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I. WETGEVEND KADER 
 

▪ Federale wetgeving 
 

Auteursrechten: karige overgangsregeling voor de verliezers 

De Ministerraad heeft eind vorige week in eerste lezing zijn goedkeuring gehecht aan een 
voorontwerp van Programmawet dat uitvoering moet geven aan de onlangs afgesproken 
begrotingsmaatregelen. Blikvanger op fiscaal gebied in het voorontwerp van de nieuwste 

Programmawet is de grondige hervorming van de taxatie van auteursrechten, die velen in de 
kou zet. Er komt voor hen wel een overgangsregeling, maar ook die beknot fors op de 
toepassing ervan (bovenop de beperkingen die in het nieuwe stelsel gelden).  

Aanleiding is de almaar stijgende omvang van de vergoedingen die men tracht onder het 
taxatiestelsel van de auteursrechten te brengen. Volgens het ontwerp van memorie van 
toelichting gaat het om een bedrag dat op geen tien jaar tijd gestegen is van iets meer dan 
100 miljoen EUR, naar meer dan 450 miljoen EUR. De oorzaak ligt voor de hand. Enerzijds is 
het taxatiestelsel zodanig attractief, dat het als vanzelf een aanzuigeffect heeft. Anderzijds 
bevat de fiscale wet op dit ogenblik geen afgelijnde eigen definitie van wat onder de 
betreffende auteursrechten moet worden verstaan.  

Het voorontwerp tracht deze tsunami een halt toe te roepen door voor de toekomst een 
veel beperktere omschrijving te geven van de vergoedingen die fiscaal als auteursrechten in 
aanmerking komen. Voortaan zou het gaan om "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, (…) die betrekking hebben op 

originele werken van letterkunde of kunst (…) met het oog op de exploitatie of het feitelijk 
gebruik van deze rechten (...) door de verkrijger (…) op voorwaarde dat de voormelde 
oorspronkelijke rechthebbende beschikt over een kunstwerkattest (...) of (…) dat de 
rechthebbende in het kader van de overdracht of de verlening van een licentie in 
overeenstemming met de eerste drie streepjes zijn door auteursrecht of naburige rechten 
beschermd werk overdraagt of in licentie geeft aan een derde voor zijn mededeling aan het 

publiek, voor zijn openbare uitvoering of opvoering, of voor zijn reproductie".  

Zoals in de bestaande regeling worden de kwalificerende auteursrechten ook in de nieuwe 
regeling van rechtswege geacht roerende inkomsten te zijn, "behalve indien en in de mate 
dat (...) zij meer bedragen dan (…) 37.500 EUR". Dit betekent niet dat auteursrechten die 
deze grens overschrijden, geen roerende inkomsten kunnen zijn. Ten aanzien van dat hogere 
gedeelte valt het wettelijke vermoeden weg - die vergoedingen moeten dan gekwalificeerd 

worden volgens hun eigen aard; en, als de betreffende rechten "gebruikt" worden "voor het 
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten", zal dat 
hogere gedeelte belast worden als een beroepsinkomen. En het voorontwerp voegt daar 
nog een nieuwe uitzondering aan toe. Dat de auteursrechten van rechtswege vermoed 
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worden roerende inkomsten te zijn, geldt voortaan evenmin "indien en in de mate" de 

auteursrechten meer bedragen dan een bepaald percentage van het totaal van de 
vergoedingen die men krijgt, inclusief de vergoeding "voor de geleverde prestaties". Voor 
het aanslagjaar 2024 gaat het om 50% van het geheel, voor het aanslagjaar 2025 om 40% 
van het geheel, en vanaf het aanslagjaar 2026 om 30% van het geheel.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:   Fiscoloog nr. 1765 
Bron:    voorontwerp van Programmawet 
Art./ Wetboek:   art. 17, § 1, 5°; WIB 1992 
  

 

Federale begroting 2023 omvat heel wat fiscale maatregelen 

 
In tegenstelling tot de berichtgeving in de media wordt niet enkel de overdraagbaarheid van 
verliezen beperkt, maar is de aftrekbeperking van toepassing op de gehele ‘korf’ in de 
vennootschapsbelasting. Het gaat dus ook over de beperking m.b.t. de overgedragen DBI-
aftrek, overgedragen innovatie-aftrek, enz. 

