als 

beroepsinkomsten worden belast, zal dat ook het geval zijn voor het daaropvolgende jaar. 

Nieuw evenwel is de bepaling van het belastbare bedrag van de inkomsten uit verenigingswerk. Dat 

wordt niet meer vastgesteld op basis van 50% (= na aftrek verplicht wettelijk kostenforfait) van het 

door de vereniging geregistreerde bedrag op www.verenigingswerk.be, maar op basis van 50% van 

het bij wet bepaalde brutobedrag. Dat brutobedrag omvat álle beloningen voor de tewerkstelling als 

verenigingswerker, inclusief eventuele vervangingsinkomsten en de in artikel 38 WIB92 vermelde 

vrijgestelde ‘beroepsinkomsten’ zoals maaltijdcheques, tussenkomsten in woon-werkverkeer, 

fietsvergoedingen, etc (art. 97/2 WIB92). Maaltijdcheques en andere (sociale) voordelen genoemd in 

artikel 38 WIB92 maken zo deel uit van het brutobedrag en zijn dus ook belastbaar als divers 

inkomen (tegen 20%). De vrijstelling van artikel 38 WIB92 voor cheques en andere (sociale) 

voordelen geldt enkel inzake beroepsinkomsten en niet inzake diverse inkomsten (PV 1063 dd. 

25.05.2022). Ook een vervangingsinkomen dat wordt verkregen in het kader van verenigingswerk, 

bv. n.a.v. een arbeidsongeval, zal in principe belast worden als divers inkomen tegen 20% (Memorie 

van toelichting, DOC55 2569/001 p. 11). Terugbetalingen van ‘eigen kosten van de werkgever’ vallen 

niet onder het belastbare brutobedrag. 

Nieuw is verder dat de vereniging ook verplicht een fiscale inkomstenfiche moet opstellen en 

uitreiken aan de verenigingswerker en de belastingadministratie, “waarin minstens de identiteit van 

de verkrijger en zijn rijksregisternummer, de omschrijving van de geleverde prestaties, het aantal 

gepresteerde uren per kwartaal, en het bedrag van de beloningen, desgevallend opgesplitst 

naargelang de aard, worden vermeld” (art. 90 lid4 WIB92). De fiche en haar modaliteiten worden nog 

vastgelegd bij KB. 

Nieuw is ook dat de in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten behaalde inkomsten 

uit verenigingswerk, net als de inkomsten uit hun studentenjob, en samen met die inkomsten, als 

bestaansmiddelen worden vrijgesteld ten belope van 2910 EUR (geïndexeerd aj. 2023) (art. 143 7° 

WIB92). 

 

Monkey.be (JW) 

 

 

 

 

Verenigingswerkactiviteiten - Art. 17 KB 28.11.1969 

… 

1° het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de bij de Rijksdienst voor sociale 
zekerheid 8[...] aangesloten provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, en de personen 
die zij tewerkstellen in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht: 

a) als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de 
cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de vrije dagen of de gedeelten in 
het onderwijs, of als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije 
dagen of daggedeelten in het onderwijs; 
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b) bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaats hebben na 16 u 
30 of tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs; 

3° het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen, 
evenals de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of 
vennootschap met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten 
geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen 
inrichten en de personen die zij als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alléén 
tijdens de schoolvakanties tewerkstellen;  

4° de door de bevoegde overheden erkende organisaties of organisaties die aangesloten 
zijn bij een erkende koepelorganisatie en die tot taak hebben socio-culturele vorming 
en/of sportinitiatie en/of sportactiviteiten te verstrekken, en de personen die buiten hun 
werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden 
tewerkgesteld als animator, leider, monitor, coördinator, sporttrainer, sportlesgever, 
sportcoach, jeugdsportcoördinator, terreinverzorgers-materiaalmeester, lesgever, coach, 
procesbegeleider en de organisaties van de door de bevoegde overheden erkende 
amateurkunsten-sector of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende 
koepelorganisatie, die personen tewerkstellen als artistieke of (kunst)technische 
begeleiders en lesgevers, coaches en procesbegeleiders en waarvan de prestaties geen 
artistieke prestaties zijn die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire 
onkostenvergoeding in de zin van artikel 1bis, § 3, tweede lid, van de wet of bedoeld 
in artikel 17sexies van dit besluit;  

5° de inrichtende machten van scholen, gesubsidieerd door een Gemeenschap, en de 
personen die zij tewerkstellen als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens 
de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs; 

6° De inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van 
deze manifestaties tewerkstellen. Deze bepaling vindt geen toepassing op de personen 
die de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een 
sportcompetitie of –exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon in 
toepassing van de wet van 24 februari 1978 betreffende de betaalde sportbeoefenaars of 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten of op de houders van 
een vergunning van “eliterenner met contract” afgeleverd door de Koninklijke Belgische 
Wielrijdersbond; 

7° de organisatoren van socioculturele manifestaties en de personen die ze tewerkstellen 
voor maximaal 32 uren, te spreiden volgens de behoeften op de dag van het evenement 
en dagen voor of na het evenement, met uitsluiting van artistieke prestaties die al worden 
gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding in de zin van 
artikel 1bis, § 3, tweede lid, van de wet of bedoeld in artikel 17sexies van dit besluit. 
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Aangiftevak XV – overige diverse inkomsten

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

NFT’s - non-fungible tokens

• PV 55022895C van 24 november 2021

• “het WIB92 bevat geen specifieke bepalingen met betrekking tot de fiscale behandeling van 
non-fungible tokens of NFT's, waardoor dus de algemene regels van toepassing zijn. 
De juridische en feitelijke omstandigheden waarin de verrichtingen plaatsvinden zullen 
doorslaggevend zijn. Die omstandigheden zijn eigen aan elk afzonderlijk geval”

aanbrengpremie

• Rulings 2022.0310 & 2022.0311 van 24 mei 2022

• premie betaald door vennootschap voor introductie en aanwerving van nieuwe werknemer 
= GEEN beroepsinkomen 
= divers inkomen omdat premie niet enkel door eigen personeel van vennootschap 

maar door iedere derde persoon kan worden verkregen 

 
 

 

Aangiftevak XVI - bedrijfsleidersbezoldiging

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

Grondwettelijk Hof, 13 oktober 2022

• VAA gratis woning: ongrondwettelijke verschil tussen terbeschikkingstelling aan 
natuurlijk persoon en rechtspersoon

• een circulaire (van 15 mei 2018) waarin de fiscus de ongrondwettigheid van een 
wettelijke bepaling erkent en stelt de discriminatie ongedaan te zullen maken door de 
bepaling aan te passen, kan niet worden beschouwd als een ‘nieuw feit’ die de termijn 
opent voor een ambtshalve ontheffing

Cassatie, 23 september 2022

• geldsommen die een werknemer ten nadele van zijn werkgever verduistert,
kunnen niet worden belast als werknemersbezoldiging (Cassatie, 23 november 2012) 

• geldsommen die een bedrijfsleider ten nadele van zijn vennootschap verduistert, 
kunnen echter wel worden belast als bedrijfsleidersbezoldiging volgens datzelfde Hof 
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Aangiftevak XVII & XVIII - investeringspremie

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• PV 992 van 4 april 2022

• retroactieve investeringspremie betaald door Vlaamse regering 
@ eigenaars van zonnepanelen die hun investering door digitale meter 
onvoldoende terugverdienen

• BP met winst of baten (ondernemer, vrije beroeper…): 
belastbare winst of baten voor zover zonnepanelen voor uitoefening 
beroepswerkzaamheid worden gebruikt
 mogelijk gespreid belastbaar (over afschrijvingsperiode) 

als kapitaalsubsidie (art. 362 WIB92)

• BP met bezoldiging (werknemer, bedrijfsleider of meewerkende echtgenoot):
belastingvrij

 
 

 

Aangiftevak XVII & XVIII - meerwaarden

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• PV 904 van 28 februari 2022

• financiële renting personenwagen

• na overname wagen via lichten aankoopoptie door vennootschap
(na renting-termijn van vier jaar):

• onmiddellijke doorverkoop:
gerealiseerde meerwaarde voor 100% in belastbare grondslag 

• beroepshalve aanwending & afschrijving optieprijs als aanschaffingswaarde:
gerealiseerde meerwaarde in belastbare grondslag naar verhouding 
fiscaal aangenomen afschrijvingen / geboekte afschrijvingen
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Vraag 904 van 28 februari 2022 van de heer Vermeersch 
Vr. en Antw., Kamer, 55, nr. 082, blz. 107-108 

Verkoop personenwagen 

Belastbaarheid meerwaarde 

Vraag 

Meerwaarden op in artikel 66, WIB 1992 vernoemde voertuigen worden slechts in 
aanmerking genomen tot de in procenten uitgedrukte verhouding tussen de som van de 
vóór de verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen, voor elk belastbaar tijdperk beperkt 
tot 100 % en de som van de geboekte afschrijvingen voor de overeenstemmende 
belastbare tijdperken. 

Bijv. een vennootschap (met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar) heeft een financieel 
rentingcontract op een personenwagen voor vier jaar (van 1 maart 2018 tot 1 april 2022) 
om vervolgens de wagen aan te kopen en te verkopen. 

