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I. WETGEVEND KADER 
 

▪ Federale wetgeving 
 

Ministerraad keurt voorontwerp goed dat fiscaal landschap ingrijpend zal 
veranderen 

De op handen zijnde wet “houdende diverse fiscale en financiële bepalingen” moet 
verregaande aanpassingen in het belastingrecht vaste vorm geven. Aanslag- en 

onderzoekstermijnen worden aangepast en verlengd, het toepassingsgebied van de aanslag 
geheime commissielonen wordt uitgebreid en de fiscus kan voortaan een dwangsom laten 
opleggen aan een onwillige belastingplichtige. Maar er is ook goed nieuws: de 
bezwaartermijn wordt langer en de nalatigheidsinteresten inzake btw gaan eindelijk (een 
beetje) omlaag. 

Een indrukwekkende wijziging in het formeel belastingrecht betreft het invoeren van een 
wettelijke grondslag voor het opleggen van een dwangsom in hoofde van de 
belastingplichtige als die weigert mee te werken. Er mag verwacht worden dat die 
nieuwigheid een nog grotere druk legt op de belastingplichtige (terwijl de fiscus toch al 
verregaande mogelijkheden heeft om op te treden); in het bijzonder wanneer de fiscale 

controle een strafrechtelijk karakter krijgt. De medewerkingsplicht botst dan immers op het 
verbod van zelfincriminatie en, in het bijzonder, op het zwijgrecht. De dwangsom kan dan 
enkel worden toegepast voor wilsonafhankelijke documenten. Zoals de bepaling vandaag is 
geformuleerd, blijkt dat de regering daarover slechts summier heeft nagedacht en dat zal 
ongetwijfeld tot problemen leiden. De rechtspraak zal verdere invulling moeten geven aan 
de bepaling en een afweging moeten maken tussen de rechten van de belastingplichtige en 
de rechten van de Belgische Staat. 

Ook wil de regering de termijnen in de fiscale procedure aanpassen om ze af te stemmen op 
internationale standaarden. Uit het voorontwerp blijkt dat vijf verschillende termijnen 
worden ingevoerd. Die termijnen zullen bestaan naast de bijzondere aanslagtermijnen. 

1. termijn van drie jaar: situatie waarbij de aangifte tijdig is ingediend maar de fiscus van 
oordeel is dat de aanslag niet conform de aangifte kan worden gevestigd of een aanvullende 
aanslag nodig is; 
2. termijn van vier jaar: de aangifte is laattijdig of niet ingediend; 
3. termijn van zes jaar: bij laattijdige aangifte, niet-aangifte of als de verschuldigde belasting 
hoger is dan blijkt uit de aangifte in enkele specifieke gevallen (zie hierna); 
4. termijn van tien jaar bij complexe aangiften (zie hierna); 
5. termijn van tien jaar als er sprake is van fiscale fraude. 

Auteur(-s):   Tisha Dujardin & Emily Polfliet 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/27 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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Bron:    voorontwerp wet “houdende diverse fiscale en financiële bepalingen” 
Art./ Wetboek:   o.a. art. 354, WIB 92 
  

 

Nieuw tijdelijk belastingkrediet voor gestegen vervoerskosten 

 
Werknemers gebruiken soms hun eigen voertuig voor verplaatsingen in opdracht van hun 
werkgever en krijgen in dat geval een forfaitaire vergoeding per kilometer. In vele gevallen is 
die gelijk aan de gelijkaardige vergoeding voor ambtenaren (de zgn. ‘ernstige norm’). Die 
bedraagt € 0,4170 sinds 1 juli jl., en wordt geïndexeerd per kwartaal. Anders is de forfaitaire 
kilometervergoeding vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, het 
arbeidsreglement of het individuele arbeidscontract. Veelal zonder indexatie, in dergelijke 

gevallen.  

Het doel van de wetgever is nu om de impact van de gestegen brandstofkosten te verlichten 
door een tijdelijk belastingkrediet in te voeren in de personen-, rechtspersonen- en 
vennootschapsbelasting, alsook in de belasting voor niet-inwoners. Die maatregel moet, nog 
tot het einde van het jaar, werkgevers ertoe aanzetten hun personeel een hogere 
kilometervergoeding toe te kennen. Het gaat dus niet om woon-werkverplaatsingen, maar 
louter om werk-werkverplaatsingen. Het moet gaan om een “eigen” voertuig van de 
werknemers, dat begrip wordt niet verder gedefinieerd. De term “voertuig” slaat op alle 
motorvoertuigen waarvoor geen fietsvergoeding kan worden toegekend. 

Het moet gaan om een echte verhoging van de kilometervergoeding en niet om een loutere 
indexering. De verhoging moet voortvloeien uit een aanpassing van de CAO, het 

arbeidsreglement of het arbeidscontract (die aanpassing kan ook bestaan uit de vervanging 
van een nominale vergoeding door een verwijzing naar het officiële tarief voor ambtenaren; 
in principe kan de verhoging ook retroactief worden uitbetaald, al zal ook de CAO, het 
arbeidsreglement of het arbeidscontract dan retroactief aangepast moeten worden). Als 
door het bestaan van een indexmechanisme de kilometervergoeding toeneemt, komt die 
toename niet in aanmerking. Als er een verhoging is bovenop de index, komt enkel die 
bijkomende verhoging in aanmerking. De verhoging moet bovendien definitief zijn. 
Bijkomende voorwaarde is dat de kilometervergoeding door de werkgever niet mag worden 
doorgerekend. De regering geeft het voorbeeld van een uitzendkantoor dat als formele 
werkgever de forfaitaire kilometervergoeding doorrekent aan de dienstafnemer. In dat geval 
komt het uitzendkantoor niet in aanmerking voor het belastingkrediet. 

 
Auteur(-s):   Wesley De Visscher 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/27 
Art./ Wetboek:   art. 38 § 1 lid 1, 14° a; WIB 92 

 
 

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling wordt ingeperkt 

Binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse 
vennootschappen kunnen gebruik maken van een brede waaier van fiscale 
gunstmaatregelen voor het verrichten van onderzoek en ontwikkeling (O&O), en het 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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exploiteren van intellectuele eigendomsrechten. De maatregelen zijn opgebouwd rond de 

inkomsten (bv. innovatieaftrek), de kosten (bv. 80% vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, 
vrijstelling voor regionale subsidies), en de investeringen (bv. investeringsaftrek voor 
milieuvriendelijke investeringen in O&O, of het equivalente belastingkrediet) met betrekking 
tot innovatie. 

Ondernemingen die het belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in O&O en 
octrooien toepassen, zien hun fiscaal voordeel sinds de wet ter zake van einde maart jl. 
verkleinen wanneer ze tevens gebruikmaken van de gedeeltelijke vrijstelling voor de 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor O&O-werknemers. Daarmee wordt voor het eerst 
een uitdrukkelijke beperking ingevoerd voor de gecombineerde toepassing van de fiscale 
gunstmaatregelen inzake O&O die het WIB 92 biedt. Wat betekent dat concreet voor de 

belastingplichtige? 

De wet bevat geen cumulverbod, maar legt nu wel – voor het eerst – een beperking op voor 
de gecombineerde toepassing van i) het belastingkrediet voor milieuvriendelijke 
investeringen in O&O en octrooien, en ii) de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Die beperking zit verscholen in, die focust op het 
bijsturen van de verschillende vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing (voor overwerk, ploegen- 
en nachtarbeid, enz.) Met de beperking wil de wetgever het voortaan onmogelijk maken om 
het belastingkrediet voor O&O en octrooien en de vrijstelling van de doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers te cumuleren als die betrekking hebben op dezelfde 
kosten. Het komt erop neer dat de fiscale gevolgen van de desbetreffende adviezen van de 
Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) worden geneutraliseerd.  

Auteur(-s):   Pieter-Jan Wouters 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/29 
Bron: wet “houdende verlaging van lasten op arbeid”, dd. 25 maart 2022 

(BS 31 maart 2022) 
Art./ Wetboek:   art. 289quater & art. 2753; WIB 92 
 
 

Aanpassingen tax shelters film en podiumwerken: 1 augustus is spildatum 

Blikvangers in deze bonte verzameling van uiteenlopende fiscale bepalingen zijn de 
verschuiving van de uiterste datum waarop investeringen in nieuwe laadstations voor 

elektrische wagens moeten gebeuren om recht te krijgen op de verhoogde afschrijving van 
200% (31 maart 2023 i.p.v. 31 december 2022), de invoering van een ficheplicht voor de 
inkomsten die vanaf 1 januari 2022 worden verkregen in het kader van het verenigingswerk, 
en diverse aanpassingen aan de tax shelters voor de filmindustrie, de podiumkunsten en de 
productie van videospellen.  

De publicatie van de wet in het Staatsblad betekent dat nu ook de datum van 
inwerkingtreding gekend is van die maatregelen waarvoor de inwerkingtreding afhangt van 
de datum van publicatie. Dat is onder meer het geval voor de wijzigingen inzake de tax 
shelters voor de filmindustrie, de podiumkunsten en de productie van videospellen. Deze 
wijzigingen zijn immers van toepassing "op de raamovereenkomsten getekend met 
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betrekking tot een in aanmerking komend werk, waarvan de aanvraag van het [document 

waarin de betrokken Gemeenschap bevestigt dat het werk beantwoordt aan de definitie van 
in aanmerking komend werk] gebeurt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 
bekendmaking van [de] wet in het Belgisch Staatsblad". Vermits de wet op 15 juli 2022 is 
gepubliceerd, is 1 augustus 2022 de spildatum in dit verband.  

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1754 
Bron: wetsontwerp "houdende diverse fiscale bepalingen" dd. 5 juli 2022 

(BS dd. 15 juli 2022) 
 

 

Liquidatiereserve: to do or not to do (for now)? 