De notionele interestaftrek werd al sterk hervormd tijdens de vorige hervorming van de 
vennootschapsbelasting. De vorige regering oordeelde dat de notionele interestaftrek in zijn 
gewijzigde vorm nog steeds zin had omdat op die manier iets werd gedaan aan de 
discriminatie tussen vreemd en eigen vermogen. Toch wordt de notionele interestaftrek nu 
helemaal afgeschaft. Meer bepaald zouden boekjaren die worden afgesloten na 30 
december 2022, geen aanleiding meer geven tot een aftrek voor risicokapitaal.  

De Belgische bankentaks moest elk jaar zo'n € 800 miljoen opbrengen. De taks was tot nu 
toe volledig aftrekbaar. Die aftrekbaarheid wordt nu drastisch ingeperkt. De uitgaven voor 
kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor de tweede (= andere dan de eigen) 
woning zouden niet meer in aanmerking komen voor de belastingvermindering 
langetermijnsparen voor zover zij betrekking hebben op leningen die zijn afgesloten vanaf 1 
januari 2024. De afschaffing zou dus niet gelden voor reeds afgesloten contracten. En vanaf 
2023 wordt het tarief van de vennootschapsbijdrage voor de sociale zekerheid geïndexeerd.  

Het aantal uren dat een student kan presteren met lage socialezekerheidsbijdragen (2,71% 
i.p.v. 13,07%), wordt opgetrokken van 475 uur naar 600 uur. Het optrekken van die drempel 
heeft echter weinig zin als de fiscale wetgeving niet volgt. Als een student meer dan 

ongeveer 583 uur aan een gemiddeld uurloon zou werken, dreigt die, door een 
overschrijding van de grens van de nettobestaansmiddelen, niet meer ten laste te zijn en 
zullen de ouders meer belasting betalen.  

Flexijobs zijn een manier om onbelast bij te verdienen. Dat was tot nu toe enkel mogelijk in 
de horecasector en bij de kleinhandel. De regeling wordt nu uitgebreid naar de land- en 
tuinbouw, evenementen, cultuur en bioscoopzalen en de zorg- en sportsector. Verder zal 
ook aan de sociale partners gevraagd worden om de maatregelen rond overuren met twee 
jaar extra te verlengen als onderdeel van het Interprofessioneel akkoord voor 2023 en 2024.  

 
Auteur(-s):    Wesley De Visscher 

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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Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/35 
Bron:    Begroting 2023 & 2024, federale regering 

 
 

Belastinghervorming: dit ligt nu op tafel 

Tijdens de begrotingsgesprekken werden de contouren van de fiscale hervorming 
besproken. De afspraak is dat er alvast een eerste fase van de hervorming gerealiseerd 
wordt, waarvan de maatregelen tegen het einde van het jaar in een wetsontwerp gegoten 
worden. Er zou sprake zijn van een hervorming met een kostprijs (voor de Schatkist) van 
minimaal 1 miljard en maximaal ca. 3 miljard euro. Het volledige budget zou gaan naar het 
optrekken van de belastingvrije som richting het niveau van het leefloon voor een 

alleenstaande. De impact van de maatregel werd door de Hoge Raad van Financiën geschat 
op ca. € 4,1 miljard. Een verdere afbouw van de bijzondere bijdrage voor de sociale 
zekerheid blijkt niet op tafel te liggen. Die afschaffing had nochtans de voorkeur van de Hoge 
Raad.  

De compenserende maatregelen gaan breder dan de personenbelasting. De details zijn nog 
niet gekend. Alle wijzigingen zijn nog mogelijk, en nog niets is definitief. Compensaties voor 
de belastingverlaging zouden in de eerste plaats gezocht worden bij de gedeeltelijke 
vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing. De budgettaire kostprijs van dat stelsel liep de 
afgelopen jaren stevig op. Die stijging zou de regering nu een halt willen toeroepen. 
Onderzoek & ontwikkeling en ploegen- en nachtarbeid zijn de grootste budgettaire posten. 
De beperkingen van het stelsel zouden reeds ingaan vanaf 2023.  