Dus in de periode van 1 maart 2018 tot 1 april 2022 worden de maandelijkse ontvangen 
facturen ingeboekt als huur op de kostenrekening van de rubriek 61 van de 
resultatenrekening. Op fiscaal vlak worden deze kosten beperkt in functie van CO2 
uitstoot en brandstoftype. 

Stel dat het gaat om een personenwagen benzine met 100 gr CO2-uitstoot/km. De kosten 
van 1 maart 2018 tot 31 december 2019 zijn dan aftrekbaar a rato van 90 %, die van 
1 januari 2020 tot 1 april 2022 a rato van 72,5 %. De vennootschap licht op het einde van 
het financiële rentingcontract, op 1 april 2022, de optie tot aankoop van de 
personenwagen (aankoopoptie is minimum 16 % van het investeringsbedrag vermits 
financiële renting). Een week later verkoopt die vennootschap deze personenwagen door 
met een winst/meerwaarde van 1.000 euro. 

1 Wat is het belastbaarheidspercentage van deze winst/ meerwaarde bij de verkoop van 
die personenwagen? 100 %? 72,5 % (percentage kostenaftrek van toepassing op de 
aangekochte wagen)? Belastbaar volgens gewogen gemiddelde van de fiscale 
aftrekbaarheidspercentages van de autokosten in de jaren dat de financiële renting liep 
of een ander percentage? 

2 Wat als de aangekochte wagen na het lichten van de optie eerst nog in de vennootschap 
wordt gebruikt en afgeschreven wordt per 31 december 2022 maar slechts in 2023 wordt 
verkocht met een meerwaarde. Hoe moet de belastbaarheid van de winst/meerwaarde 
dan worden berekend? 

Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de 
Coördinatie van de fraudebestrijding van 5 april 2022 

In het door u aangehaalde eerste geval is de verwezenlijkte meerwaarde volledig 
belastbaar op basis van artikel 24, eerste lid, WIB 92. De bepalingen van artikel 24, vierde 
lid, WIB 92, kunnen in het door u aangehaalde tweede geval van toepassing zijn in de 
veronderstelling dat de optieprijs als aanschaffingswaarde van het voertuig wordt 
opgenomen in de boekhouding van de vennootschap die de optie uitoefent en zij 
afschrijvingen boekt op dat voertuig. 
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Aangiftevak XVIII - influencer

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• PV 926 van 11 maart 2022

• voordelen in natura ontvangen door influencer op sociale media
youtube, instagram, twitter, tiktok…

• voordeel = belastbaar voor werkelijke waarde bij verkrijger als baten
“bedrag dat verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om dergelijk 
voordeel te verkrijgen. Kostprijs voor de verstrekker is van ondergeschikt belang”

• “Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft acht dossiers opgestart…
In drie dossiers is de belastbare basis verhoogd met ongeveer 750.000 euro en worden 
belastingen en verhogingen gevorderd ten bedrage van ongeveer 400.000 euro”

 

 

 

 

 

Influencer 

 

Kledingstukken die influencers op sociale media (youtube, instagram, twitter, tiktok…) ontvangen in 

ruil voor prestaties of publiciteit die zij leveren voor rekening van een vennootschap die kledij 

verkoopt, net als alle andere artikelen, producten, koopwaar of goederen die die influencers 

ontvangen in het kader van hun prestaties verricht voor rekening van ondernemingen die een beroep 

doen op hun diensten, vormen voordelen van alle aard belastbaar als baten, ten belope van bedrag 

dat de influencer in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk voordeel te 

verkrijgen en waarbij de kostprijs voor de verstrekker in principe van ondergeschikt belang is (PV 146 

dd. 14.01.2020 en PV 926 dd. 11.03.2022). Zie ook PV 380 dd. 20.04.2021. 

 

Monkey.be (JW) 
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Vraag 926 van 11 maart 2022 van mevrouw Dierick 
Vr. en Antw., Kamer, 55, nr. 082, blz. 121-123 

Influencers 

Fiscale regels 

Vraag 

Uit informele gesprekken met influencers is het me duidelijk geworden dat zij problemen 
ervaren met de huidige onduidelijke en onzekere fiscale regelgeving. In het verleden wilde 
u reeds overwegen om een gerichte communicatiecampagne te lanceren over de fiscale 
aandachtspunten voor influencers 

1 Hoe staat het met de uitrol van deze communicatiecampagne naar influencers toe? 
Wanneer zal deze worden gelanceerd? Hoe zal deze campagne eruit zien en via welke 
(sociale) mediakanalen zal deze gebeuren? Hoeveel budget trekt u uit voor deze 
campagne? Zullen de fiscale aandachtspunten voor influencers ook raadpleegbaar zijn op 
de website van de FOD Financiën? 

2 Vandaag bestaat er geen specifieke activiteitencode (NACEBEL-code) voor influencers. 
Acht u het opportuun zulke code in het leven te roepen? Indien ja of neen, kunt u uw visie 
toelichten? 

3 Alle artikelen, producten, koopwaren of andere diverse goederen die influencers 
ontvangen in het kader van de prestaties van influencers worden beschouwd als baten en 
zijn als zodanig belastbaar. Hoe dient de influencer gratis aangeboden producten te 
waarderen om deze dan ook correct aan te geven? Hoe verloopt de controle door de FOD 
Financiën op de aangifte van goederen en hoe waardeert de FOD Financiën de aangegeven 
goederen? 

4 Hoeveel controles werden in de afgelopen vijf jaar, per jaar door de FOD Financiën 
uitgevoerd bij influencers in het algemeen en met betrekking tot het al dan niet aangeven 
van ontvangen goederen in kader van hun prestaties? 

5 Hoeveel inbreuken werden jaarlijks, in deze periode door de FOD Financiën vastgesteld 
bij influencers? 

6 Kunt u een top vijf bezorgen van de soorten inbreuken? 

7 Welke en hoeveel sancties heeft de FOD Financiën in de afgelopen vijf jaar, per jaar 
opgelegd aan influencers? 

Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de 
Coördinatie van de fraudebestrijding van 5 april 2022 

1 De FOD Financiën voorziet bij de start van de aangifteperiode in de personenbelasting 
2022 (dus tegen eind april 2022) een communicatie te lanceren. We voorzien een 
specifieke rubriek voor influencers op de website van de FOD Financiën en we maken 
daarvoor publiciteit via onze sociale media-kanalen. Qua budget moeten de noden nog 
meer specifiek bepaald worden. Ter info: de Vlaamse Gemeenschap, die werkt aan een 
“influencer code”, zal daarin ook de link leggen naar deze informatie. 
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2 De NACE-BEL codes worden niet beheerd door FOD Financiën. Deze codes worden 
toegekend door de Rijksdienst voor sociale zekerheid. 

3 Anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard worden overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 36, eerste lid, WIB 92, voor de werkelijke waarde bij de verkrijger 
ervan aangerekend. 

Het voordeel moet dus in principe worden vastgesteld in verhouding tot de waarde die 
het heeft bij de begunstigde. 

Daarbij geldt als stelregel dat de waarde van het voordeel gelijk is aan het bedrag dat de 
verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk voordeel te 
verkrijgen. 

De kostprijs voor de verstrekker is in principe van ondergeschikt belang. 

Een actie “Influencers” is in voorbereiding maar er werden nog geen dossiers geselecteerd 
voor onderzoek. 

4 De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft na een gerichte selectie acht dossiers 
opgestart, vier in 2019, twee in 2020 en twee in 2021. In drie dossiers is de belastbare basis 
verhoogd met ongeveer 750.000 euro en worden belastingen en verhogingen gevorderd 
ten bedrage van ongeveer 400.000 euro. 

5 De vorderingen van BBI zijn in twee dossiers gesteld in 2019, voor het derde dossier in 
2020. 

6 Voor de BBI is nog niet mogelijk om een top vijf van de inbreuken mee te delen. Het gaat 
om (i) het niet aangeven van de inkomsten afkomstig van de Big Tech, waar nog veel 
onduidelijkheid heerst gezien er wordt gewerkt met een systeem van self-billing. 
Medewerking van de Big Tech bedrijven is in dit soort onderzoeken noodzakelijk en niet 
altijd vanzelfsprekend. Of (ii) inkomsten uit reclamewerk die wel worden aangegeven, 
maar verkeerdelijk als auteursrechten (roerende inkomsten) en niet als een 
beroepsinkomen. Tot slot (iii) wordt nog een onderzoek gevoerd naar het gebruik van een 
buitenlandse postbusvennootschap. 