Met de aanleg van een liquidatiereserve wilde de regering ondernemers die hun activiteit via 
een vennootschap voeren, de mogelijkheid bieden om hun pensioen binnen de 
vennootschap op te bouwen door middel van de aanleg van meer eigen vermogen (als 
liquidatiereserve). Tot eind vorige eeuw konden reserves bij vereffening uitgekeerd worden 
zonder bijkomende heffing/roerende voorheffing. Begin deze eeuw werd dat nultarief 
opgetrokken tot 10%, en een goed decennium later schafte de regering Di Rupo dat verlaagd 
tarief simpelweg af, waardoor toen de RV op liquidatieboni op 25% kwam (intussen al 30%). 
Via een wetswijziging bood de regering Michel met ingang van aj 2015 een uitweg, door een 
regeling in het leven te roepen waarbij (opnieuw) géén belastingen meer verschuldigd zijn 
bij liquidatie maar dan mits een reservatie van winsten, waarop bij aanleg een bijzondere 

heffing van 10% verschuldigd is én die reserve vervolgens wordt aangehouden tot bij de 
liquidatie van de vennootschap. 

Heel wat coronamaatregelen sloten dividenduitkerende vennootschappen uit van 
gunstmaatregelen inzake de liquidatiereserve – velen konden een streep trekken door een 
over vele jaren opgebouwde verwachting. En de huidige economische context heeft alweer 
een nieuw speelveld geschapen. Is het toekennen van een liquidatiereserve met een 
(gedeeltelijke) aandeelhouder-rechtspersoon echt not done? En leggen we dit jaar 
überhaupt een liquidatiereserve aan, in de wetenschap dat die waarschijnlijk door de 
hoogoplopende inflatie niets (extra) zal opbrengen? 

Om te vermijden dat die reserves vroegtijdig worden aangetast, werd een soort 

antimisbruikbepaling ingevoerd door het toepassen van een RV-tarief van 20% (op vandaag) 
voor liquidatiereserves die minder dan 5 jaar na hun aanleg worden uitgekeerd. Zo betaalt 
men als het ware toch de ‘normale’ RV van 30 % (10% heffing bij aanleg en 20% bij 
uitkering). Doet de vennootschap een uitkering na 5 jaar, dan is een RV-tarief van 5% van 
toepassing, waardoor de belastingplichtige in totaal 15% RV zal betaalt hebben (ongeveer 
gelijk aan het tarief voor een uitkering binnen het VVPRbis-regime). Maar de inflatie, 
vandaag, gooit roet in het eten. Iedereen wist het al, maar niemand durfde het uit te 
spreken: inflatie kan het voordeel van een liquidatiereserve volledig teniet doen. Meer nog, 
het kan zelfs negatief werken.  
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In de wetenschap dat we dit jaar al een gemiddelde inflatie hebben van 9,65% moet de 

vraag gesteld worden of het aanleggen van een liquidatiereserve nog wel zin heeft. Want de 
reële waarde van, bv., € 100 000 zakt dan in het eerste jaar al naar € 90 350. Hebben we 
volgend jaar (2023) een inflatie van 3,5%, zoals het planbureau vooropstelde, dan daalt die 
waarde verder naar € 87 187,75 en komen we al na twee jaar dicht in de buurt van onze € 81 
052,6 die na een heffing van 5% slechts evenveel oplevert als een onmiddellijke uitkering 
aan 30% RV…  

Het spreekt voor zich dat een gelijkaardige redenering opgaat bij het aanleggen van een 
liquidatiereserve met als doel ze pas bij de uiteindelijke liquidatie uit te keren. Ligt die 
vereffening nog heel wat jaren in de toekomst, dan is de aanleg finaal minder aantrekkelijk 
dan wanneer de vereffening heel kortbij ligt. Kortom, we kunnen stellen dat kleine 

vennootschappen die het geld niet zullen uitkeren, gedurende bv. minstens tien jaar, beter 
de brutosom (zonder afhouding van de 10%) in de vennootschap kunnen behouden en met 
die brutosom investeren, al dan niet in financiële en/of economische activa. In het 
achterhoofd houdende dat momenteel de RV op een dividend 30% bedraagt voor een 
natuurlijke persoon, terwijl de vennootschapsbelasting maximaal 25% bedraagt.  

Auteur(-s):   Carl Van Biervliet 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/27 
Art./ Wetboek:   art. 184quater, WIB 92 
 
 

Aangifte-technische verwerking buitenlandse verliezen 

Een binnenlandse vennootschap is belastbaar op haar wereldwijde inkomen. Positieve of 
negatieve resultaten behaald middels buitenlandse activa of een buitenlandse inrichting 
maken daar dus deel van uit. De kosten gemaakt door een dergelijke vennootschap worden, 
ongeacht hun oorsprong, in aanmerking genomen om het belastbare resultaat te bepalen, 
evenwel rekening houdend met de regels die de aftrekbaarheid ervan beperken. Winsten, 
gerealiseerd in een land waarmee België geen dubbelbelastingverdrag (DBV) heeft gesloten, 
zijn belastbaar in België. Verliezen in een dergelijk land zijn aftrekbaar in België (conform de 
aanrekeningsregels). Indien ze niet volledig kunnen worden afgetrokken tijdens het 
belastbare tijdperk, is het saldo overdraagbaar. 

De bevoegdheid van België om als woonstaat bepaalde componenten van het wereldwijde 

resultaat van een binnenlandse vennootschap te belasten wordt dus beperkt door DBV's. De 
aftrekbaarheid van verliezen die in een dergelijk land worden gerealiseerd, is ingevolge de 
hervorming van de vennootschapsbelasting ingrijpend gewijzigd. De 'historische' 
buitenlandse verliezen, verbonden aan boekjaren vóór 1 januari 2020, zijn onderworpen aan 
een 'recapture'-regeling teneinde een dubbele verliesaftrek (in België en het andere land) te 
vermijden. De nog niet aangewende, historische buitenlandse verliezen zijn overdraagbaar, 
maar de aftrekbaarheid ervan wordt beperkt teneinde een dubbele aftrek te vermijden. 
Bovendien zijn ze slechts aftrekbaar voor zover ze de bij DBV vrijgestelde winst overtreffen. 
De 'nieuwe' buitenlandse verliezen (boekjaren vanaf 1 januari 2020), behaald in een land 
waarmee België een DBV heeft gesloten dat voorziet in een volledige vrijstelling van winst, 
zijn niet aftrekbaar, tenzij het 'definitieve verliezen' betreft die zijn geleden in een lidstaat 



syllabus “Fiscale Club” (NCOI Learning) 25 oktober 2022 

6 

 

van de EER. Ook deze zijn overdraagbaar, voor zover ze de bij DBV vrijgestelde winst 

overtreffen. Daarnaast heeft de wetgever voorzien in een specifieke antimisbruikbepaling 
voor aftrekbare “definitieve EER-verliezen” in geval van heropstart. Indien het land uit het 
DBV voorziet in een verminderde belasting, zijn de verliezen slechts verhoudingsgewijs 
aftrekbaar (en overdraagbaar).  

Bij het invullen van de aangifte in de vennootschapsbelasting vertrekt men van het 
boekhoudkundige, wereldwijde resultaat (dus incl. de positieve en negatieve resultaten 
behaald middels buitenlandse activa of een buitenlandse inrichting). Ter voorbereiding van 
het invullen van de aangifte dient in een eerste stap het wereldwijde resultaat te worden 
uitgesplitst, zodat het resultaat behaald in verschillende jurisdicties afzonderlijk wordt 
beschouwd. Dit laat toe om de aanrekeningsregels toe te passen. Indien een 

belastingplichtige winst realiseert in een land waarvoor een internationaal verdrag in een 
belastingvermindering voorziet, heeft hij de keuze om de verliezen al dan niet aan te 
rekenen op deze winst. Anderzijds moet worden nagegaan of de buitenlandse verliezen 
behaald in de verschillende jurisdicties al dan niet aftrekbaar zijn. Indien dat zo is, dient er 
geen aangifte-technische aanpassing te volgen aangezien het verlies reeds in het resultaat 

vervat is (en dus in mindering is gekomen van het overige resultaat). Indien het verlies niet 
aftrekbaar is, moet een aangifte-technische correctie gebeuren zodat het verlies opnieuw 
wordt toegevoegd aan het belastbare resultaat.   

Auteur(-s):    Sam Gommers & Natalie Simons 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1757 
Art./ Wetboek:   art. 5 jo. 183, WIB 92 
 

 

Fiscaal stelsel ELTIF's vervolledigd met verruimde verzaking aan RV 

Het fiscale stelsel voor European Long Term Investment Fund (ELTIF), Europese 
langetermijnbeleggingsinstellingen, is opgebouwd rond drie principes: (a) het 
beleggingsvehikel in kwestie 'vennootschapsbelastingneutraal' maken; (b) het vermijden van 
economische dubbele belasting in hoofde van de investeerders/binnenlandse 
vennootschappen (toepassing van het DBI-stelsel); en (c) wat investeerders/niet-ingezeten 
vennootschappen betreft, het in vergelijkbare omstandigheden afzien van RV. Het zomer-KB 
ter zake vult dit aan met drie verzakingen aan de inning van RV die uitgaan van twee 
principes: de interne samenhang van het fiscaal stelsel van ELTIF's (het garanderen van de 

fiscale neutraliteit voor beleggingen in de ELTIF), en de naleving van het Europees recht. 

Vooreerst is er van nu af een algemene verzaking ten aanzien van roerende inkomsten 
(andere dan Belgische dividenden) toegekend aan ELTIF's. Daardoor worden 
prefinancieringskosten (in de vorm van een verrekenbare RV) vermeden m.b.t. de inkomsten 
die in hun hoofde zijn vrijgesteld. Ten tweede is er de verzaking m.b.t. dividenden van 
Belgische oorsprong uitgekeerd aan ELTIF's. Aangezien deze verzaking geldt voor alle 
verkrijgers die binnenlandse vennootschappen zijn, geldt zij ook voor Belgische ELTIF's. En 
net zoals voor andere gereglementeerde beleggingsvennootschappen, komt deze verzaking 
ook voor Belgische ELTIF's in feite neer op een vrijstelling van vennootschapsbelasting. En 
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voortaan zal verzaking ook gelden voor de dividenden die Belgische ELTIF's uitkeren aan 

spaarders niet-inwoners (interne samenhang).  