De DBI-aftrek zou worden hervormd naar een vrijstelling. Tevens zouden de beheerskosten 
niet langer aftrekbaar zijn. Voorts zou het gunstregime inzake de DBI-bevek ter discussie 
staan. Ook die maatregel zou ingaan in 2023. Ook heel wat belastingverminderingen zouden 
geschrapt worden vanaf 2024. Bijvoorbeeld die voor huisbedienden en voor de verwerving 

van werkgeversaandelen. De recente belastingvermindering voor premies van een 
rechtsbijstandsverzekering zou eveneens sneuvelen. Ook eenmanszaken worden getroffen 
en zien het belastingkrediet eigen middelen geschrapt. Ook de bonificatie bij 
voorafbetalingen dreigt te verdwijnen. Opvallend: ook de tax shelters voor startende 
bedrijven en groeibedrijven zouden sneuvelen. Nochtans kwam de regering nog niet zo lang 
geleden met opeenvolgende corona-tax shelters. Ook het verhoogde pensioensparen zou 

verdwijnen. Het gewone pensioensparen tot € 990 (aj. 2023) zou wel blijven bestaan.  

Auteur(-s):    Wesley De Visscher 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/35 
Bron:     Begroting 2023 & 2024, federale regering 
 

 

Fiscale proceduretermijnen worden langer, maar alleen voor de toekomst 

 
Met het recente wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen stelt de 
regering een ingrijpende hervorming voor van de fiscale proceduretermijnen. De gewijzigde 
termijnen zouden van toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2023. De huidige termijnen blijven 
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gelden voor de voorgaande aanslagjaren, waardoor we de komende jaren bij controles 

rekening moeten houden met twee naast elkaar bestaande stelsels. 

Vanaf aanslagjaar 2023 zijn de termijnen waarover de fiscus beschikt om controles uit te 
voeren en aanvullende aanslagen te vestigen, in veel gevallen dus aanzienlijk langer. De 
complexiteit neemt toe door het bestaan van vier verschillende verlengde aanslagtermijnen, 
die bovendien van toepassing kunnen zijn op hetzelfde type aangifte al naargelang de 
achterliggende feiten en omstandigheden. Bovendien moet men rekening blijven houden 
met de bijzondere aanslag- en onderzoekstermijnen, die in bepaalde gevallen langer kunnen 
lopen. Stel bijvoorbeeld dat een Belgische vennootschap op 30 juni 2023 interest toekent 
met vrijstelling van roerende voorheffing op basis van een dubbelbelastingverdrag. Dankzij 
de nieuwe zesjarige termijn kan de fiscus onderzoeken en een aanslag vestigen tot 31 
december 2028. Maar op basis van de bijzondere termijnen kunnen aanslagen en 

onderzoeken – zelfs buiten het geval van fraude – plaatsvinden tot eind 2029 als de fiscus 
kennis nam van de inbreuk eind 2028. 

Aangezien het nieuwe stelsel van termijnen slechts ingaat voor aanslagen die verbonden zijn 
aan aanslagjaar 2023, zal het allicht even duren voor we de impact van die wijzigingen zien 
op de controles. Voor belastingplichtigen is het van belang in eerste instantie voornamelijk 
om zich voor te bereiden op controles die veel langer naar het verleden teruggaan. Het 
louter bijhouden van documenten gedurende een tienjarige periode is allicht inderdaad niet 
onoverkomelijk, maar het garanderen van een continuïteit van kennis over zo'n lange 
periode binnen een onderneming kan een veel grotere uitdaging zijn, zeker als de 
belastingplichtige het voorwerp was van herstructureringen of overnames. 

 
Auteur(-s):    Emilie Maes 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/33 
Bron:  wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, dd. 3 

oktober 2022 (Parl. St. Kamer 2021-22, nr. 55-2899/1) 

 
 

Verlenging betaaltermijn met twee maanden 

Op 27 oktober jl. heeft de Kamer in plenaire vergadering het wetsvoorstel aangenomen 
"houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis". Tot de 
maatregelen behoort ook een tijdelijke verlenging van de betaaltermijnen inzake 

inkomstenbelastingen. De regeling komt hierop neer. 