7 De BBI heeft nu toe enkel belastingverhogingen van 10 % toegepast, aangezien er geen 
frauduleus opzet was of kon worden aangetoond. Elk dossier is anders en moet steeds op 
de feiten worden beoordeeld. 
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Aangiftevak XVII & XVIII - investeringsaftrek

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• GEEN investeringsaftrek voor vaste activa waarvan gebruik @ derden afgestaan
uitzondering: ‘derde met winst/baten’ voldoet zelf aan voorwaarden investeringsaftrek
art. 75 3° WIB92

• PV 110 van 29 januari 1991 & PV 1095 van 4 juli 2022

• GEEN pro rata investeringsaftrek: gemengde afstand gebruik @ ‘derde met winst/baten’ 
én @ ‘derde particulier’ belet investeringsaftrek op volledige actiefbestanddeel  

• PV 672 van 8 oktober 2021 & PV 947 van 21 maart 2022

• vennootschap installeert laadstation @ privéwoning bedrijfsleider
 GEEN investeringsaftrek, zelfs indien woning & ondernemingszetel op zelfde adres

• vennootschap installeert laadstation @ bedrijfsgebouw
 WEL investeringsaftrek, ongeacht of station (ook) wordt gebruikt 

voor (gratis) laden klantenwagens of privéwagen bedrijfsleider (of WN)

 
 

 

Aangiftevak XVII & XVIII - investeringsaftrek

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• GEEN investeringsaftrek voor vaste activa NIET uitsluitend voor 
beroepswerkzaamheid gebruikt - art. 75 1° WIB92

• PV 945 van 21 maart 2022

• plaatsen van laadstation voor het laden van elektrische wagen van uitbater van 
eenmanszaak, die zowel beroepsmatig als privé wordt gebruikt, komt niet voor 
investeringsaftrek in aanmerking
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Investeringsaftrek 

De investeringsaftrek geldt niet voor vaste activa waarvan het gebruik aan derden is afgestaan 

(door verhuring of ten kosteloze titel) tenzij die afstand is gedaan aan een belastingplichtige die zelf 

aan de voorwaarden, criteria en grenzen voor de toepassing van de investeringsaftrek tegen 

eenzelfde of een hoger percentage voldoet, die de vaste activa in België gebruikt voor het behalen 

van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een derde 

overdraagt (art. 75 3° WIB92). 

 

… 

Zelfs wanneer de afstand van het gebruik slechts gedeeltelijk gebeurt aan een derde die zelf niet aan 

de voorwaarden voor de toepassing van de investeringsaftrek voldoet (en voor het grootste deel aan 

derden die wel aan die voorwaarden voldoen), kan de investeringsaftrek niet worden toegepast op 

het volledige actiefbestanddeel, dus ook niet gedeeltelijk (PV 1095 dd. 04.07.2022, in dezelfde lijn 

eerder PV 110 dd. 29.01.1991). 

… 

De investeringsaftrek geldt bijgevolg niet voor een laadstation (laadpaal of laadpunt) dat door de 

vennootschap-werkgeefster bij een werknemer of bedrijfsleider thuis wordt geplaatst voor het 

opladen van een voor beroeps- of privéverplaatsingen gebruikte bedrijfswagen (PV 672 dd. 

08.10.2021). Een laadstation dat door de vennootschap-werkgeefster wordt geplaatst in het 

bedrijfsgebouw* komt wel in aanmerking voor de investeringsaftrek. Het maakt niet uit of het 

laadstation wordt aangewend voor het opladen van bedrijfswagens die ook voor persoonlijke 

doeleinden worden gebruikt door de werknemer of de bedrijfsleider, dan wel voor het opladen van 

wagens die eigendom zijn van de werknemer of de bedrijfsleider of voor het opladen van wagens van 

klanten van de vennootschap.  

 

De investeringsaftrek geldt eveneens als het oplaadstation wordt gebruikt voor het opladen van de 

privéwagen van de bedrijfsleider of werknemer, of wanneer klanten van de werkgeefster-

vennootschap hun wagen gratis mogen opladen. Maar wanneer het laadstation wordt geïnstalleerd 

aan de privéwoning van de bedrijfsleider is de investeringsaftrek altijd uitgesloten, zelfs als het 

bedrijf en de bedrijfskantoren (bv. managementvennootschap) op hetzelfde adres zijn gevestigd (PV 

947 dd. 21.03.2022). 

 

(*) Aangenomen mag worden dat laadstations geïnstalleerd op het bedrijfsterrein of binnen de omheining van 

de onderneming ook in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. 

 

Monkey.be (JW) 
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Beroepskosten – laadstation

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Wet diverse fiscale bepalingen van 5 juli 2022

• TIJDELIJK VERHOOGDE AFTREK - art. 64quater WIB92 – PB & VB

• nieuw, publiek toegankelijk & vast laadstation voor elektrische wagen

• beroepskosten: afschrijving van laadstation + bijkomende kosten 
(bv. bekabeling, aanpassing elektriciteitscabine…) tegen:

• 200% (investering 1.9.2021 - 31.03.2023)

• 150% (investering 1.4.2023 - 31.08.2024) – vanaf 2030 aangeschaft: 75%

• absoluut cumulverbod met (eenmalige of gespreide) investeringsaftrek
(retroactief) vanaf 1 september 2021 - art. 64quater lid2 tweede streepje WIB92 

 
 

 

Beroepskosten – personenwagen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• PV 998 van 21 april 2022

• welke aftrekbeperking voor ‘formules van autodelen of deelwagens’?

• “een uniforme fiscale behandeling voor autodelen is geen evidentie. Ik heb mijn 
administratie dan ook gevraagd om een analyse te maken van die nieuwe 
ontwikkelingen en dit met het oog op het vaststellen van de fiscale gevolgen”

 TAXI = 75% (PV 528 van 6 juli 2021)
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Beroepskosten – personenwagen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

PV 1111 van 6 juli 2022: oorspronkelijke leasedatum vóór 1 juli 2023 (= datum waarop 
het leasecontract werd gesloten) blijft als beoordelingstijdstip voor het toepasselijke fiscale 
stelsel gelden ook wanneer belastingplichtige na juni 2023 aankoopoptie heeft gelicht van 
door hem gesloten leasing- of rentingcontract

 

 

Parlementaire vraag 1111 van 6 juli 2022 van de heer Vermeersch 

 

Vraag 

In het kader van de vergroening van de mobiliteit wordt voorzien in een graduele verlaging van de 

maximale fiscale aftrekbaarheid van niet-elektrische personenwagens die aangekocht worden van 

1 juli 2023 tot en met 31 december 2025. 

Als een vennootschap een leasingcontract of rentingcontract heeft afgesloten vóór 1 juli 2023 is de 

zogenaamde grandfathering-regeling, dit is de aftrekregeling volgens de huidige regels (de 

zogenaamde gramformule), van toepassing op deze geleasede of gerente personenwagen tijdens de 

looptijd van het leasingcontract of rentingcontract. 

Stel dat op het einde van het contract, dit is na 30 juni 2023, de aankoopoptie door de vennootschap 

wordt gelicht. 

1 Wat zijn de gevolgen voor de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten van deze personenwagen na 

het lichten van de aankoopoptie? 

2 Blijft de grandfathering-regeling dan nog steeds van toepassing? 

3 Of wordt het lichten van de aankoopoptie door de vennootschap aanzien als een nieuwe aankoop 

waardoor het uitdoofscenario van toepassing is en er bijgevolg een graduele verlaging van de fiscale 

aftrekbaarheid moet toegepast worden? 

Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de 

fraudebestrijding van 23 augustus 2022 

De in de artikelen 66, § 1, en 550 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde 

afwijkende bepalingen voor voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 juli 2023, blijven ook 

van toepassing nadat een vennootschap de aankoopoptie heeft gelicht die in een vóór 1 juli 2023 

door haar afgesloten leasing- of rentingcontract was voorzien. 
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Beroepskosten – kosten voor fiscaal advies bij invullen aangifte

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• PV 995 van 5 april 2022

• na meer dan 20 jaar nuanceert minister alsnog het te strikte administratieve 
standpunt ‘kosten voor invullen belastingaangifte = GEEN aftrekbare uitgave’

• zijn enkel aftrekbaar de erelonen betaald aan boekhouder, accountant, fiscaal 
raadgever… om belastingplichtige bij te staan bij de naleving van de verplichtingen 
die hem wegens zijn beroepswerkzaamheid door handels-, sociale of fiscale 
wetgeving zijn opgelegd, zoals verplichtingen inzake bedrijfsvoorheffing, 
loonfiches, sociale zekerheid, enz. 
(PV 134 van 4 november 1996 & Com. IB 53/27 en 28)

 Cassatie, 21 november 1997, 13 februari 1998, 4 mei 2000

 
 

 

Beroepskosten – kosten voor fiscaal advies bij invullen aangifte

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• PV 995 van 5 april 2022

• kosten van fiscaal adviseur geconsulteerd door belastingplichtige voor 
aangifte van zijn beroepsinkomsten = principieel aftrekbare uitgave 

• “De aftrek van die kosten is aanvaardbaar in de mate dat ze inherent zijn aan de uitoefening van 
het beroep. Kosten gemaakt om gegevens in de aangifte te vermelden die geen enkel verband 
houden met enige beroepswerkzaamheid van de betrokkene (zoals de gegevens over de 
persoonlijke toestand, over de inkomsten van onroerende goederen, over de inkomsten van 
roerende goederen, over de diverse inkomsten, over de belastingverminderingen, over de 
onderhoudsuitkeringen, enz.) kunnen daarentegen nooit aftrekbare beroepskosten vormen. 
Het is dus aan de belastingplichtige om aan te tonen dat de honoraria waarvan hij de aftrek als 
beroepskosten vraagt, aan de wettelijke voorwaarden terzake voldoen.
(…)
Om elk misverstand ter zake uit te sluiten zal de administratie hierover binnenkort een circulaire 
publiceren”
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Kosten van fiscaal advies 

■ De belastingadministratie is van mening dat erelonen betaald aan een belastingconsulent 

(boekhouder, accountant, advocaat,...) voor het invullen en verdedigen van de aangifte niet als 

beroepskosten aftrekbaar zijn omdat deze niet noodzakelijk zijn voor het verkrijgen of behouden van 

beroepsinkomsten. Cassatie heeft echter op 21.11.1997 een duidelijk standpunt ingenomen en 

gesteld dat deze kosten wel verband houden met de beroepsactiviteit en daarom aftrekbaar zijn. 