Auteur(-s):    Mathieu Protin & Olivier Hermand 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1756 
Bron:    KB dd. 5 juli 2022 (BS 15 dd. juli 2022) 
Art./ Wetboek:   WIB 92 
 
 
 

▪ Vlaamse regelgeving 
 

Fiscaal misbruik alleen als belastingplichtige zelf alle rechtshandelingen heeft 
gesteld 

Als er iets is wat de fiscale rechtbanken de laatste tijd veelvuldig bezig houdt, is het de wijze 
waarop de ‘nieuwe’ antimisbruikbepaling toegepast moet worden. De Vlaamse Codex 
Fiscaliteit (VCF) is nochtans duidelijk. Er kan maar sprake zijn van fiscaal misbruik als het 
(een) rechtshandeling(en) betreft die de belastingplichtige zelf heeft gesteld: “Er is sprake 
van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige door middel van de door hem gestelde 
rechtshandeling …”). Is dat niet het geval, dan kan er geen sprake zijn van misbruik. 

Maar wat dan als er sprake is van meerdere rechtshandelingen binnen een korte tijdspanne? 

Is het dan vereist dat, om het objectieve bewijs bij te brengen, Vlabel aantoont dat de 
belastingplichtige zelf iedere rechtshandeling (mee) heeft gesteld? Vlabel meende alvast van 
niet. Maar het werd op dat punt niet gevolgd door de rechtbank. Niet alleen in de 
inkomstenbelastingen maar ook in de erf- en schenkbelasting vangt de fiscus bot met haar 
invulling van het begrip “misbruik”. In twee vonnissen verwerpt de Gentse rechter de stelling 
van Vlabel dat er sprake is van misbruik in gevallen waarin een inbreng in de 
huwgemeenschap door een van de ouders voorafgaat aan een schenking aan de kinderen 
door beide ouders. Opnieuw struikelt de fiscus over het feit dat het (‘gefrustreerde’) doel 
van de wet niet duidelijk is. Bovendien stelt de rechter nu uitdrukkelijk dat alle 
rechtshandelingen moeten zijn gesteld door de belastingplichtige zelf.  

Auteur(-s):   Noreen Somers, Katrien Van Boxstael & Alain Van Geel 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/28 
Art./ Wetboek:   art. 3.17.0.0.2, VCF  
  

 

Inbreng Belgisch vastgoed door niet-inwoner in trust: schenkbelasting? 

 
In het continentale recht wordt een (Anglo-Amerikaanse) trust traditioneel omschreven als 

een rechtsverhouding waarbij een persoon (settlor) goederen onder de macht brengt van 
een andere persoon (trustee), die de verplichting heeft deze goederen te houden en te 
beheren ten voordele van een derde (beneficiary). Drie betrokken partijen dus.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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Wanneer een niet-inwoner een in België gelegen onroerend goed inbrengt in een 

Amerikaanse trust, is daarop geen verkooprecht of schenkbelasting verschuldigd door de 
trustee. In hoofde van de beneficiary zal er daarentegen wel sprake zijn van de heffing van 
schenkbelasting, indien hij de bevoordeling heeft aanvaard. Aldus Vlabel, in een recent 
uitgebracht standpunt.  

De trust is moeilijk in te passen in ons civiele recht, dat niet bekend is met deze rechtsfiguur, 
noch met het daaraan verbonden concept van het naast elkaar bestaan van legal ownership 
(in hoofde van de trustee) en equitable ownership (in hoofde van de beneficiary). Dit belet 
evenwel niet dat een in het buitenland opgerichte trust in ons land kan worden erkend. Het 
recht dat van toepassing is op de trust, is in beginsel datgene dat de oprichter kiest (zgn. 
rechtskeuze). Deze keuze kan uitdrukkelijk zijn, of kan bv. voortvloeien uit de bepalingen van 
de akte tot oprichting van de trust. Het aldus op de trust toepasselijke recht bepaalt 

vervolgens de oprichting van de trust, de interpretatie ervan, het bestuur, de gevolgen en de 
beëindiging ervan. Het op de trust toepasselijke recht beheerst echter niet de 
rechtsgeldigheid van de akten van verkrijging of van overdracht van de zakelijke rechten op 
de goederen van de trust. Deze aspecten worden bij voortduur beheerst door de wet van 
het land van de ligging van de betreffende goederen. 

Indien een in België gelegen onroerend goed onder trustverband wordt gebracht, moeten 
aldus bij voortduur de Belgische regels voor de verkrijging en de overdracht van de zakelijke 
rechten op dat goed worden nageleefd. Vanuit een Belgisch goederenrechtelijk perspectief 
zal de trustee geen legal title, maar een 'Belgisch' eigendomsrecht bezitten op het 
betreffende onroerend goed. Vandaar het belang dat de inhoud van de (buitenlandse) 
trustakte wordt overgenomen in een authentieke akte en dat deze akte wordt 

overgeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder. 

 
Auteur(-s):    Bruno Cardoen 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1758 
Bron:    Vlabel, standpunt nr. 22004, dd. 20 juni 2022 
Art. /wetboek:   art’n 122 t&m 125, WIPR 

 
 
 

▪ Europese regelgeving 
 

Tax shelter videospellen is goedgekeurd door Europa 

De Europese Commissie erkent dat de wijzigingen die met de wet van 5 juli 2022 zijn 
doorgevoerd, afdoende zijn om tegemoet te komen aan haar eerdere opmerkingen inzake al 
dan niet geoorloofde staatssteun ten aanzien van taxshelters. In haar beslissing van 25 juli 
2022 stelt de Commissie dat de vooropgestelde steun er niet toe zal leiden dat de 
marktpositie van de begunstigde bedrijven buitensporig wordt versterkt; daarentegen zal de 
verscheidenheid van het aanbod aan culturele games vergroten. De Commissie concludeert 
dat de verstoringen van de mededinging dus beperkt zijn, zodat de voordelen van de steun 
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ter bevordering van cultuur opwegen tegen de nadelen. Zij acht de tax shelter-regeling voor 

videogames bijgevolg verenigbaar met de interne markt. 

Het groene licht van de Europese Commissie leidt echter niet tot een onmiddellijke 
inwerkingtreding van artikel 194ter/3 WIB 92. De inwerkingtreding is immers gekoppeld aan 
een tweede voorwaarde: de aanname van een culturele test door alle betrokken 
Gemeenschappen. De voorwaarde dat alle Gemeenschappen zo'n test moeten hebben 
aangenomen vooraleer de wet in werking kan treden, geldt echter slechts tot 31 december 
2022. Vanaf 1 januari 2023 zal het uitblijven van de aanname van een culturele test in één 
van de Gemeenschappen geen gevolgen hebben voor de andere Gemeenschappen.  

Auteur(-s):   Anne Mieke Vandekerkhove 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/31 
Art./ Wetboek:   art. 194ter/3; WIB 92 - art. 107, 1°; VWEU 
  
 
 

▪ Circulaires / FAQ’s fiscus 
 
 
 

80%-grens: te verrekenen wettelijk zelfstandigenpensioen groter dan gedacht 

De 80%-grens legt het maximale pensioenkapitaal vast ter opbouw waarvan een 

vennootschap de pensioenpremies die zij in het kader van een groeps- of IPT-verzekering 
stort, fiscaal kan inbrengen. Daarbij moet rekening worden gehouden met het geraamde 
wettelijke pensioen. In het kader van een bredere pensioenhervorming besliste de wetgever 
medio 2021 het wettelijke zelfstandigenpensioen gradueel op te trekken naar het niveau van 
het wettelijke werknemerspensioen. Als gevolg hiervan stijgt ook het in de 80%-grens te 

verrekenen, geraamde pensioenbedrag in groeps- en IPT-verzekeringen voor zelfstandige 
bedrijfsleiders. Een hoger wettelijk pensioen impliceert een lager aanvullend pensioen.  

De Administratie heeft eind augustus jl. een addendum gepubliceerd bij haar eerdere 
circulaire over de invloed van het wettelijke pensioen op de hoogte van aanvullende 
pensioenen die zelfstandige bedrijfsleiders binnen die zogenaamde 80%-grens kunnen 

aanleggen. Uit het addendum blijkt dat de soep nog heter wordt gegeten dan zij is 
opgediend: het wettelijke zelfstandigenpensioen wordt nog hoger ingeschat dan eerst was 
gedacht. Terwijl tegelijk een “administratieve tolerantie” wordt ingevoerd wat de 
retroactieve inwerkingtreding betreft.  

Auteur(-s):    Paul Van Eesbeeck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1757 
Bron:    circ. 2022/C/79, dd.29 augustus 2022;  

addendum bij de circulaire 2022/C/33 van 31 maart 2022 
Art./ Wetboek:   art. 59 WIB 1992 en art. 34-35 KB/WIB 1992 
  

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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Uitstel voor aangifte PB tot 28 oktober  

 
De deadline voor de aangifte van de personenbelasting via een mandataris wordt 
opgeschoven van 30 september 2022 naar 28 oktober 2022. In de praktijk bleek de 
oorspronkelijk vooropgestelde datum van 30 september, die vroeger viel dan andere jaren, 
niet werkbaar, wat leidde tot hevig protest uit de sector van de cijferberoepen en enkele 
vragen van volksvertegenwoordigers. 

Tegelijk met het uitstel werd ook een “engagementsverklaring” voor de komende 
aanslagjaren aangekondigd tussen de minister van Financiën en het ITAA. De deadlines voor 
de aangiften zullen verankerd worden in de wet, om meer zekerheid te geven. Daarbij houdt 
de fiscus weliswaar vast aan de datum van 30 juni voor het indienen van een papieren PB-
aangifte, 15 juli voor de aangifte via Tax-On-Web, en 30 september voor de aangifte in de 

vennootschapsbelasting. Maar er komen uitzonderingen voor PB-aangiften van een 
zelfstandige activiteit of met buitenlandse beroepsinkomsten. Voor dergelijke aangiften zal 
de indieningstermijn tot 16 oktober lopen. Of de aangifte via een mandataris ingediend 
wordt, zal daarbij geen rol meer spelen. De traditionele verlengde termijn voor 

mandatarissen verdwijnt dus. Voor aangiften die niet in een van de twee genoemde 
categorieën vallen, moeten mandatarissen voortaan rekening houden met de algemene 
deadline van 15 juli. Anderzijds krijgen zelfstandigen die zelf hun aangifte invullen, meer tijd 
dan tot nu toe: tot 16 oktober i.p.v. 15 juli. 