De betaaltermijn van de bedrijfsvoorheffing wordt tijdelijk met twee maanden verlengd: 

- wat de schuldenaars van de BV betreft die de voorheffing maandelijks betalen, gaat het om 
de BV die is verbonden aan de maanden november en december 2022 : de betaaltermijn 
wordt respectievelijk verlengd tot 15 februari en 15 maart 2023; 

- wat de schuldenaars van de BV betreft die de voorheffing per kwartaal voldoen, gaat het 
om de BV verbonden aan het vierde kwartaal van 2022: de betaaltermijn wordt verlengd tot 
15 maart 2023. 



syllabus “Fiscale Club” (NCOI Learning) 7 februari 2023 

5 

 

De inkomstenbelastingen "opgenomen in een kohier" moeten normaal worden betaald 

binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet (of na de datum waarop het 
aanslagbiljet via een geïnformatiseerde procedure werd aangeboden). De betaaltermijn voor 
aanslagjaar 2022 wordt op algemene wijze verlengd met twee maanden - en dus op vier 
maanden gebracht - voor "de inkomstenbelastingen opgenomen in een kohier uitvoerbaar 
verklaard tot 31 oktober 2023" (de verlenging geldt niet wanneer de rechten van de 
Schatkist in het gedrang komen). De fiscale Administratie heeft deze maatregel kort van 
commentaar voorzien in een bericht van 28 oktober 2022: 

- voor de aanslagbiljetten PB en BNI (aanslagjaar 2022): 

* met verzending vanaf 14 november 2022: "de aangepaste betaaldatum staat al 

vermeld in het blauwe kader"; 

* met verzending vóór 14 november 2022: de "gebruikelijke betaaltermijn van twee 
maanden" is nog vermeld, maar de verlenging geldt wel degelijk "ook voor die gevallen". De 
belastingplichtige "hoeft niets te doen om dat uitstel [...] te verkrijgen"; 

- voor de aanslagbiljetten Venn.B. (aanslagjaar 2022): "alle" aanslagbiljetten zijn reeds 
aangepast. De datum op het aanslagbiljet is "dus sowieso de correcte". 

Noteer ten slotte dat voor aanslagjaar 2022 eveneens in een verlenging van de betaaltermijn 
met twee maanden wordt voorzien, wat de betaling betreft van het "resterend verschuldigd 
gedeelte van de inkomstenbelastingen" in het kader van de exit tax). 

Indien de bedrijfsvoorheffing en de inkomstenbelastingen worden betaald binnen de 
voormelde verlengde betaaltermijnen zullen er geen nalatigheidsinteresten en 
administratieve boetes worden aangerekend. De goedgekeurde wettekst "heeft uitwerking 
met ingang van 1 november 2022".   

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:   Fiscoloog nr. 1765 
Bron:    Parl. St. Kamer 2022-23, nr. 55-2915/016 
 

 

Verlenging steunzones en vrijstelling doorstorting BV bij natuurrampen 

 
Ondernemingen die investeren in een inrichting gelegen in een afgebakende steunzone, en 
daarbij nieuwe arbeidsplaatsen creëren, genieten een gunstregeling: gedurende twee jaar 
worden zij ervan vrijgesteld 25% van deze bedrijfsvoorheffing door te storten naar de 
Schatkist. Een dergelijke steunzone heeft in principe een toepassingsduur van "maximum zes 
jaar". Voor "steunzones die op 1 april 2021 bestonden", kregen de gewesten al eerder de 
mogelijkheid aan de minister van Financiën voor te stellen de toepassingsduur van de op 
hun grondgebied afgebakende steunzones te verlengen met 18 maanden. Van het 
voorontwerp van wet ter zake wordt nu gebruikgemaakt om, nog steeds voor de steunzones 
die op 1 april 2021 bestonden, in een bijkomende verlengingsmogelijkheid van maximaal 2 
jaar te voorzien. 
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De nieuwe vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in geval van 

natuurrampen die het voorontwerp invoert, is duidelijk geïnspireerd door de waterellende 
die sommige streken van het land vorig jaar in de zomer heeft geteisterd. Maar - zoals het 
hoort - beoogt de tekst in ontwerp niet enkel de natuurramp van juli 2021, maar alle 
natuurrampen die aan de gestelde criteria beantwoorden, ook als ze in de toekomst 
plaatsvinden. Het voorontwerp verstaat onder een natuurramp, "een aardbeving, lawine, 
grondverschuiving, overstroming, tornado, orkaan, vulkaanuitbarsting of natuurbrand met 
natuurlijke oorzaak". De vrijstelling van doorstorting is niet automatisch van toepassing. De 
ramp moet door het betrokken gewest "formeel als natuurramp worden erkend". Bovendien 
moet het betrokken gewest aan de (federale) minister van Financiën "federale fiscale steun 
[...] vragen". De gevraagde steun neemt de vorm aan van een "gedeeltelijke vrijstelling van 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing". 