Volgens de belastingadministratie zijn enkel aftrekbaar: de erelonen betaald aan een boekhouder, 

accountant, fiscaal raadgever of een advocaat om de belastingplichtige bij te staan bij de naleving 

van de verplichtingen die de belastingplichtige wegens de uitgeoefende beroepswerkzaamheid door 

de handels-, sociale of fiscale wetgeving worden opgelegd. (bv. verplichtingen inzake 

bedrijfsvoorheffing, loonfiches, sociale zekerheid, enz.) (PV 134 dd. 04.11.1996 en Com.IB 53/27 en 

28). 

■ Alhoewel het standpunt van de belastingadministratie gesteund wordt door sommige arresten, is 

er een vaste rechtspraak pro aftrek van dergelijke kosten. 

het hof van beroep te Brussel heeft op 17.02.1994 beslist dat de honoraria betaald aan een erkend 

fiscalist of belastingconsulent aftrekbare beroepskosten zijn wanneer blijkt dat deze honoraria niet 

zouden zijn betaald indien de belastingplichtige geen belastbare beroepsinkomsten had verkregen. 

het hof van beroep te Gent heeft op 07.11.1996 beslist dat de kosten van fiscaal advies wel 

aftrekbaar zijn als beroepskost omdat deze wel degelijk gedaan werden om belastbare inkomsten te 

verkrijgen of te behouden. Het Hof stelt dat bij een onjuiste aangifte financieel nadelige aanslagen 

kunnen volgen zodat inkomsten niet kunnen behouden blijven. Het Hof van Cassatie heeft in zijn 

arrest van 04.05.2000 dit arrest bevestigd. 

het hof van beroep te Bergen heeft op 04.10.1996 beslist dat deze uitgaven aftrekbare 

beroepskosten zijn, ook bij werknemers gezien de complexiteit van de fiscale wetgeving. Dit arrest 

werd bevestigd (Cassatie dd. 13.02.1998) 

■ Een kentering in het administratief standpunt is in feite onafwendbaar. Cassatie heeft zich 

inmiddels tot drie maal toe uitgesproken voor de aftrek van de kosten voor fiscaal advies. 

Volgens Cassatie is er wel degelijk een noodzakelijk verband tussen de kosten van fiscaal advies voor 

het invullen van de aangifte en de beroepsactiviteit van de belastingplichtige. Cassatie vernietigt zo 

de grondslag waarop de belastingadministratie steunt om de aftrek te weigeren (Cassatie dd. 

21.11.1997). 

Van zodra het fiscaal advies wordt gevraagd voor het zo optimaal mogelijk aangeven van de 

beroepsinkomsten en de uitgaven of aftrekposten die de belasting op deze inkomsten verlagen, is er 

een noodzakelijke band tussen de kosten voor fiscaal advies enerzijds en de beroepsactiviteit 

anderzijds (Cassatie dd. 13.02.1998). 

De belastingadministratie wijzigde haar standpunt daarop niet, maar wenste nog een derde uitspraak 

van het Hof van Cassatie af te wachten (PV 577 dd. 07.04.2000). Nu dit arrest er is (Cassatie dd. 

04.05.2000), opnieuw zich uitsprekend voor de aftrek als beroepsuitgave van dergelijke kosten, zou 

de belastingadministratie een slecht verliezer zijn, mocht ze zich blijven verzetten tegen de 

principiële aftrekbaarheid. 
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Nu, meer dan twintig jaar later, nuanceert de minister van Financiën dan toch alsnog het (te) 

strikte administratieve standpunt: volgens hoger genoemde cassatierechtspraak behoren de kosten 

en honoraria van een fiscaal adviseur geconsulteerd door een belastingplichtige voor de aangifte van 

zijn beroepsinkomsten tot de categorie van de principieel aftrekbare uitgaven. “De aftrek van die 

kosten is aanvaardbaar in de mate dat ze inherent zijn aan de uitoefening van het beroep. De kosten 

gemaakt om gegevens in de aangifte te vermelden die geen enkel verband houden met enige 

beroepswerkzaamheid van de betrokkene (zoals de gegevens over de persoonlijke toestand, over de 

inkomsten van onroerende goederen, over de inkomsten van roerende goederen, over de diverse 

inkomsten, over de belastingverminderingen, over de onderhoudsuitkeringen, enz.) kunnen 

daarentegen nooit aftrekbare beroepskosten vormen. Het is dus aan de belastingplichtige om aan te 

tonen dat de honoraria waarvan hij de aftrek als beroepskosten vraagt, aan de wettelijke 

voorwaarden terzake voldoen. Als gevolg van de bovenvermelde cassatierechtspraak moet het 

algemene principe opgenomen in nr. 53/27 van de Commentaar op het WIB 92 in die zin worden 

genuanceerd. Hierover bestaat toch wat verwarring. Om elk misverstand ter zake uit te sluiten zal de 

administratie hierover binnenkort een circulaire publiceren” (PV 995 dd. 05.04.2022). 

 

Monkey.be (JW) 
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Beroepskosten – doorrekening @ derden

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Wet van 21 januari 2022 & Circulaire van 16 september 2022

• GEEN aftrekbeperking bij doorrekening kosten (cf autokosten) 

• aftrekbeperking kledij- (0%), restaurant- (69%), receptie- & kosten relatiegeschenken (50%) 
en kosten jacht en visvangst (0%) NIET van toepassing wanneer kosten worden doorgerekend 
aan derden MITS uitdrukkelijk en afzonderlijk vermeld op factuur

• wanneer afzonderlijke vermelding op factuur praktisch onmogelijk is:
handelsgoederen (in de zin van boekhoudwetgeving) NIET aan aftrekbeperking 
(kledij, restaurant, receptie…) onderworpen - nieuw art. 52 13° WIB92

maar… dat belet niet dat de afnemer van de diensten (aan wie de kosten zijn 
doorgerekend) die de kosten beroepsmatig heeft gemaakt (en in hoofde van wie de kosten 
aan de aftrekbeperking zijn onderworpen) zich wel steeds een voldoende gedetailleerde 
factuur moet doen toekomen om in zijnen hoofde de juiste fiscale behandeling van de 
verschillende kostensoorten te kunnen verzekeren (Circulaire van 16 september 2022, 5)

• “doorrekening zonder winstmarge” (PV 898 van 25 februari 2022)
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Doorrekening kosten aan derden (bv. restaurantkosten) 

Restaurantkosten die aan derden worden doorgerekend zijn in hoofde van de belastingplichtige die 

de kosten doorrekent niet onderworpen aan de aftrekbeperking van 69% maar zijn volledig 

aftrekbaar als beroepskosten op voorwaarde dat (de aard van) deze kosten uitdrukkelijk en 

afzonderlijk op de factuur zijn vermeld. De aftrekbeperking geldt dan in hoofde van de 

belastingplichtige aan wie de kosten zijn doorgerekend. In de nieuwe wettelijke regeling wordt niet 

langer als voorwaarde gesteld dat de derde aan de aftrekbeperking in de PB, VB of BNI onderworpen 

is (memorie van toelichting, DOC55 2351/001 p. 19 en Circulaire dd. 16.09.2022 nr. 7-12).  

 

De doorrekening mag evenwel niet gebeuren voor een (voorlopig) forfaitair geraamd bedrag van de 

kosten maar moet gebeuren voor het exacte bedrag (“één op één”) zonder winstmarge (PV 898 dd. 

25.02.2022). 

De aftrekbeperking geldt evenmin nog wanneer de restaurantkosten kwalificeren als inkopen van 

goederen en diensten* die volgens het boekhoudrecht te boeken zijn in rubriek II.A. 

‘handelsgoederen, grond- en hulpstoffen’ van de resultatenrekening (art. 52 13° en 53 8°bis WIB92). 

Deze verduidelijking heeft bijvoorbeeld concreet tot gevolg dat restaurantkosten gemaakt in het 

kader van een pakketreis** door een reisorganisator voor het verbruik door de afnemers van 

dergelijke pakketreis, of cateringkosten gemaakt door een evenementorganisator die worden 

aangerekend aan de persoon die beroep doet op deze evenementorganisator, als beroepskosten 

worden beschouwd zonder dat er sprake is van een aftrekbeperking van 69%. Die aftrekbeperking is 

immers enkel van toepassing op de kosten die niet thuishoren in rubriek II. A. “handelsgoederen, 

grond- en hulpstoffen” van de resultatenrekening, zoals omschreven in artikel 3:90 van het koninklijk 

besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

(memorie van toelichting, DOC55 2351/001 p. 18-19). 