Die wijzigingen zullen van toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2024. Volgens de verklaring 
wordt aanslagjaar 2023 een overgangsjaar, met voorlopig nog iets langere termijnen (tot 9 

oktober 2023 voor Biztax en 18 oktober 2023 voor de PB). Voorts houdt het engagement in 
dat Biztax en Tax-on-web elk jaar al vanaf 30 april en gedurende minstens vijf maanden 
beschikbaar zullen zijn. Ten slotte zullen de regels voor het verlenen van uitstel wegens 
“ernstige redenen” vastgelegd worden in een KB. 

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/30 

 
 

Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2022: de aandachtspunten 

Het model van het aangifteformulier dat in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 
2022 moet worden gebruikt, was al bekend. De formele wijzigingen die de aangifte heeft 

ondergaan, hebben o.m. te maken met de wederopbouwreserve, de nieuwe regeling voor 
buitenlandse verliezen, en de uitbreiding van de geheimecommissielonenaanslag tot 
auteursrechten die niet via fiches worden verantwoord. Verder zijn er nog verschillende 
aandachtspunten inzake de vennootschapsbelasting die niet als zodanig blijken uit het 
nieuwe aangifteformulier maar die volgen uit wetswijzigingen, circulaires, parlementaire 
vragen, enz., die in de voorbije periode zijn gepubliceerd of bekend geraakt. Te veel om hier 
allemaal op te sommen en te bespreken; men doet er dus goed aan zich vooraf terdege te 
informeren omtrent reserves (belastbare én vrijgestelde gereserveerde winst), verworpen 
uitgaven, uiteenzetting van de winst, niet-belastbare bestanddelen en de afzonderlijke 
aanslagen (bijzondere aanslag geheime commissielonen).   
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Pro memorie: de uiterste datum van indiening van de aangifte voor aanslagjaar 2022 is 

vastgesteld op 17 oktober 2022 voor vennootschappen met een balansdatum van 31 
december 2021 tot en met 28 februari 2022 (heeft de vennootschap recht op een 
terugbetaling, dan zal deze terugbetaling "bij voorrang" worden behandeld, indien zij haar 
aangifte "ten laatste op 15 september 2022" indient). De andere vennootschappen moeten 
hun aangifte indienen binnen een termijn van 7 maanden te rekenen vanaf de eerste dag 
van de maand volgend op de balansdatum.  

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1755 
Bron:    FOD Financiën 
 

 

Schrapping aftrekbeperking t.a.v. handelsgoederen: ruime toepassing 

Beroepsmatige restaurantkosten zijn in de regel slechts tot beloop van 69% als beroepskost 
aftrekbaar. Kledingkosten zijn in principe niet als beroepskost aftrekbaar. Voor 
receptiekosten en relatiegeschenken zijn slechts voor de helft aftrekbaar. En kosten van 
"allerlei aard met betrekking tot jacht, visvangst, jachten of andere pleziervaartuigen en 
lusthuizen" zijn in principe ook van de aftrek als beroepskost uitgesloten. Deze 
aftrekbeperkingen hebben tot gevolg dat in sommige gevallen dubbele belasting dreigt. 
Neem bv. het geval van een organisator van events die aan de deelnemers ook maaltijden 
aanbiedt. Strikt genomen zijn de restaurantkosten die de organisator maakt, bij hem aan de 
aftrekbeperking onderworpen. Ook de deelnemers kunnen de prijs die zij betalen strikt 

genomen slechts beperkt in aftrek brengen.  

Om dit probleem op te lossen heeft de Administratie bij wijze van tolerantie al eerder 
aanvaard dat de aftrekbeperking ten aanzien van receptiekosten, kosten voor 
relatiegeschenken en restaurantkosten niet moet worden toegepast wanneer die kosten 
doorgerekend worden aan "een derde die eveneens aan de beperking onderworpen is en dit 
op een wijze die geen twijfel laat bestaan over de precieze draagwijdte van de transactie". 
Maar die tolerantie gold enkel voor zover deze derde in België belastbaar is. De wet van 21 
januari 2022 "houdende diverse fiscale bepalingen" heeft deze tolerantie daarom enigszins 
aangepast en in de wet zelf verankerd. In de wettelijke regeling is niet meer vereist dat de 
derde partij in België belastbaar is. De - nu wettelijke - tolerantie geldt bovendien niet enkel 
meer ten aanzien van receptiekosten, kosten van relatiegeschenken en restaurantkosten, 

maar ook ten aanzien van kledingkosten en kosten van jacht, visvangst, enz. 

Goederen en diensten die te boeken zijn als ingekochte handelsgoederen zijn voortaan niet 
meer aan de aftrekbeperkingen inzake restaurantkosten, enz., onderworpen. Uit de 
circulaire die de Administratie zonet aan deze nieuwe regeling heeft gewijd, blijkt dat het 
begrip 'handelsgoederen' in deze context "een zo ruim mogelijke betekenis [moet] krijgen". 
In haar circulaire benadrukt de Administratie dat de uitsluiting op de aftrekbeperking slechts 
geldt als de belastingplichtige "onomstotelijk" aantoont, "dat de kosten die hij aftrekt zonder 
aftrekbeperking, volledig zijn doorgerekend". 
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De circulaire bevestigt dat de nieuwe regels "zowel voor natuurlijke personen als voor 

rechtspersonen" gelden; en van toepassing zijn "vanaf aanslagjaar 2022".  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1760 
Bron:    circ. 2022/C/86, dd. 16 september 2022 
Art./ Wetboek:   art. 53, WIB 1992 
 

 

Belastingverdrag met Luxemburg: JTER toch van toepassing? 

De jaarlijkse taks op effectenrekeningen (afgekort als JTER) is een jaarlijkse belasting van 
0,15% op de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten die tijdens de 

zogenaamde "referentieperiode" op een effectenrekening aangehouden zijn, voor zover 
deze gemiddelde waarde meer bedraagt dan 1 miljoen EUR. Effectenrekeningen 
aangehouden bij een Belgische tussenpersoon zijn in principe aan de JTER onderworpen; 
ongeacht of de titularis al dan niet een Belgisch inwoner is. Maar sommige 
dubbelbelastingverdragen (DBV) beperken de mogelijkheden om tot heffing van de taks over 
te gaan, wanneer de titularis een niet-inwoner van België is. Dat zijn de DBV’s die ook van 
toepassing zijn op “belastingen op het vermogen”, en die de bevoegdheid over dergelijke 
heffingen, ook op onderdelen van het vermogen (zoals een effectenrekening), toekennen 
aan de woonstaat. Het DBV met Nederland is daar een voorbeeld van. Als een Nederlandse 
inwoner een effectenrekening aanhoudt bij een Belgische tussenpersoon is de taks dus niet 
van toepassing. 

De Administratie heeft in september een bijgewerkte versie gepubliceerd van haar FAQ 
inzake de jaarlijkse taks op effectenrekeningen. De bijwerking betreft het overzicht waarin 
de Administratie voor elk van de door België afgesloten dubbelbelastingverdragen aangeeft 
of het verdrag wel of niet de toepassing van de taks toelaat. De bijwerking houdt in dat voor 
negen dubbelbelastingverdragen de Administratie het geweer van schouder verandert: zij 
gaat er nu van uit dat deze verdragen wél de toepassing van de taks toelaten, daar waar zij 
voorheen meende dat dit niet het geval was. Tot die verdragen behoren ook drie verdragen 
afgesloten met een andere EU-lidstaat, waaronder dat met het Groothertogdom Luxemburg. 
In de FAQ benadrukte de Administratie wel dat een dubbelbelastingverdrag alleen een 
invloed kan hebben op de heffing van de JTER als de niet-inwoner die zich beroept op een 
dergelijk verdrag (om de JTER niet toe te passen) de enige titularis van de rekening is. Zijn er 

meerdere titularissen (waaronder bv. ook een Belgisch inwoner) dan blijft de JTER 
onverminderd verschuldigd, en kan er zelfs geen sprake zijn van een pro-rata-beperking in 
functie van het aandeel van de titularis/niet-inwoner die zich wel op een dergelijk verdrag 
kan beroepen.  

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1758 
Bron:    FAQ FOD financiën 
Art./ Wetboek:   art. 201/4, WDRT 
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Fiches 281.50: ook fiches vereist bij leveringen van goederen? 

De verplichting tot het opmaken van een fiche 281.50 (en de daarmee samenhangende 
samenvattende opgave 325.50) geldt krachtens de wet bij het betalen van "commissies, 
makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of 
erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die voor de verkrijgers al dan 
niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn, behalve wanneer het gaat om bezoldigingen 
van meewerkende echtgenoten.  

Aan deze regeling werden onlangs twee wijzigingen aangebracht. De ficheverplichting geldt 
niet meer als de beoogde kosten "verbonden zijn aan leveringen van goederen of diensten 
verricht door een belastingplichtige gevestigd op het grondgebied [van de EER] waarvoor 

overeenkomstig [...] [een] wettelijke of reglementaire bepaling toepasbaar op de 
belastingplichtige, een factuur of een document in de plaats ervan werd opgesteld". De 
wetgever heeft daarnaast aan de Koning de bevoegdheid gegeven om een "drempel" te 
bepalen waaronder commissies, erelonen, enz. niet op een fiche 281.50 moeten worden 
verantwoord. Die drempel is inmiddels vastgesteld op 250 EUR. De ficheverplichting geldt 
enkel "voor iedere verkrijger van wie de inkomsten de 250 EUR per jaar overschrijden". 

De circulaire vermeldt wat onder een "document in de plaats" van een factuur moet worden 
verstaan, maar zegt hiermee niets nieuws. Die informatie stond immers al op identieke wijze 
te lezen in de richtlijnen die de Administratie enige tijd geleden aan het opmaken van de 
fiche 281.50 heeft gewijd. Zij voegt er nu aan toe, dat "ontvangstbewijzen en gelijkaardige 
documenten [...] niet als factuur" kunnen worden beschouwd. 