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:   Fiscoloog nr. 1761 
Bron: voorontwerp van wet - vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing 

i.g.v. natuurramp 
Art./ Wetboek:   nieuw art. 275/9/1, WIB 1992 

 
 

Aanvullende én bijkomende belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen 

Werkloosheidsuitkeringen vallen onder de beroepsinkomsten, en worden dus onderworpen 
aan de progressieve tarieven in de personenbelasting. Maar er zijn diverse 
belastingverminderingen om de fiscale druk op vervangingsinkomsten (zoals 

werkloosheidsuitkeringen) te milderen: de belastingvermindering voor 
werkloosheidsuitkeringen (alsook voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten) en, 
daarenboven, een bijkomende belastingvermindering. Die kon echter enkel worden 
toegepast als het netto-inkomen van de belastingplichtige uitsluitend bestond uit (i) 
werkloosheidsuitkeringen of (ii) vervangingsinkomsten (werkloosheidsuitkeringen én 
pensioenen, wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen of andere vervangingsinkomsten). 
Andere inkomsten (zoals actieve beroepsinkomsten of onroerende inkomsten) stonden per 
definitie in de weg van het recht op de bijkomende belastingvermindering, zelfs als die 
andere inkomsten (bijzonder) gering waren. Een klein bijkomend inkomen had dus als gevolg 
dat men de belastingvermindering volledig verloor. 

Eerder dit jaar heeft de wetgever hieraan gesleuteld. De bijkomende belastingvermindering 
werd – naar analogie met de vermindering voor pensioenen – vervangen door een 
aanvullende vermindering. Door die aanpassing werd het probleem van de werkloosheidsval 
eindelijk opgelost. Toch levert, in een beperkt aantal gevallen, de nieuwe regeling alsnog een 
fiscaal nadeel op voor belastingplichtigen. Dat werd intussen verzacht door de bijkomende 
belastingvermindering alsnog te heractiveren – zij het in een uitdovend overgangsscenario; 
waarmee dan weer de werkloosheidsval echter ook (tijdelijk) weer tot leven wordt gewekt…  

Auteur(-s):    Anne Mieke Vandekerkhove 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/32 
Bron: wet houdende diverse fiscale bepalingen, dd. 5 juli 2022 (BS dd. 15 juli 

2022) 



syllabus “Fiscale Club” (NCOI Learning) 7 februari 2023 

7 

 

Art./ Wetboek:   art. 147 & 154, WIB 92 
 

 

Tussenoplossing voor computerprogramma's mogelijk? 

 
Blikvanger op fiscaal gebied van de Programmawet was ongetwijfeld de drastische 
hervorming van het fiscale stelsel der auteursrechten. Het schrijven van 
computerprogramma's (behoudens de overgangsregeling die in 2023 zal gelden) zou niet 
meer binnen het materiële toepassingsgebied van de nieuwe fiscale regeling inzake 
auteursrechten vallen. Tijdens de bespreking in de Kamercommissie had de minister van 
Financiën expliciet betoogd dat computerprogramma's voor de toepassing van de fiscale 
regeling niet meer gelijkgesteld kunnen worden met “werken van letterkunde of kunst”. 

Het Parlement wilde daarom van de minister de uitdrukkelijke bevestiging horen dat in de 
memorie van toelichting de woorden "restrictieve interpretatie" niet voorkomen. Wat door 
de minister prompt bevestigd werd. Men meende daaruit vervolgens te mogen afleiden dat 
de nieuwe fiscale regeling niet beperkt mag worden onder restrictieve verwijzing naar de 
werken van letterkunde of kunst zoals bedoeld in titel 5 van boek XI van het Wetboek van 
economisch recht (WER), maar ook van toepassing moet kunnen zijn op 
computerprogramma's (bedoeld in titel 6 van hetzelfde boek); (Ibidem, 54). Waarna het 
wetsontwerp ongewijzigd goedgekeurd werd. 