(*) Het begrip ‘goederen en diensten’ moet zo ruim mogelijk worden begrepen: alles wat volgens een Belgische 

dubbele boekhouding op de subrekening 60 zou kunnen worden geboekt zonder dat vereist is dat het ook zo 

effectief is geboekt (met inbegrip van ingekochte diensten en onderaannemingen) en dit dus ongeacht aan 

welke boekhoudwetgeving de belastingplichtige effectief onderworpen is. De regeling geldt zo niet alleen voor 

vennootschappen en verenigingen, maar ook voor natuurlijke personen, vzw’s en entiteiten ‘sui generis’ 

(Circulaire dd. 16.09.2022, nr. 2-4). 

(**) d.w.z. tegen een enige prijs, maaltijden inbegrepen, waar het gedeelte ‘restaurantkosten’ praktisch 

onmogelijk afzonderlijk op factuur kan worden opgesplitst. Maar dat belet evenwel niet dat “de afnemer van de 

diensten (aan wie de kosten zijn doorgerekend) die de kosten beroepsmatig heeft gemaakt (en in hoofde van 

wie de kosten aan de aftrekbeperking zijn onderworpen) zich wel steeds een voldoende gedetailleerde factuur 

moet doen toekomen om in zijnen hoofde de juiste fiscale behandeling van de verschillende kostensoorten te 

kunnen verzekeren” (Circulaire dd. 16.09.2022, nr. 5). 

Monkey.be (JW) 
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Beroepskosten – afschrijving – laadstation

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• PV 673 van 8 oktober 2021 & PV 1020 van 2 mei 2022

• “afschrijvingsduur van 10 jaar kan als normaal worden beschouwd, 
maar niettemin kan de belastingplichtige steeds aantonen dat er zich bijzondere 
omstandigheden voordoen die een kortere afschrijvingsduur verantwoorden”

• ‘bijzondere omstandigheden’: bv. intelligente laadpaal met specifiek softwareprotocol

 
 

 

Beroepskosten – afschrijving – onroerend goed

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• PV 1085 van 22 juni 2022

• verplicht telewerk tijdens coronapandemie: boost beroepsgebruik woning

• stelsel ‘scheiding van goederen’ & samenwonenden  dubbele beperking:

1. tot eigendomsaandeel (NIET voor bijkomende kosten, bv. elektriciteit!)

2. tot beroepsmatige deel

woning in mede-eigendom (50/50) & 20% beroepsgebruik door 1 partner 
 10% afschrijving

= bevestiging administratief standpunt + merendeel rechtspraak

 huwelijk wettelijk stelsel: 20% beroepsgebruik door 1 partner  20% afschrijving

 impact op meerwaarden…
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Eigendomsrecht en afschrijving onroerend goed 

PV 907 dd. 23.05.1997, PV 675 dd. 30.04.2001, PV 12453 dd. 06.07.2016 en PV 1085 dd. 22.06.2022: 

 Gehuwden - onroerend goed in gemeenschap 

Als de helft van het onroerend goed door één van de echtgenoten wordt gebruikt voor de 

uitoefening van de beroepswerkzaamheid, kan de helft van het onroerend goed worden 

afgeschreven. 

 Zie ook Ruling 900.040 dd. 20.10.2009: afschrijving PC behorend tot gemeenschappelijk 

vermogen. 

 Ongehuwd (wettelijk of feitelijk) samenwonenden - onroerend goed in onverdeeldheid (ieder 

eigenaar voor 50%) 

Als de helft van het onroerend goed door één van de ongehuwd samenwonenden wordt gebruikt 

voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid, kan slechts 25% (50% van 50%) van het 

onroerend goed worden afgeschreven (zie ook Gent dd. 11.12.2012).  

“Als de belastingplichtige het onroerend goed beroepsmatig gebruikt moeten de afschrijvingen 

beperkt worden tot zijn of haar eigendomsaandeel én tot het beroepsmatig gedeelte. Als beide 

partners de woning, waarvan ze elk voor de helft mede-eigenaar zijn, gebruiken voor de 

uitoefening van hun beroepswerkzaamheid, kan elke partner afzonderlijk de afschrijvingen van 

het door hem of haar beroepsmatig gebruikt gedeelte van de woning (bv. 50%), beperkt tot de 

helft (= 25%), als beroepskost in mindering brengen” (PV 1085 dd. 22.06.2022).  

Dat principe – beperking tot eigendomsaandeel – geldt evenwel niet voor de bijkomende kosten. 

“De kosten die geen verband houden met het gebouw zelf, maar enkel met het gebruik van een 

deel van de woning, zoals kosten van verwarming, elektriciteit enz., zijn te beperken tot het 

beroepsgedeelte van de uitgave” (PV 1085 dd. 22.06.2022). 

Luik dd. 17.03.2004: 

 Gehuwden (scheiding van goederen) - onroerend goed in onverdeeldheid (ieder eigenaar voor 

50%) 

Als het gehele onroerend goed door slechts één van de echtgenoten wordt gebruikt voor de 

uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid, kan ook maar de helft van de afschrijving als 

beroepskosten worden aanvaard. 

Gent dd. 11.12.2012 en dd. 15.01.2013: 

 Ongehuwd samenwonenden - onroerend goed in onverdeeldheid (ieder eigenaar voor 50%) 

Als 10% van het onroerend goed door één van de feitelijk samenwonenden wordt gebruikt voor 

het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid, kan slechts 5% (50% van 10%) van het onroerend 

goed worden afgeschreven. 

 

Monkey.be (JW) 
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Parlementaire vraag 1085 van 22 juni 2022 van mevrouw De Block 
Vr. en Antw., Kamer, 55, nr. 091, blz. 198-200 

Dubbele beperking 
Afschrijving van het beroepsmatig gedeelte van de woning 
Samenwonenden of echtgenoten 

Vraag 

Uit voorgaande parlementaire vragen (nr. 907 van 23 mei 1997, Van Hoorebeke, Vragen en 
Antwoorden, nr. 90, blz. 12365, en nr. 675 van 30 april 2001, Van Hoorebeke,Vragen en 
Antwoorden nr. 89, blz. 10268, en vraag in commissie nr. 12453 van 6 juli 2016, Van 
Biesen, Integraal Verslag 465, blz. 53) en rechtspraak blijkt dat er door de administratie 
een dubbele beperking voor onroerende goederen in onverdeeldheid wordt toegepast op 
de afschrijving van het beroepsmatig gedeelte van de woning wanneer deze door één van 
de samenwonenden of echtgenoten onder het stelsel van scheiding van goederen wordt 
gebruikt. 

In dergelijke gevallen is er steeds sprake van één van beide partners die een deel van de 
woning om beroepsmatige redenen gebruikt. De dubbele beperking wordt toegepast 
gezien de administratie van mening is dat de helft van het onroerend goed in 
onverdeeldheid toebehoort aan de andere partner, anders dan bij gehuwden onder het 
wettelijk stelsel waarbij het behoort tot het gemeenschappelijk vermogen. 

In 2020 werden we geconfronteerd met de covidpandemie en is de situatie in vele 
gezinnen veranderd. Tijdens de opeenvolgende lockdowns gold een verplichting tot 
telewerken. Bijgevolg hebben vele werknemers bijkomende inspanningen geleverd en de 
nodige kosten gedaan. Kosten die vroeger verbonden waren aan de werkgever worden 
aldus verschoven naar de werknemer. Tot op vandaag wordt hybride werken gepromoot. 

1 a) Indien beide partners een deel van de woning om beroepsmatige reden afzonderlijk 
gebruiken kan er in dergelijke situatie geen sprake zijn van de dubbele beperking voor 
onroerende goederen in onverdeeldheid gezien deze reeds onder beide partners verdeeld 
is en waarbij elk een deel van de woning voor het beroepsmatig gebruik tot hun 
eigendomsaandeel behoort. Bent u het eens met deze zienswijze? 

b) Zo neen, hoe dient de dubbele beperking voor onroerende goederen in onverdeeldheid 
toegepast te worden waarbij de helft toebehoort aan de andere partner wanneer beiden 
een deel van de woning om beroepsmatige doeleinden gebruiken? 

2 Indien de dubbele beperking voor onroerende goederen in onverdeeldheid wordt 
toegepast volgens voorgaande situatie waarbij elk een specifiek deel van de woning om 
beroepsmatige doeleinden gebruikt en onder hun eigendomsaandeel valt, is hierbij dan 
geen sprake van verviervoudiging? 

De dubbele beperking voor onroerende goederen in onverdeeldheid wordt toegepast op 
de afschrijving op het gebouw die voor het beroepsmatig gedeelte van de woning door 
één van de partners wordt gebruikt. 