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge bevestigde dat onder de hier geviseerde kosten 
enkel de vergoedingen bedoeld zijn, die de tegenprestatie zijn voor het verrichten van 
diensten. En dus niet voor het leveren van goederen. Voor vergoedingen die betaald worden 
voor het leveren van goederen moeten volgens de rechtbank geen individuele fiches worden 

opgemaakt. En ook het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde dat de ficheverplichting, 
wat zelfstandigen betreft, enkel bestaat wanneer de tegenprestatie "een dienst is". En dus 
niet bij de aankoop van goederen.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1761 
Bron:    circ. 2022/C/96, dd. 26 september 2022 
Art./ Wetboek:   art. 57, lid 1, 1°; WIB 1992 
 

 

Dienstreizen: geïndexeerde vergoedingen vanaf 1 september 

Niet alleen voor de thuiswerkvergoeding krijgen we, door de oplopende inflatie, 
tegenwoordig te maken met een indexaanpassing om de paar maanden. Dat geldt ook voor 
de vergoedingen voor (binnenlandse) dienstreizen. 

De regels voor onkostenvergoedingen voor dienstreizen van overheidspersoneel zijn vijf jaar 
geleden ingrijpend gewijzigd. De fiscus heeft nadien bevestigd dat die nieuwe regeling ook 
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fiscaal de nieuwe norm wordt. De bedragen in de nieuwe regeling worden geïndexeerd 

volgens de normale regels voor overheidsuitkeringen en toelagen. Dat betekent dat ze 
automatisch omhoog gaan als de spilindex overschreden wordt. De vorige indexaanpassing 
dateert nog maar van juni jl., en nu kondigt de fiscus alweer de volgende aan. De nieuwe 
bedragen zijn van toepassing vanaf 1 september 2022. 

Volgende vergoedingen kunnen dus belastingvrij uitgekeerd worden aan werknemers als 
verblijfskosten zonder dat bewijsstukken nodig zijn: 

 

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/32 
Bron:    Circ. 2022/C/84,  dd. 14 september 2022 
Art./ Wetboek:   art. 9 KB dd. 19 juli 2017 
 

 

Thuiswerkvergoeding stijgt tot € 142,95 

Een werkgever mag aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een 
substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen, een forfaitaire kantoorvergoeding 
toekennen. De fiscus beschouwt die als een belastingvrije terugbetaling van eigen kosten 
van de werkgever. Vanaf 1 september 2022 bedraagt deze maximaal € 142,95 per maand. 

Aanvankelijk (begin 2020) bedroeg de maximale vergoeding € 126,94 per maand (tijdens de 

coronacrisis werd tijdelijk een hoger bedrag aanvaard: € 144,31). Maar door de oplopende 
inflatie is dat bedrag intussen al zes keer verhoogd. Sinds 1 juni 2022 bedroeg de maximale 
thuiswerkvergoeding € 140,15. Maar dat bedrag is slechts drie maanden van toepassing 
gebleven. Want nu kondigt de fiscus opnieuw een indexaanpassing aan. Dat is al de vierde 
dit jaar.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/31 
Bron:    Circ. 2022/C/83, dd. 14 september 2022 
 
 

Investering in steunzone door grote ondernemingen opnieuw mogelijk sinds 25 juli 
2022 

Sinds 25 juli 2022 komen grote ondernemingen opnieuw in aanmerking voor de vrijstelling 
van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor investeringen in een steunzone. Ze kunnen 
daarvoor opnieuw het formulier 274 SZ indienen. De datum van 25 juli verwijst naar de 
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inwerkingtreding van de wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, 10 dagen 

na publicatie. Die wet voerde een rechtstreekse verwijzing naar de (nieuwe) regionale 
steunkaart in. De nieuwe steunkaart is er intussen ook, sinds 18 juli.  

De fiscus herinnert er wel aan dat het formulier 274 SZ niet meer kan worden ingediend als 
de investering al meer dan drie maanden is voltooid, en ook dat de steunmaatregel niet van 
toepassing is op nieuwe arbeidsplaatsen die al ingevuld zijn op het moment dat het 
formulier 274 SZ ingediend wordt. 

Er zijn overigens (kleine) verschillen tussen de oude en de nieuwe regionale steunkaart. Het 
zou dus kunnen dat bedrijven die al eerder toegelaten waren tot het gunstregime, nu ineens 
in een zone blijken te zitten die niet meer op de steunkaart staat. Maar dat vormt geen 

probleem. De voorwaarden worden immers getoetst op het ogenblik dat het formulier 
wordt ingediend. Om dezelfde reden kwamen bedrijven die al in het systeem zaten, niet in 
de problemen door het aflopen van de oude steunkaart en het tijdelijk ontbreken van een 
nieuwe.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/31 
 
 
 

▪ Vraag en Antwoord 
 

Oud kapitaal van VOF en CommV voldoet (toch) aan voorwaarden voor VVPRbis 
vanaf 2022 

De minister bevestigde nog voor de zomer dat voor de toepassing van het VVPRbis-regime 
bij vennootschappen onder firma (VOF’s) en gewone commanditaire vennootschappen 
(GCV), die opgericht zijn tussen 1 juli 2013 en 30 april 2019, het initiële kapitaal wel degelijk 
in aanmerking komt. Daarmee komt er een einde aan de onzekerheid die ook na de 
recentste wetswijzigingen ter zake bleef heersen. Hoewel de minister het hier initieel niet 
mee eens leek te zijn, blijkt de conclusie nu toch dat de bij oprichting uitgeven aandelen van 
dergelijke vennootschappen in aanmerking komen voor het VVPRbis-regime. Een 

bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen op naam is m.a.w. niet nodig om het 
kapitaal het statuut van VVPRbis-kapitaal te geven.  

Auteur(-s):   Maxime Vandemaele & en Koen Martens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/28 
Bron:    Vr. en Antw. Kamer 2021-22, afl. 87, 124; Vr. 1030, dd. 10 mei 2022 
Art./ Wetboek:   art. 269, § 2; WIB 92 
  

 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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Elektriciteit via zonnepanelen: geen bijkomend voordeel van alle aard 

 
Het voordeel van alle aard dat bestaat uit de "kosteloze verstrekking van verwarming en van 
elektriciteit gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming" wordt belast, à rato de 
personeelscategorie waartoe men behoort, op basis van een forfaitair geraamd bedrag - met 
dien verstande dat de forfaitaire raming nog slechts geldt als er identiteit is tussen enerzijds, 
de verstrekker van dat voordeel en anderzijds, diegene die het onroerend goed ter 
beschikking stelt. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan geldt het voordeel voor zijn 
werkelijke waarde in hoofde van de verkrijger. 

Als een werkgever aan zijn werknemer gratis elektriciteit ter beschikking stelt die 
voortgebracht wordt door zonnepanelen die de werkgever op het dak van de privéwoning 
van zijn werknemer plaatst, dan moet voor die elektriciteit geen bijkomend voordeel van alle 

aard worden belast. Volgens de minister van Financiën moet enkel de terbeschikkingstelling 
van de zonnepanelen als voordeel van alle aard worden gezien. 

De daaruit volgende vraag is dan hoe deze terbeschikkingstelling van zonnepanelen moet 
worden belast. In zijn antwoord maakt de minister een onderscheid naargelang het 

eigendomsrecht van de zonnepanelen al dan niet overgedragen wordt aan de werknemer of 
bedrijfsleider. 

* Eerste hypothese: het eigendomsrecht wordt overgedragen aan de werknemer of 
bedrijfsleider. De toekenning van de zonnepanelen doet dan een voordeel van alle aard 
ontstaan. Dat moet worden vastgesteld "in functie van de werkelijke waarde die het heeft bij 
de werknemer/bedrijfsleider". "In principe" - zo vervolgt de minister - "zal de waardering van 

het voordeel gebeuren op basis van een voor particuliere klanten marktconforme 
aankoopprijs voor eenzelfde installatie". 

* Tweede hypothese: het eigendomsrecht wordt niet overgedragen aan de werknemer of 
bedrijfsleider. Het voordeel dat aldus ingevolge de terbeschikkingstelling van de 
zonnepanelen ontstaat, moet ook hier "worden vastgesteld in functie van de werkelijke 
waarde die het heeft bij de verkrijger". De "waardering van dat voordeel kan dan bv. 
gebeuren op basis van de gangbare leaseprijs op jaarbasis van zonnepanelen [...] op de 
particuliere markt". 

 
Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1755 
Bron:    Vr. en Antw. Kamer 2021-22, nr. 55-86, 144 
Art./ Wetboek:   art. 18, § 3, 4° KB/WIB 1992 

 
 

Minister stelt plan belastinghervorming voor 

De minister van Financiën heeft op 19 juli zijn plannen voor een grondige hervorming van de 
Belgische fiscaliteit gepresenteerd, onder de titel “Blauwdruk voor een bredere fiscale 
hervorming”. De minister geeft daarmee uitvoering aan het regeerakkoord, waarin 
afgesproken was dat hij een hervormingsplan zou uitwerken en voorleggen. Ook de 
prioriteiten daarbij – zoals verlaging van de belastingdruk op arbeid, strijd tegen de koterijen 
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en een rechtvaardigere fiscaliteit – werden vastgelegd in het regeerakkoord. Het 17 

bladzijden tellende document gaat niet in wetstechnisch of cijfermatig detail maar geeft 
alleen een beknopte beschrijving van de voorgestelde maatregelen.  

De blauwdruk betreft drie “werven”, domeinen van de fiscaliteit die, als het van de minister 
afhangt, grondig hervormd worden: activiteits- en vervangingsinkomsten, 
vermogensinkomsten en consumptie. De minister maakt daarbij “een radicale keuze voor 
maatregelen die het vertrouwen in ons fiscaal stelsel herstellen. Een fiscaliteit die niet langer 
verlamt, maar kansen biedt voor economische groei en sociale vooruitgang”. Concreet stelt 
hij een stelsel voor dat aanleunt bij een dual income tax. Daarmee wil hij komen tot “een 
beter evenwicht in de belasting van arbeids- en vermogensinkomsten” en dus een eerlijkere 
fiscaliteit. 