Maar of daaruit besloten mag worden dat de fiscus de nieuwe regeling wel zal willen 
toepassen ten aanzien van de schrijvers van computerprogramma's, is hoogst onzeker. Zoals 
gezegd, heeft de minister van Financiën er in de Kamercommissie immers geen twijfel over 

laten bestaan dat het de uitdrukkelijke bedoeling is de nieuwe regeling te beperken tot de 
werken van letterkunde of kunst, zoals bedoeld in de voormelde 'titel 5', met uitsluiting van 
andere werken, waaronder ook de werken die daarmee wettelijk gelijkgesteld worden (zoals 
bij computerprogramma's het geval is). 

Hoe uit deze impasse geraken? Een begin van oplossing zou er misschien in kunnen bestaan, 
zich niet langer blind te staren op de vraag of de notie 'auteursrechtelijk beschermd werk' 
voor de toepassing van de fiscale regeling eng of breed geïnterpreteerd moet worden. Een al 
te enge interpretatie dreigt immers binnen de kortste keren vast te lopen in een discussie 
rond de vraag of de regeling op die manier (met bv. uitsluiting van het schrijven van 
computerprogramma's) niet discriminerend is. De focus zou daarentegen allicht nuttiger 

verlegd kunnen worden naar een andere voorwaarde die de wetgever in de nieuwe fiscale 

regeling stelt : met name dat de werken, althans in de visie van de minister van Financiën, 
bestemd moeten zijn voor het brede publiek. Onder toepassing van deze nieuwe 
voorwaarde wordt de nieuwe fiscale regeling als vanzelf veel beperkter en sluit zij ook als 
vanzelf een aantal computerprogramma's uit (en is het niet nodig ze ook in het algemeen 
aan de basis uit te sluiten). Benieuwd wat de minister van Financiën over zo'n 
tussenoplossing denkt. 

Bron & Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:     Fiscoloog nr. 1774 
Bron: Programmawet dd. 26 december 2022 (BS dd. 30 december 

2022) 
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Hoger voordeel van alle aard voor firmawagen 

De formule voor de berekening van het voordeel van alle aard m.b.t. een firmawagen gaat 
uit van een referentie-CO²-uitstoot (oorspronkelijk 95 g/km voor diesel, 115 voor benzine). 
Hoe verder een auto boven die referentiewaarde zit, hoe meer belasting er verschuldigd is 
(het belastbare voordeel neemt toe met 0,1% van 6/7 van de cataloguswaarde voor elke 
gram uitstoot boven de referentiewaarde; als men exact op de referentiewaarde zit, geldt 
het basispercentage van 5,5%). 

De referentie-uitstoot wordt elk jaar aangepast aan de gemiddelde uitstoot van de nieuwe 
auto's. De wetgever ging ervan uit dat die elk jaar een beetje zou dalen, en hij wou 

vermijden dat de belastingopbrengst daardoor uitgehold wordt. Als gevolg van die regeling, 
en van de stijgende aantallen hybride en elektrische auto's, zien we dit jaar opnieuw een 
forse daling van de gemiddelde uitstoot, met als gevolg een stijging van het voordeel van alle 
aard bij een gegeven uitstoot. Concreet is de referentie-CO²-uitstoot voor kalenderjaar 2023 
gelijk aan: 

- voor auto's met dieselmotor: 67 g/km (i.p.v. 75 voor 2022); 
- voor auto's met een motor op benzine, lpg of aardgas: 82 g/km (i.p.v. 91 voor 2022). 

Merk op dat er niet gekeken wordt naar de gemiddelde uitstoot van het voorbije 
kalenderjaar maar naar de periode van oktober 2021 tot september 2022.  