Wat met de andere kosten en bijhorende kosten die eenmalig zijn, jaarlijks terugkomen of 
een ander afschrijvingsregime volgen dan de afschrijving van de woning die gebruikelijk 
afgeschreven wordt op 33 jaar of 3 %? 
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3 Krachtens de bepalingen van artikel 374, derde lid van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 beschikken de bezwaarindieners over een “hoorrecht”. 
Bovendien beschikken zij op grond van de wet van 11 april 1994 betreffende de 
openbaarheid van bestuur eveneens over een inzagerecht. 

Een toegankelijke en gepersonaliseerde dienstverlening is een strategische ambitie uit het 
bestuursplan. Elke burger die in contact komt met de overheid kan toegankelijke, 
begrijpbare diensten en een kwaliteitsvolle dienstverlening verwachten. De 
dienstverlening dient laagdrempelig te zijn en iedere belanghebbende moet aanspraak 
kunnen maken op de diensten van de overheid en maximaal genieten van zijn rechten. 

Wanneer een belastingplichtige een bezwaarschrift indient, er geen wijziging van 
woonplaats was, maar zijn dossier behandeld wordt door een bezwaarambtenaar van een 
andere provincie, is het dan de bedoeling dat de belastingplichtige zich verplaatst naar de 
andere provincie of kan de belastingplichtige verzoeken gehoord te worden in zijn lokaal 
belastingkantoor? Wat is uw zienswijze en deze van de administratie hieromtrent? 

Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de 
Coördinatie van de fraudebestrijding van 23 augustus 2022 

1 en 2 

Overeenkomstig artikel 49, WIB 92, is enkel de kost die de belastingplichtige zelf doet of 
draagt, namelijk de waardevermindering op zijn aandeel in het onroerend goed, 
afschrijfbaar en dus aftrekbaar als beroepskost. 

Als de belastingplichtige het onroerend goed beroepsmatig gebruikt moeten de 
afschrijvingen beperkt worden tot zijn of haar eigendomsaandeel en tot het beroepsmatig 
gedeelte. 

Als beide partners de woning, waarvan ze elk voor de helft mede-eigenaar zijn, gebruiken 
voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid, kan elke partner afzonderlijk de 
afschrijvingen van het door hem of haar beroepsmatig gebruikt gedeelte van de woning, 
beperkt tot de helft, als beroepskost in mindering brengen. 

Kosten die geen verband houden met het gebouw zelf, maar enkel met het gebruik van 
een deel van de woning, zoals kosten van verwarming, elektriciteit, enz., zijn te beperken 
tot het beroepsgedeelte van de uitgave. 

De bijhorende kosten kunnen krachtens artikel 62, WIB 92, in een keer in de kosten 
worden opgenomen of worden afgeschreven, met inachtneming van voormelde principes. 

3 

Het hoor- en inzagerecht is niet gebonden aan bepaalde formele regels. Zo kan er vrij 
tussen de administratie en de belastingplichtige worden afgesproken op welke wijze deze 
rechten kunnen worden uitgevoerd. De voorkeur wordt gegeven aan een elektronische 
inzage van het dossier, evenals kan het hoorrecht op een andere wijze worden uitgevoerd 
dan met de fysieke aanwezigheid op een bepaalde plaats (bijv. telefonisch, via teams, 
enz.). Indien er door de belastingplichtige een fysieke aanwezigheid wordt gevraagd, kan 
de plaats en het tijdstip in onderling overleg worden vastgesteld. 
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Beroepskosten – 80 procent-regel

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Circulaires van 29 augustus 2022 en 1 september 2022

• harmonisering pensioenstelsels werknemers en zelfstandigen
 raming van wettelijk pensioen zelfstandige bedrijfsleiders op 50% van laatste normale 
brutojaarbezoldiging (in plaats van 25%)

• PROPORTIONEEL  gesplitste pensioenloopbaan
gepresteerde jaren vóór 2021: raming wettelijk pensioen op 25%
gepresteerde/nog te presteren jaren vanaf 2021: raming wettelijk pensioen op 50%
‘administratieve tolerantie 1’: raming wettelijk pensioen volledige loopbaan op 50%

• administratieve tolerantie 2 voor aj 2022 en 2023: 
niet aftrekbare premiegedeelte wegens raming op 50% (ipv 25%) = GEEN verworpen 
uitgave boeken op rekening “49 Over te dragen kosten” (aj 2023) / geldt als voorschot 
op premie aj 2024

• wettelijk pensioen in berekeningsformule nooit lager dan minimumpensioen 
voor betreffende jaar (2021: minimum € 15.911 / maximum € 35.896)

 
 

 

Beroepskosten – 80 procent-regel

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Circulaire van 29 augustus 2022

Vennootschap heeft in 2015 groepsverzekeringscontract afgesloten voor haar bedrijfsleider. 

Het contract voorzag oorspronkelijk in een jaarlijkse premie van € 4000. De premie is volledig 

aftrekbaar volgens oude berekeningswijze, rekening houdend met de toegekende bezoldigingen 

sinds het afsluiten van het contract. Er wordt vanuit gegaan dat in 2021, 2022 en 2023 een 

normale bezoldiging wordt betaald. De vennootschap voert boekhouding per kalenderjaar.

Jaar 2021

De betaalde premie bedraagt € 4000.

De berekening van de aangepaste 80 %-grens geeft een aftrekbare premie van € 3800.

Het excedent voor 2021 bedraagt € 200, namelijk het verschil tussen enerzijds de betaalde 

premie en anderzijds de premie die voldoet aan de 80 %-grens.

Het excedent (of een gedeelte ervan) dat moet worden opgenomen in de verworpen uitgaven 

kan enkel worden bepaald bij het afsluiten van het boekjaar 2022.
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Beroepskosten – 80 procent-regel

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Circulaire van 29 augustus 2022

• Jaar 2022
veronderstelling 1
De berekening van de 80 %-grens geeft een aftrekbare premie van € 3800. De betaalde premie 
bedraagt € 4000. Het excedent voor 2022 bedraagt € 200, namelijk het verschil tussen enerzijds de 
betaalde premie en anderzijds de premie die voldoet aan de 80 %-grens. Een excedent van € 400 
(€ 200 voor 2021 + € 200 voor 2022) wordt naar het volgende boekjaar (2023) overgedragen door 
een boeking via de overlopende rekening “49 Over te dragen kosten”. Er moet niets in de 
verworpen uitgaven worden opgenomen voor de aanslagjaren 2022 en 2023.

veronderstelling 2
De berekening volgens de 80 %-grens geeft een aftrekbare premie van € 3800. De premie werd 
nog niet betaald. Bij de betaling van de premie voor 2022 wordt geen rekening gehouden met het 
excedent van 2021 en er wordt een premie van € 3800 betaald. Het excedent van € 200 (2021) 
wordt naar het volgende boekjaar (2023) overgedragen door een boeking via de overlopende 
rekening “49 Over te dragen kosten”. Er moet niets in de verworpen uitgaven worden opgenomen 
voor de aanslagjaren 2022 en 2023.

 
 

 

Beroepskosten – 80 procent-regel

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Circulaire van 29 augustus 2022

• veronderstelling 3
De berekening van de 80 %-grens geeft een aftrekbare premie van € 3800. Er wordt slechts een 
premie van € 3600 betaald, waarbij voor de bepaling ervan rekening werd gehouden met het 
excedent van € 200 voor 2021. Er moet geen excedent worden overgedragen naar het volgende 
boekjaar (2023) door een boeking via de overlopende rekening “49 Over te dragen kosten”.
Er moet niets in de verworpen uitgaven worden opgenomen voor de aanslagjaren 2022 en 2023.

veronderstelling 4
De berekening van de 80 %-grens geeft een aftrekbare premie van € 3800. Er wordt geen rekening 
gehouden met het excedent van € 200 voor het jaar 2021 en er wordt een premie van € 3800 
betaald. Het excedent van € 200 (2021) wordt NIET overgedragen naar het volgend boekjaar 
(2023) door een boeking via de overlopende rekening “49 Over te dragen kosten”. 

Het bedrag van € 200 moet in de verworpen uitgaven worden opgenomen voor aanslagjaar 2022
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Beroepskosten – 80 procent-regel

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Circulaire van 29 augustus 2022

• veronderstelling 5
De berekening van de 80 %-grens geeft een aftrekbare premie van € 3800. Er wordt geen rekening 
gehouden met het excedent van 200 voor het jaar 2021 en er wordt een premie van € 4000 
betaald. Het excedent van € 400 (2021 en 2022) wordt NIET overgedragen naar het volgend 
boekjaar (2023) door een boeking via de overlopende rekening “49 Over te dragen kosten’. Het 
bedrag van € 400 moet in de verworpen uitgaven worden opgenomen, namelijk 200 voor het 
aanslagjaar 2022 en 200 voor het aanslagjaar 2023.

 
 

 

Beroepskosten – 80 procent-regel

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

• Circulaire van 29 augustus 2022

• Jaar 2023 (in scenario ‘veronderstelling 1’: in 2022 € 400 geboekt op rekening 49)

• De berekening van de 80 %-grens geeft een aftrekbare premie van € 2800. De vennootschap 
beschouwt het overgedragen premiegedeelte voor 2021 en 2022, namelijk € 400, effectief als een 
voorschot voor 2023 en betaalt in 2023 een premie van € 2400. Er moet niets in de verworpen 
uitgaven worden opgenomen voor het aanslagjaar 2024.