Momenteel lijkt het weinig realistisch dat binnen de regering een consensus gevonden 
wordt over het gehele pakket aan maatregelen. Maar dat belet niet dat afzonderlijke 
onderdelen uit de blauwdruk opgepikt worden en misschien al op vrij korte termijn wet 
worden. Bij de volgende begrotingscontrole in het najaar weten we wellicht al meer. En los 
daarvan geeft de blauwdruk wel een vrij goed idee van de algemene richting die onze 
fiscaliteit waarschijnlijk zal uitgaan in de komende jaren (eventueel onder volgende 
regeringen). 

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/27 
Bron:    https://vanpeteghem.belgium.be/sites/default/files/articles/Blauwdruk%20NL.pdf  

 
 
 

▪ Rulings 
 
 

CV erkend als sociale onderneming: rechtspersonenbelasting mogelijk? 

De oude regeling voor de vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) is ook van toepassing op 
haar opvolger: een coöperatieve vennootschap (CV) erkend als sociale onderneming (SO) 

kan onder de rechtspersonenbelasting vallen indien zij de uitkering van dividenden statutair 
uitsluit. Dat heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) enkele maanden geleden 
bevestigd, in antwoord op de vraag: is het sinds de invoering van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (WVV) nog mogelijk voor een vennootschap om 
dividenduitkeringen statutair uit te sluiten, aangezien het WVV de mogelijkheid om geen 
vermogensvoordeel uit te keren uit de algemene definitie van een vennootschap heeft 
gehaald? 

De CV erkend als SO is een bijzondere organisatievorm die zich enigszins tussen de 
vennootschap en de VZW bevindt. Ze valt enerzijds onder de algemene definitie van de 
vennootschap die onder andere bepaalt dat een rechtstreeks of onrechtstreeks 

https://vanpeteghem.belgium.be/sites/default/files/articles/Blauwdruk%20NL.pdf
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vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan haar vennoten één van haar doelen is. 

Anderzijds staat bij een CV erkend als SO de 'doelmaximalisatie', zoals reeds vermeld, boven 
de winstverdelingsgedachte uit de algemene definitie en bevat het WVV ook een cap op 
vermogensvoordelen die uitgekeerd worden aan aandeelhouders. Daarmee leunt de CV 
erkend als SO dus meer aan bij de VZW, die gekenmerkt wordt door haar belangeloos doel 
en een winstuitkeringsverbod.  

Auteur(-s):    Ellen Schiepers 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1757 
Bron:    Voorafgaande beslissing nr. 2022.0022, dd. 25 januari 2022 
Art./ Wetboek:   vgl. art. 1 W.Venn. met art. 1:1 WVV 
  

 

II. RECHTSPRAAK 
 
 

Verwerping aftrek kosten m.b.t. vastgoed heeft impact op gespreide belasting 
meerwaarde 

Het Hof van Beroep van Gent oordeelde dat, als de kosten m.b.t. een onroerend goed dat ter 
beschikking wordt gesteld aan de bedrijfsleider niet aftrekbaar zijn conform de wet ter zake, 
die woning (i.c. de herstellingen en renovaties) niet kan kwalificeren als een geldige 

herbelegging in het kader van de gespreide belasting van meerwaarden. Daarmee lijkt 
regelrecht in gegaan te worden tegen gevestigde cassatierechtspraak, die bepaalt dat alle 
activa van een vennootschap geacht worden voor beroepsdoeleinden te worden gebruikt. 

Wat deze zaak heel bijzonder maakt, is dat het hof op basis van de redenering inzake de 
verwerping van de kosten tot de conclusie komt dat ook de herstellingen en renovaties van 
de afgebrande woning niet beschouwd kunnen worden als een geldig herbeleggingsactief. 
Het hof stelt, in casu, dat het enige doel van het bezit van de woningen bestaat uit het 
persoonlijk bevoordelen van de bestuurder en zijn echtgenote. Volgens het hof gaat het dus 
niet om een economische activiteit. Dat een vergoeding aangerekend wordt, verandert daar 
niets aan. Het hof gaat zelfs verder en zegt dat de stelling dat alle goederen die een 
handelsvennootschap bezit, uit zichzelf een bedrijfskarakter hebben, alleen opgaat in de 

situatie waarin de vennootschap met die goederen winstgevende verrichtingen tot doel 
heeft. Hetgeen essentieel is voor een vennootschap, aldus het hof. Zodoende concludeert 
het hof dat de woning niet voor de beroepswerkzaamheid van de vennootschap wordt 
gebruikt, waardoor niet voldaan wordt aan de aftrekvoorwaarden der wet. 

In de vennootschapsbelasting is er geen overkoepelende definitie van ‘beroepsactiva’, noch 
een specifieke definitie ervan in de context van de gespreide belasting van meerwaarden. 
Wat wel duidelijk is, is dat alle activa die een vennootschap bezit, geacht moeten worden 
bestemd te zijn voor de beroepswerkzaamheid. Dat is vaste rechtspraak van het Hof van 
Cassatie. Die rechtspraak is logisch omdat het anders aan vennootschappen de mogelijkheid 
zou bieden om een soort ‘tweevoudige persoonlijkheid’ te bezitten waardoor ze zouden 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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kunnen beslissen dat bepaalde inkomsten niet de opbrengst zijn van hun 

vennootschapswerkzaamheid maar de vruchten van een ‘eigen patrimonium’ en ze op die 
manier aan de vennootschapsbelasting zouden kunnen onttrekken. 

Daarnaast trekt het hof de redenering om de kosten m.b.t. de onroerende goederen te 
verwerpen, eenvoudigweg door naar de analyse van de vraag of bepaalde activa in 
aanmerking kunnen komen als herbeleggingsactief voor de regeling van de gespreide 
belasting van meerwaarden. Het hof vereenzelvigt de aard van de kost met de aard van het 
onderliggende actief en lijkt aan te geven dat aangezien de kost niet aan alle voorwaarden 
voldoet (in casu niet dient om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden), het 
onderliggende actief per definitie geen beroepsactief is. Dat geeft de fiscus de mogelijkheid 
om tweemaal ‘te nemen’: in het bijzonder de winst m.b.t. een onroerend goed te belasten 

en tegelijk te weigeren om (de herstellingen en renovaties aan) dat onroerend goed in 
aanmerking te nemen als een beroepsactief inzake de herbeleggingsvoorwaarde voor de 
gespreide belasting.   

Auteur(-s):   Vicky Sterkens & en Koen Martens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/29 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Gent (2021/AR/562) 
Uitspraak dd.:   14 juni 2022 
Art./ Wetboek:   art. 47 & 49, WIB 92; art. 18 KB/WIB 92 
  

 

Bezoldigingstheorie: ook aftrek kosten i.v.m. aandelenopties voor de bijl 

 

Sinds de koerswijziging die het Hof van Cassatie doorvoerde aangaande de aftrek van 
beroepskosten in hoofde van vennootschappen, is in de rechtspraak een opvallende evolutie 
merkbaar. Voor de aftrekbaarheid van beroepskosten is niet langer vereist dat de gemaakte 
kosten passen in het maatschappelijke doel van de vennootschap. Maar dat neemt niet weg 
dat nog steeds voldaan moet zijn aan de basisvereiste, met name dat de kosten gedaan of 
gedragen moeten zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Voor 
bedrijfsleiders houdt dit - volgens Cassatie - in dat de kosten die gedaan zijn om bepaalde 
voordelen te verstrekken, in hoofde van de vennootschap slechts als beroepskosten 
aftrekbaar zijn als de voordelen beantwoorden aan werkelijke prestaties die de bedrijfsleider 
heeft verricht ten behoeve van zijn vennootschap; aldus de zgn. 'bezoldigingstheorie'.  

In de praktijk heeft het hof van beroep te Antwerpen het voortouw genomen om op basis 
van deze 'bezoldigingstheorie' de aftrek van kosten te weigeren, vooral dan in gevallen 
waarin belastingplichtigen gebruikmaken van allerlei (vruchtgebruik-)constructies om zich 
bv. aan de kust een buitenverblijf op kosten van de vennootschap te versieren. Als de 
vennootschap niet kan aantonen dat het voordeel van dat buitenverblijf deel uitmaakt van 
het loonpakket van de bedrijfsleider, voor de prestaties die hij werkelijk ten behoeve van de 
vennootschap verricht heeft, wordt de aftrek veelal geweigerd. 

Maar deze bezoldigingstheorie werkt als een inktvlek. In het begin werd zij vooral 
gehanteerd in situaties waarin fiscale optimalisaties op een vrij opvallende wijze werden 
doorgevoerd. Denk aan vruchtgebruikconstructies en het klassieke geval van de 
'doktersvennootschap met appartement aan zee' dat als tweede verblijf voor de 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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zaakvoerder moet dienen. Maar logisch gezien belet niets dat de bezoldigingstheorie ook in 

andere situaties wordt toegepast: een (tweede) bedrijfswagen, pleziervaartuigen, of zelfs - 
zoals nu, in eerste aanleg - bij aandelenopties. Een (eenpersoons-)BV kan de kosten die zij 
maakt om haar zaakvoerder het voordeel te gunnen van fiscaal vrijgestelde aandelenopties, 
fiscaal slechts als beroepskosten in aftrek brengen indien zij aantoont dat het toegekende 
voordeel een bezoldiging is voor door de zaakvoerder werkelijk verrichte prestaties ten 
behoeve van zijn vennootschap. Tot die conclusie kwam, recent, de rechtbank te 
Antwerpen…  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1760 
Rechtbank/ Hof:  Rechtbank van Eerste Aanleg, Antwerpen 
Uitspraak dd.:   6 april 2022 
Art./ Wetboek:   art. 49,  WIB 92 

 
 

BV-korting Onderzoek en Ontwikkeling: rechtspraak schept (eindelijk) meer 
duidelijkheid 

Recente rechtspraak over de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor 
onderzoek en ontwikkeling lijkt een consensus te hebben bereikt, alsook meer duidelijkheid 
geschapen, inzake het vereiste O&O-karakter van sommige onderzoeksprojecten. Zo blijkt 
een voorafgaandelijke aanmelding bij Belspo met vermelding van een (realistische) 
verwachte begin- en einddatum wel degelijk een cruciale voorwaarde te zijn. Die aanmelding 
hoeft zelfs niet per se via dat online platform, maar mag ook op een andere wijze gebeuren 

(bv. mondeling of via e-mail). Daarnaast is het ook niet nodig om ieder project, dat onder 
een onderzoeksprogramma valt, afzonderlijk aan te melden. Ten slotte wordt bevestigd dat 
de fiscus zich moet neerleggen bij de wettelijke bevoegdheid van Belspo om te oordelen 
over het O&O-karakter.  