• De berekening van de 80 %-grens geeft een aftrekbare premie van € 2800. De vennootschap 
beschouwt het overgedragen premiegedeelte voor 2021 en 2022, namelijk € 400, als een voorschot 
voor 2023 (zij doet de vereiste boeking) maar betaalt in 2023 een premie van € 4000. 
Er moet € 1600 in de verworpen uitgaven worden opgenomen voor het aanslagjaar 2024.

• De berekening van de 80 %-grens geeft een aftrekbare premie van € 300. De vennootschap 
beschouwt het overgedragen premiegedeelte voor 2021 en 2022, namelijk € 400, als een voorschot 
voor 2023 (zij doet de vereiste boeking) en betaalt in 2023 geen enkele premie. Er moet € 100 in de 
verworpen uitgaven worden opgenomen voor het aanslagjaar 2024, tenzij de vennootschap het 
saldo van de excedenten beschouwt als een voorschot voor 2024 en de vereiste boeking doet.

 



80 

 

Aanvullend ondernemingspensioen: 80 procent-regel 

 

Door de afschaffing van de harmonisatiecoëfficiënt bij de berekening van het wettelijk pensioen (Wet 

dd. 15.06.2021) en de daaruit volgende harmonisering van de wettelijke pensioenstelsels van 

werknemers en zelfstandigen, moet de raming van het wettelijk pensioen van zelfstandige 

bedrijfsleiders in de formule voor de berekening van de ‘80 procent’-grens vanaf aj. 2022 

(proportioneel) niet meer worden bepaald op 25% maar op 50% van de laatste normale 

brutojaarbezoldiging.  

Voor de jaren vóór 2021 mag het wettelijk pensioen voor die periode geraamd blijven op 25% van de 

brutobezoldiging van het jaar 2020, zonder dat het resultaat lager mag zijn dan het jaarlijks te 

indexeren minimumpensioen of hoger mag zijn dan het te indexeren maximumpensioen voor het 

betreffende inkomstenjaar.  

Voor de andere jaren, vanaf 2021, moet het wettelijk pensioen van de zelfstandige bedrijfsleider 

worden geraamd op 50% van de brutobezoldiging. Het bedrag van het wettelijk pensioen in de 

berekeningsformule kan echter nooit lager zijn dan het minimumpensioen voor het betreffende jaar. 

Voor een toepassingsvoorbeeld, zie circulaire dd. 31.03.2022.  

Als alternatieve berekening mag het wettelijk pensioen ook steeds worden geraamd op 50% van het 

bruto-inkomen, beperkt tot het maximumpensioen, dus zonder gesplitste pensioenloopbaan 

(Circulaire dd. 29.08.2022, nr. 4 en Circulaire 01.09.2022, nr. 4). 

Als administratieve tolerantie moet voor aanslagjaren 2022 en 2023 het premiegedeelte dat in 

principe niet aftrekbaar is omdat het de (aangepaste) 80 procent-beperking overschrijdt, toch niet in 

de verworpen uitgaven worden opgenomen voor zover de overschrijding enkel en alleen toe te 

schrijven is aan de verhoging van het geraamde wettelijke pensioen dat voortvloeit uit de afschaffing 

van de harmonisatiecoëfficiënt (Circulaire dd. 29.08.2022). Het premie-excedent moet worden 

geboekt op een rekening ’49 Over te dragen kosten’ in de loop van het belastbare tijdperk dat 

verbonden is aan aanslagjaar 2023, en geldt als voorschot voor de te betalen premies voor het 

belastbare tijdperk dat verbonden is aan aanslagjaar 2024. Voor een toepassingsvoorbeeld, 

zie circulaire dd. 29.08.2022, nr. 7. 

Voor ‘zelfstandige bedrijfsleiders’ bedraagt het wettelijk minimumpensioen 15.911,02 EUR en het 

maximumpensioen 35.896,43 EUR voor het jaar 2021 (Circulaire dd. 01.09.2022, nr. 7). 

Monkey.be (JW) 
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Algemeen

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

Persmedeling FOD Financiën van 28 oktober 2022 & Wet van 30 oktober 2022 
houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis

• inkomstenbelastingen

• wegens energiecrisis algemeen betalingsuitstel voor aj 2022 in PB, VB, BNI en RPB

• betalingstermijn: 2  4 maanden (verlenging met 2 maanden) vanaf 1 november 2022

• voor uitvoerbaarverklaringen t/m 31 oktober 2023

• opgelet, niet alle aanslagbiljetten aangepast aan nieuwe termijn (vooral PB)

• ook betalingsuitstel BV…

Persmedeling FOD Financiën van 27 oktober 2022

• dubbele verzending/opname in myminfin aanslagbiljetten PB van 20 en 21 oktober 2022

 
 

 

Algemeen - BV

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

Persmedeling FOD Financiën van 26 oktober 2022

• opnieuw verlaging bedrijfsvoorheffing (26,75%  15%) op tijdelijke 
werkloosheidsuitkeringen betaald in periode 1 november 2022 t/m 31 maart 2023

• wordt bekrachtigd in KB

Persmedeling FOD Financiën van 25 augustus 2022

• bedrijfsvoorheffing bezoldigingen, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen berekend op 
basis van glijdende schalen en NIET langer getrapte schalen (+ 15 EUR) vanaf 1.1.2023
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Begroting 2023
Voorontwerp Programmawet
onder voorbehoud wijzigingen

 
 

 

Voorontwerp Programmawet – fiscaal luik – begroting 2023

 Raad van State (30.10.2022)

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

hervorming belastingstelsel AUTEURSRECHTEN – de aanloop…

• aangegeven bruto-inkomsten uit auteursrechten: € 108 miljoen (2013) - € 466 miljoen (2021)

• “De afschaffing van de huidige regeling wordt niet overwogen, noch geheel, noch gedeeltelijk. 
Er zijn echter wel problemen met de huidige regeling. Het toepassingsgebied zou daarom 
verduidelijkt moeten worden. Er komt een meer gedetailleerde afbakening van het 
toepassingsgebied van de huidige regeling ten opzichte van de oorspronkelijke doelstellingen 
van de wet van 16 juli 2008” (PV 1096 van 5 juli 2022)

• “De gewenste wijzigingen zijn er op gericht om de regeling te behouden voor 
belastingplichtigen die tijdens opeenvolgende belastbare tijdperken onregelmatige en 
onzekere inkomsten ontvangen” (PV 55028614C van 28 juni 2022) 

• Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en Vlaamse persuitgevers, Belga, Mediafin, 
Mediahuis, de Persgroep en Roularta: verlenging collectief akkoord 50/50-verdeelsleutel 
toegepast sinds 1 juli 2017 (Ruling 2022.0222 van 17 mei 2022)

 



84 

 

Voorontwerp Programmawet – fiscaal luik – begroting 2023

 Raad van State (30.10.2022)

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

hervorming belastingstelsel AUTEURSRECHTEN

• beperking toepassingsgebied

oud art. 17 §1 WIB92 – zijn roerende inkomsten:

…
5° de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, 
alsook van de wettelijke en verplichte licenties, bedoeld in boek XI van het Wetboek van 
economisch recht of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht.

 
 

 

Voorontwerp Programmawet – fiscaal luik – begroting 2023

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

hervorming belastingstelsel AUTEURSRECHTEN

• beperking toepassingsgebied
nieuw art. 17 §1 WIB92 – zijn roerende inkomsten:

…
5° de inkomsten

• verkregen uit de overdracht of de verlening van een licentie, door de oorspronkelijke rechthebbende, zijn 
erfgenamen of legatarissen, van auteursrechten en naburige rechten, bedoeld in boek XI, titel 5, van het 
Wetboek van economisch recht of in analoge bepalingen van buitenlands recht

• die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst zoals bedoeld in artikel XI.165 van 
hetzelfde wetboek of op de openbare uitvoeringen en opvoeringenvan uitvoerende kunstenaars zoals 
bedoeld in artikel XI.205

• met het oog op de exploitatie of het feitelijk gebruik van deze rechten (…) door de verkrijger (…) of een derde

• op voorwaarde dat de oorspronkelijke rechthebbende beschikt over een kunstwerkattest (…) of, bij gebrek 
daaraan, dat de rechthebbende in het kader van de overdracht of de verlening van een licentie (…) zijn 
beschermd werk overdraagt of in licentie geeft aan een derde voor zijn mededeling aan het publiek 
(= ‘publicatie’) of voor zijn openbare uitvoering of opvoering, of voor zijn reproductie; 

alsmede de inkomsten die (…) worden verkregen via (…) beheersorganisaties (bv. Sabam)
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Voorontwerp Programmawet – fiscaal luik – begroting 2023

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

Wetboek van economisch recht

• beperking toepassingsgebied

 
 

 

Voorontwerp Programmawet – fiscaal luik – begroting 2023

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

hervorming belastingstelsel AUTEURSRECHTEN

• auteursrechten = rechten verbonden aan exploitatie van auteursrechtelijk 
beschermd werk dat voortspruit uit intellectuele of artistieke inspanning van zijn 
maker, zijn persoonlijke stempel draagt (originaliteit) en in een concrete vorm 
gegoten is

• naburige rechten = nevenrechten (van uitvoerend kunstenaar)  

• wettelijke licentie geschrapt

• toepassingsgebied wordt beperkt tot werk van letterkunde of kunst - BREED:
letterkunde = literatuur maar ook educatieve, wetenschappelijke of vulgariserende 
werken, geschriften van welke aard ook, lessen, voordrachten…
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Voorontwerp Programmawet – fiscaal luik – begroting 2023

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

hervorming belastingstelsel AUTEURSRECHTEN

• uitsluiting IT-sector: overdracht rechten software (“computerprogramma’s”) 
 is uitsluiting conform de (nieuwe) wet?

• software = beschermd door Titel 6, maar niet uitgesloten van toepassingsgebied Titel 5

• “Computerprogramma’s worden beschermd door het auteursrecht en worden 
gelijkgesteld met werken van letterkunde. De inkomsten uit de cessie of concessie van 
computerprogramma's uitsluiten van de inkomsten bedoeld in (oud) artikel 17 §1 5°
WIB92 is onrechtvaardig en overigens discriminerend" (PV 5-1265 van 9 februari 2011)

• “de aanpassingen brengen geen enkele wijziging met zich mee wat betreft de toegang 
tot het regime (van auteursrechten) naargelang [van] het uitgeoefende beroep”
(Memorie van toelichting bij voorontwerp Programmawet)

• “mededeling aan het publiek” en “openbare uitvoering” kan verschillende vormen 
aannemen: schriftelijk, (foto)grafisch of met geluid en kan via verschillende dragers: 
materiële, digitale of andere (Memorie van toelichting bij voorontwerp Programmawet)

 
 

 

Voorontwerp Programmawet – fiscaal luik – begroting 2023

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

hervorming belastingstelsel AUTEURSRECHTEN

• meerdere begrenzingen (nieuw art. 37 WIB92)

• jaarplafond inkomsten uit auteursrechten van € 64.070 (aj 2023) w BEHOUDEN
< of = plafond: onweerlegbaar roerend inkomen
> plafond: weerlegbaar  beroepsinkomen (geen automatisme: fiscus draagt bewijslast)

• bijkomende nieuwe wettelijke plafonneringen:

1. 30/70-regel: verhouding tussen vergoeding voor auteursrechten en totale vergoeding 
waarin ook vergoeding voor geleverde prestatie is begrepen, mag niet meer dan 30% 
bedragen  max 30% auteursrecht / min 70% opdrachtvergoeding (of maakloon/’cachet’)
= NIET ABSOLUUT: geen ‘geleverde prestatie’ (bv. reproductie), 100% auteursrecht mogelijk

2. gemiddelde inkomen uit auteursrechten van vorige 4 inkomstenjaren < of = € 64.070
(vóór toepassing begrenzingen en met uitsluiting ‘startjaar’)
 bij overschrijding (al is het 1 cent) én bewijs beroepskarakter: kwalificatie 

beroepsinkomen voor álle vergoedingen auteursrechten van het inkomstenjaar !!!

• OPGELET: > grenzen  weerlegbaar roerend inkomen (fiscus moet beroepskarakter bewijzen)
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Voorontwerp Programmawet – fiscaal luik – begroting 2023

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

hervorming belastingstelsel AUTEURSRECHTEN

• BELASTINGTARIEF (PB)

• 15% op deel roerend inkomen & progressief tarief op deel beroepsinkomen

• nieuw: 15% beperkt tot eerste schijf € 64.070 en tot 30% van totale vergoeding
 grenzen in nieuw art. 171 2°bis WIB92 ingeschreven

• uitz: vier-jaren-grens NIET als voorwaarde toepassing 15% ingeschreven 

• > € 64.070 of > 30% totale vergoeding en kwalificatie roerend inkomen blijft 
overeind omdat (door fiscus) niet wordt aangetoond dat auteursrechten binnen 
beroepsactiviteit zijn behaald  30% (gewone tarief RI) (?!)

• “Het saldo [dat de grenzen overstijgt] wordt belast als beroepsinkomsten tegen 
het progressieve tarief wanneer de rechten of contracten worden gebruikt voor 
het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten”
(Memorie van toelichting bij voorontwerp Programmawet)

• naar analogie RV: 15% tot & 30% boven grenzen (art. 269 §1 4° WIB92)

 
 

 

Voorontwerp Programmawet – fiscaal luik – begroting 2023

Actuaclub november 2022 – update PB – Jef Wellens

hervorming belastingstelsel AUTEURSRECHTEN

• wettelijk kostenforfait op auteursrechten blijft behouden

• inwerkingtreding: aj. 2024, maar…

• overgangsbepalingen (nieuw art. 551 WIB92)

• aj 2024: 50/50-regel (cf. Ruling 2022.0222 van 27 mei 2022 VVJ & VDP)

• aj 2025: 40/60-regel

• vanaf aj 2026: 30/70-regel

• BP die buiten het nieuwe (verengde) toepassingsgebied valt en m.b.t. aj 2023 
voordeelregime auteursrechten geniet, kan het ook nog m.b.t. aj 2024 verkrijgen
zij het met toepassing van de nieuwe bijkomende grenzen en een gehalveerd jaarplafond 
(niet geïndexeerd € 37.500  € 18.750) & gehalveerde schijven berekening wettelijk 
kostenforfait (niet geïndexeerd € 20.000  € 10.000 en € 10.000  € 5000)
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afschaffing federaal langetermijnsparen hypothecaire lening niet eigen woning
voor leningen gesloten vanaf 1.1.2024 – uitsluiting kapitaalaflossingen

• Art. 145/1 WIB92 
Binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 1452 tot 14516 wordt een 
belastingvermindering (= LTSparen) verleend die wordt berekend op de volgende uitgaven die 
tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald:
…
2° als bijdragen van een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood die de 
belastingplichtige tot uitvoering van een individueel gesloten levensverzekeringscontract 
definitief in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte heeft betaald voor het vestigen 
van een rente of van een kapitaal bij leven of bij overlijden

3° als betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die 
uiterlijk op 31 december 2023 is aangegaan om een in een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte gelegen woning, andere dan de eigen woning van de belastingplichtige, 
te bouwen, te verwerven of te verbouwen;

…
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afschaffing federaal langetermijnsparen hypothecaire lening niet eigen woning
voor leningen gesloten vanaf 1.1.2024 – uitsluiting premie SSV en gemengde 
verzekering die lening waarborgt/wedersamenstelt

• Art. 145/4 WIB92

De in artikel 1451, 2°, vermelde (levensverzekerings)bijdragen komen voor vermindering in 
aanmerking op voorwaarde dat:
…
4° het kapitaal dat in uitvoering van het levensverzekeringscontract wordt gevestigd, NIET dient 
voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een lening:
a) die uiterlijk op 31 december 2023 is aangegaan om de woning te verwerven of te behouden 
die op het moment waarop de premies of bijdragen zijn betaald de eigen woning is van de 
belastingplichtige;
b) die vanaf 1 januari 2024 is aangegaan om een onroerend goed te verwerven of te behouden
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afschaffing federaal langetermijnsparen hypothecaire lening niet eigen woning
voor leningen gesloten vanaf 1.1.2024

• antimisbruikbepaling
verlengen looptijd lening of lening met mandaat hypothecair inschrijven 
vanaf 11 oktober 2022 = NIET tegenstelbaar aan fiscus:

• “elke handeling die vanaf 11 oktober 2022 wordt gesteld en tot doel of tot gevolg 
heeft dat de belastingvermindering voor een langere looptijd kan worden verleend 
dan het geval was op 10 oktober 2022 wordt als niet bestaande beschouwd (…)”

 geldt ook voor federale vermindering bouwsparen & federale woonbonus

• herfinancieringslening = GEEN nieuwe lening
behoudt datum oorspronkelijke lening voor zover ‘zuiver’ herfinanciering

• gewone intrestaftrek behouden: aftrek intresten v onroerend inkomen (huur/ GKI)
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OVERIGE

• uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs tot “paritair comité voor de sport, het paritair comité 
voor de exploitatie van bioscoopzalen, het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, het 
paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten en de vergelijkbare sector openbare 
zorg, aangeduid met NACE-codes” (sociaal luik)
uitgezonderd artistiek-technische functies (bv. kunstenaar) en zorgfuncties (bv. verpleger)

• beperking aftrek jaarlijkse taks op kredietinstellingen, collectieve beleggingsinstellingen en 
verzekeringsondernemingen: 80% = verworpen uitgave (vanaf 1.1.2023)

• opheffing aftrek voor risicokapitaal (notionele intrestaftrek) - VB

• wijziging berekening FBB op royalty’s: berekening in functie van de werkelijk betaalde 
buitenlandse bronbelasting

• …

ontwerpKB: jobstudent: verhoging contingent van 475 tot 600 uren (solidariteitsbijdrage, BV)
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