Auteur(-s):   Hendrik Putman, Kevin Hellinckx & Jennifer Goovaerts 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/30 
Rechtbank/ Hof:  Rechtbank van Eerste Aanleg, Hasselt (20/1727/A & 21/1051/A) 
Uitspraak dd.:   resp. 17 maart 2022 & 31 maart 2022  
Art./ Wetboek:   art. 275/3 § 1 lid 3, 3°; WIB 92 
 
 

Correctie van bewuste beslissing in de aangifte binnen de bezwaartermijn 

Een ingediende belastingaangifte wordt geacht juist te zijn en bindt de vennootschap ten 
aanzien van de fiscale Administratie. Ondanks het vermoeden van juistheid, beschikt de 
belastingplichtige principieel over de mogelijkheid om de aangegeven inkomsten te wijzigen 
of te verbeteren. Een aangifte is immers geen burgerrechtelijke bekentenis. Op grond van de 
wet kan een belastingplichtige, zolang de bezwaartermijn niet is verstreken, schriftelijk 
bezwaar indienen tegen het bedrag van de gevestigde aanslag om onjuistheden in zijn 
aangifte, die ertoe leiden dat een wettelijk niet verschuldigde belasting gevestigd wordt, 
recht te zetten, ook al zijn die onjuistheden het gevolg van een bewuste, zelf genomen 
beslissing. 
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In casu had een kleine vennootschap in haar aangifte een aftrek voor risicokapitaal 

toegepast - en dus geen investeringsaftrek of investeringsreserve. Pas nadat de aanslag 
gevestigd werd, kwam de KMO tot het inzicht dat ze beter af zou zijn geweest met de 
toepassing van de investeringsaftrek of de investeringsreserve. Zij diende bezwaar in tegen 
de aanslag, teneinde de keuze alsnog te veranderen. De fiscus wees dit bezwaar af, omdat 
de vennootschap niet voldoende zou hebben aangetoond dat de oorspronkelijke keuze voor 
de aftrek voor risicokapitaal zou zijn aangetast door een dwaling in rechte of in feite.  

Het Hof van Beroep te Gent ziet de correctiemogelijkheid van de aangifte echter veel 
soepeler en geeft de vennootschap gelijk. Het hof stelde vast dat het aangegeven bedrag 
aan aftrek voor risicokapitaal 18x làger was dan het bedrag aan investeringsaftrek of 
investeringsreserve waarop de belastingplichtige als kleine vennootschap gerechtigd was. 

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1757 
Rechtbank/ Hof:   Hof van Beroep, Gent (2020/AR/1948) 
Uitspraak dd.:    1 februari 2022 
Art./ Wetboek:    art. 366, WIB 92 
 

 

Gunsttarief familiale vennootschap: wat is reële economische activiteit? 

In de Vlaamse erfbelasting wordt een verlaagd tarief toegepast voor de nettoverkrijging van 
de volle eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom van aandelen van een familiale 

vennootschap (binnen de EER), op voorwaarde dat de aandelen van de vennootschap die op 
het ogenblik van het overlijden in volle eigendom toebehoren aan de erflater en zijn familie, 
ten minste 50% van de stemrechten in die vennootschap vertegenwoordigen. 
Vennootschappen die geen reële economische activiteit hebben, worden uitgesloten van dit 
verlaagde tarief. Daartoe leidt het weerlegbare vermoeden indien uit de balansposten van 
minstens één van de drie boekjaren vóór het overlijden cumulatief blijkt dat de 

bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen een percentage gelijk aan of lager dan 1,50% 
uitmaken van de totale activa; en dat de terreinen en gebouwen meer dan 50% uitmaken 
van het totale actief. 

Het Gentse Hof van Beroep bekeek onlangs de toepassing van deze gunstregeling op de 
vererfde aandelen van een moedervennootschap die bijna alle aandelen aanhield van een 

directe dochtervennootschap. Deze dochtervennootschap hield zich, aldus de erfgenamen, 
bezig met de exploitatie van residentieel en professioneel vastgoed, waarbij de exploitatie 
bestond uit projectontwikkelingsactiviteiten en professioneel beheer van vastgoed. De fiscus 
weigerde de toepassing van het verlaagde tarief, omdat volgens hem niet voldaan was aan 
de voorwaarde van handelsactiviteit: de fiscus beschouwde de dochtervennootschap als een 
vastgoedvennootschap, en stelde vast dat de twee voorwaarden van het wettelijke 
vermoeden vervuld waren. Voor het hof kwam dan ook de vraag of de erfgenamen het 

tegenbewijs van dat wettelijke vermoeden leverden, door aan te tonen dat de 
vastgoeddochtervennootschap wel degelijk een reële economische activiteit uitoefende. 
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Aangezien de wet geen enkele nadere bepaling geeft van het begrip reële economische 

activiteit, moet het in zijn gewone betekenis worden opgevat en uitgelegd, aldus het hof. Er 
is geen enkele reden om vastgoedactiviteiten in principe uit te sluiten van het begrip reële 
economische activiteit. Doet de fiscus dat wel, dan voegt zij een voorwaarde toe aan de wet. 
Aldus: indien de vastgoedactiviteiten voor de vennootschap op duurzame wijze een 
maatschappelijke meerwaarde genereren en het louter passief beheer van onroerend goed 
overstijgen, maken zij een reële economische activiteit uit, zoals vereist door de 
decreetgever.  

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1756 
Rechtbank/ Hof:   Hof van Beroep, Gent (2021/AR/496) 
Uitspraak dd.:   21 juni 2022 
 

 

Aftrek vooruitverschuldigde bestuursvergoeding: wanneer aftrekbaar? 

Boekhoudkundig moeten kosten worden toegerekend aan hetzelfde boekjaar als de 
opbrengsten waarmee zij verbonden zijn (‘overeenstemmingsprincipe’). Over te dragen 
kosten zijn betaald of verschuldigd in een bepaalde periode, maar economisch (geheel of ten 
dele) drukkend op latere perioden. Hieruit vloeit voort dat het op latere boekjaren 
drukkende gedeelte van deze kosten moet worden overgedragen door middel van de 
overlopende rekeningen. Is dat principe ook van toepassing in het fiscaal recht? 

Alvast betreffende vooruitverschuldigde bestuursvergoedingen dienden er zich, in casu, 
problemen aan... De BV ‘GC’ werd oorspronkelijk bestuurd door natuurlijke persoon ‘KS’, en 
had natuurlijke persoon ‘ID’ als loontrekkende. De BV ‘GC’ benoemde later BV ‘B’ tot 
zaakvoeder. Deze BV had zelf natuurlijke persoon ‘KS’ als zaakvoerder en benoemde 
natuurlijke persoon ‘ID’ als vaste vertegenwoordiger voor het besturen van BV ‘GC’. 
Gelijktijdig werd een zaakvoerdersovereenkomst gesloten tussen beide BV’s, ‘GC’ en ‘B’, 
waarin bepaald werd dat de totale bestuursvergoeding voor de eerstkomende drie jaar 
moest worden vooruitbetaald. BV ‘GC’ boekte die factuur meteen in, en bracht het volledige 
bedrag in aftrek als beroepskost van datzelfde boekjaar. In werkelijkheid werd slechts een 
deel effectief betaald dat jaar, werd een tweede schijf effectief betaald in het 
daaropvolgende boekjaar, en moest nog een derde schijf een boekjaar later betaald worden. 

De fiscus aanvaardde de onmiddellijke aftrek van het effectief betaalde bedrag, maar niet 
van de nog niet betaalde bedragen hoewel ze krachtens de bestuursovereenkomst 
verschuldigd en verplicht te betalen waren. Om aftrekbaar te zijn, moeten 
bestuursvergoedingen beantwoorden aan werkelijke prestaties. En hoe kunnen toekomstige 
prestaties nu al werkelijk zijn, laat staan bewezen? Volgens de fiscus was er geen sprake van 
een zekere en vaststaande schuld, maar slechts van een voorwaardelijke schuld. Maar het 
hof van Gent geeft de fiscus ongelijk. 

De stelling dat de aftrek van vooruitbetaalde prestaties per definitie uitgesloten is omdat de 
tenlasteneming dan nog niet kan overeenstemmen met werkelijke prestaties, kan volgens 
het hof niet zonder meer worden aangenomen. Het stelt vast dat de natuurlijke personen KS 
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en ID reeds voorheen werkelijke prestaties leverden, die voor BV GC succesvol waren, en dat 

die prestaties via BV B werden voortgezet. Een eventuele correctie in de toekomst ontneemt 
aan de schuld niet haar vaststaand en zeker karakter op het moment dat zij is aangegaan. 
Het gegeven dat de prestaties in de toekomst zullen worden geleverd, betekent evenmin dat 
er een voorwaardelijke of onzekere schuld was. Het hof besluit dan ook tot de integrale 
aftrekbaarheid van alle vooruitverschuldigde bestuursvergoedingen.  

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1758 
Rechtbank/ Hof:   Hof van Beroep, Gent (2021/AR/825) 
Uitspraak dd.:    31 mei 2022 
Art./ Wetboek:    WIB 92 
 

 

Meldingsplicht fiscale constructies: gaat de regeling te ver? 

Aan de oorsprong van de nieuwe meldingsplicht ligt de Europese 'DAC 6-Richtlijn', die de 
lidstaten verplicht een meldingsplicht in te voeren inzake bepaalde grensoverschrijdende 
fiscale constructies. Concreet worden tussenpersonen (de zgn. 'intermediairs'), en in 
sommige gevallen ook de belastingplichtigen zelf, ertoe verplicht mogelijke agressieve fiscale 
planningstechnieken met een grensoverschrijdend karakter te melden aan een nationale 
fiscale autoriteit. Aan de 'main benefit test' is voldaan als het belangrijkste voordeel of één 
van de belangrijkste voordelen die van een constructie redelijkerwijs kan worden verwacht, 
het verkrijgen van een belastingvoordeel is. 

De federale wetgever en de verschillende regionale wetgevers hebben deze 'DAC6' omgezet. 
Tegen elk van deze omzettingen is een verzoek tot (gedeeltelijke) schorsing en 
nietigverklaring ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Over de verzoeken tot schorsing heeft 
het Hof eind 2020 en in de loop van 2021 uitspraak gedaan. Met het arrest van september 
velt het Grondwettelijk Hof nu een vijfde arrest over de nieuwe meldingsplicht. Dat arrest 

doet uitspraak ten gronde over de verzoeken tot nietigverklaring die waren ingediend tegen 
de federale regeling (de enige regeling die momenteel niet - deels - is geschorst). Het Hof 
vernietigt de regeling op twee punten, terwijl het over vijf andere punten zijn beslissing in 
beraad houdt totdat het Hof van Justitie zich heeft uitgesproken over een aantal prejudiciële 
vragen. 

Het eerste onderdeel dat wordt vernietigd, betreft de regeling voor de marktklare 
constructies. Ten aanzien hiervan geldt een dubbele meldingsplicht: enerzijds, de initiële - op 
het moment dat zo’n marktklare constructie ter beschikking wordt gesteld, moet zij 
individueel worden gemeld – en, anderzijds, de periodieke - intermediairs zijn ertoe verplicht 
driemaandelijks een periodiek verslag op te stellen met een overzicht van de nieuwe 
"meldingsplichtige inlichtingen die ten aanzien van de marktklare constructies beschikbaar 
zijn geworden". Deze regeling werd in de verzoeken tot nietigverklaring op de korrel 

genomen voor wat het beroepsgeheim van advocaten betreft. Aan het Grondwettelijk Hof 
werd gevraagd de regeling inzake marktklare constructies te vernietigen, in de mate dat zij 
aldus uitsluit dat "een advocaat die optreedt als intermediair zijn beroepsgeheim inroept om 
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te worden vrijgesteld van de meldingsplicht". Het Hof gaat slechts gedeeltelijk op die vraag 

in. 

Indien een advocaat optreedt als intermediair, houdt het strafrechtelijk gesanctioneerd 
beroepsgeheim in dat "hij zich enkel aan de meldingsplicht kan onttrekken voor activiteiten 
die vallen onder zijn specifieke opdracht van verdediging of vertegenwoordiging in rechte en 
van verlening van juridisch advies". Volgens het Hof is het verzoek tot nietigverklaring "niet 
gegrond in zoverre het betrekking heeft op de initiële meldingsplicht inzake marktklare 
constructies". Anders is het voor de periodieke meldingsplicht: daar is het "niet uitgesloten 
dat die meldingsplicht betrekking heeft op activiteiten die onder het beroepsgeheim vallen". 
Weliswaar moet "de regel van het beroepsgeheim wijken in geval van nood of wanneer een 
hoger geachte waarde hiermee in strijd is"; maar het Hof stelt vast dat de regeling "een 

absolute en a priori opheffing van het beroepsgeheim vastlegt ten aanzien van de periodieke 
verslagen omtrent marktklare constructies".  

Het Hof besluit dus dat de regeling "niet redelijkerwijze evenredig [is] met het nagestreefde 
doel, in zoverre zij [bepaalt] dat de advocaten zich niet op het beroepsgeheim kunnen 
beroepen ten aanzien van de periodieke meldingsplicht voor marktklare constructies". De 
regeling wordt dan ook vernietigd "in zoverre zij erin voorziet dat de intermediair die 
gehouden is tot het strafrechtelijk gesanctioneerde beroepsgeheim zich niet kan beroepen 
op het beroepsgeheim ten aanzien van de periodieke meldingsplicht inzake marktklare 
constructies". 

Het tweede punt waarop de regeling wordt vernietigd, betreft de mogelijkheid voor de 

belastingadministratie om gegevens op te vragen bij een intermediair. Ook hier werd 
aangeklaagd dat deze regeling afbreuk doet aan het beroepsgeheim van de advocaat. Op het 
punt van de inkomstenbelastingen spreekt het Grondwettelijk Hof dat tegen: hier geldt 
immers de regeling dat een advocaat zijn beroepsgeheim kan doen gelden, waarna de 
Administratie de tussenkomst kan verzoeken van "de territoriaal bevoegde tuchtoverheid". 

Maar de situatie is anders inzake registratierechten, successierechten en de diverse rechten 
en taksen: de respectievelijke wetboeken bevatten "geen bepaling die de advocaat-
intermediair toelaat zich te beroepen op het beroepsgeheim bij een controle" in het kader 
van de nieuwe meldingsplicht. Daarom wordt de controlemogelijkheid in het kader van deze 
belastingen (in het algemeen) vernietigd. 

Zoals gezegd, stelt het Grondwettelijk Hof omtrent vijf andere punten eerst een prejudiciële 
vraag aan het Europees Hof van Justitie vooraleer definitief uitspraak te doen. 

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1757 
Rechtbank/ Hof:   Grondwettelijk Hof (arrest nr. 103/2022) 
Uitspraak dd.:    15 september 2022 
Art./ Wetboek:    'DAC 6-Richtlijn' (2011/16/EU) 
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Verhuur bivakplaatsen: niet per definitie belasting op werkelijke huur 

De grote principes in verband met de belasting van onroerende inkomsten in hoofde van 
particuliere verhuurders zijn bekend. Als de huurder van een goed een natuurlijke persoon is 
die het gehuurde niet voor de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid gebruikt, is de 
particuliere verhuurder slechts belastbaar op basis van het (geïndexeerd) kadastraal 
inkomen van het verhuurde goed. Is de huurder een natuurlijke persoon die het gehuurde 
wel voor de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid gebruikt, dan is de particuliere 
verhuurder in principe belastbaar op basis van de werkelijk ontvangen huur (na aftrek van 
een kostenforfait). Hetzelfde geldt als het onroerend goed niet aan een natuurlijke persoon, 
maar wel aan iemand anders wordt verhuurd (een vennootschap, VZW, stichting, …). De 
vraag is dan wat er gebeurt als een particulier een terrein of een gebouw aan een 

jeugdbeweging verhuurt om er bv. een zomerkamp te organiseren. In de praktijk komt het 
dikwijls voor dat de huurder in zo'n geval geen vennootschap en ook geen VZW is, maar wel 
een feitelijke vereniging. Hoe wordt de particuliere verhuurder dan belast? Het leidt alvast 
niet automatisch tot belasting op de werkelijk ontvangen huur. Dat blijkt uit een arrest dat 
het hof van beroep te Antwerpen in februari jl. velde.  

De minister van Financiën had hieromtrent vorig jaar zonder het minste voorbehoud nog 
laten weten dat "de verhuur van een onroerend goed aan een feitelijke vereniging [...] geen 
verhuur aan een natuurlijk persoon" is. Kortom: volgens de minister is er bij verhuur aan een 
feitelijke vereniging geen sprake van verhuur aan een natuurlijke persoon, en kan er 
derhalve ook geen sprake zijn van een beperking van de belasting tot het (geïndexeerd) 
kadastraal inkomen (bij gebouwen nog verhoogd met 40%). Conform de voormelde 

principes is de particuliere verhuurder dan niet belastbaar op basis van het kadastraal 
inkomen, maar wel op basis van de werkelijk ontvangen huur. 

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Zij is slechts de verzameling van 
haar leden. Als die leden natuurlijke personen zijn, is er bij verhuur van onroerend goed aan 
de feitelijke vereniging wel degelijk sprake van verhuur aan natuurlijke personen. Alles hangt 
dan af wat die natuurlijke personen (leden van de feitelijke vereniging) met de gehuurde 
goederen doen. Als zij deze goederen niet voor de uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid gebruiken (wat bij jeugdbewegingen per definitie het geval is), zal de 
particuliere verhuurder slechts belast worden op basis van het kadastraal inkomen (zie 
hoger). Anders is er wel belasting op basis van de netto-huur.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1756 
Rechtbank/Hof:   Hof van Beroep, Antwerpen 
Uitspraak dd.:   15 februari 2022 
Art. /wetboek:   art. 7, WIB 92 
 

 

Groothandel draait op voor de fraude van zijn klanten 

Het Gentse Hof van Beroep te Gent heeft in een opmerkelijk arrest de vordering van de 
Belgische Staat, die in een fiscale procedure een schadevergoeding eiste van een 
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groothandel in fijne vleeswaren ten bedrage van de geraamde belastingschuld van de 

afnemers van die groothandel, gegrond verklaard.  De fiscus kon die belastingschuld niet 
vorderen van de afnemers van die groothandel omdat die leveringen in het zwart gebeurden 
en de groothandel weigerde mee te delen wie die afnemers zijn. De fout van de groothandel 
bestond erin een constructie te hebben opgezet om de zwarte leveringen mogelijk te 
maken, en vervolgens ook niet mee te werken aan het fiscaal onderzoek door te weigeren 
om de identiteit van zijn zwarte afnemers bekend te maken. 

Op het eerste gezicht gaat het Gentse hof daarmee in tegen de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie. Weliswaar heeft de fiscus uitdrukkelijk het recht om een 
aansprakelijkheidsvordering in te stellen om de schade te vergoeden die voortvloeit uit het 
niet betalen van belastingen; maar het Hof van Cassatie had geoordeeld dat een 

aansprakelijkheidsvordering niet gebruikt mag worden om belastingen in te vorderen buiten 
de fiscale bepalingen om. Het Gentse hof, echter, volgt de redenering van de fiscus dat de 
schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd, het gevolg is van iets anders dan louter het 
feit dat de afnemers winst hebben behaald uit de afname van goederen die niet in hun 
boekhouding werd opgenomen. De schade, zo stelt het hof, bestaat uit de som die de fiscus 

niet heeft kunnen invorderen jegens de betreffende afnemers, wegens het feit dat de 
groothandel niet bereid werd gevonden om de namen van die afnemers te verstrekken. De 
schade in casu vloeit dus niet voort uit de fraude zelf (door de afnemers) maar uit de 
weigering om mee te werken (door de groothandel).  

Auteur(-s):   Albert Bouwen 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/32 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Gent (2021/AR/867) 
Uitspraak dd.:   20 september 2022  
Art./ Wetboek:   artikel 1382, BW 
 