Auteur(-s):    Koen Janssens 
Publicatie:    Fiscale Actualiteit nr. 2023/01 
Bron:    KB dd. 8 december 2022 (BS dd. 16 december 2022) 
 

 

Videospellen: vanaf 1 januari 2023 

 
De wet van 29 maart 2019 heeft het stelsel van de tax shelter voor de filmindustrie en de 
podiumkunsten uitgebreid naar de gamingindustrie. Maar deze uitbreiding was tot voor kort 
nog steeds niet van toepassing. Weliswaar had de Europese Commissie bij besluit van 25 juli 
2022 beslist dat de tax shelter voor videospellen geen onverenigbare staatssteun is. dat was 
echter onvoldoende opdat de regeling al van toepassing zou zijn; daarvoor was immers nog 

een ministerieel bericht in het Belgisch Staatsblad vereist, waaruit zou blijken dat aan alle 
wettelijke voorwaarden voldaan werd, waaronder de goedkeuring van de Europese 
Commissie. Dat bericht is er nu. En aldus is het tax shelter stelsel inzake videospellen van 
toepassing op de raamovereenkomsten die werden/worden ondertekend vanaf 1 januari 
2023. 

Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1774 
Bron:    Belgisch Staatsblad dd. 22 december 2022 
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Creditrente rekening-courant: plafond voor interest stijgt tot 5,7% in 2023 

Ter gelegenheid van de hervorming van de vennootschapsbelasting is ook klaarheid 
geschapen over de aftrekbaarheid van interesten op (o.m.) een rekening-courant met 
creditstand. Voordien verwees de wet naar de marktrente rekening houdend met de 
“bijzondere gegevens” van het geval. Maar die vage omschrijving lokte begrijpelijkerwijs 
vaak discussies uit. Sinds 1 januari 2020 wordt een specifieke rentevoet genoemd in de wet. 
Dat zou betwistingen moeten vermijden. 

Meer bepaald zijn interesten van niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd slechts 
aftrekbaar in de mate dat ze niet hoger liggen dan de MFI-rentevoet die de Nationale Bank 
bekendmaakt voor leningen aan niet-financiële ondernemingen tot € 1 miljoen met variabel 

tarief en een initiële rentevaste periode tot 1 jaar, plus 2,5%. De rentevoet van november 
van elk jaar bepaalt de bovengrens voor de aftrek van interesten die betrekking hebben op 
het volgende kalenderjaar. 

In november 2022 bedroeg de MFI-rentevoet in kwestie 3,2%. De creditrente op een 
rekening-courant in 2023 is dus volledig aftrekbaar als ze niet hoger ligt dan 5,7% (3,2 + 2,5). 
Het toegenomen percentage in vergelijking met vorig jaar weerspiegelt de algemene rente-
evolutie. 

Die rentevoet is ook relevant voor de herkwalificatie van interest in dividend. De rente op 
‘voorschotten’ die een aandeelhouder of bedrijfsleider toestaat aan zijn of haar 
vennootschap (ook via een rekening-courant met creditstand), wordt dus fiscaal behandeld 

als een dividend voor (o.m.) het gedeelte boven de rentevoet. 

De creditrente op een rekening-courant kan zowel onder artikel 18 als onder artikel 55 WIB 
92 vallen. In dat geval heeft de herkwalificatieregel (art. 18) voorrang. Artikel 55, lid 1, 1° is 
dus vooral relevant voor andere niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd. In de 
praktijk gaat het vaak om intragroepsfinanciering.  

Auteur(-s):    Koen Janssens 
Publicatie:    Fiscale Actualiteit nr. 2023/01 
Art./ Wetboek:   art. 18 als onder artikel 55 WIB 92 
 

 

Regionale en lokale steun n.a.v. energiecrisis: belastingvrijstelling 

De Kamer heeft recent in plenaire vergadering het wetsontwerp "houdende diverse fiscale 
bepalingen" goedgekeurd. De maatregelen werden op bepaalde punten nog gewijzigd en 
aangevuld via amendementen. De nieuwe wet voorziet in een vrijstelling van 
inkomstenbelastingen ten aanzien van de vergoedingen "die overeenkomstig gewestelijke, 
gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke regelgeving worden toegekend voor de 
economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de 
energiecrisis". De vrijstelling geldt voor natuurlijke personen (zowel voor genieters van 
winsten en baten als bezoldigingen) en voor vennootschappen. 
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De vrijstelling is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

- de vergoeding "vormt geen directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering 
van goederen of het verlenen van diensten"; 

- "in de regeling op grond waarvan de [...] vergoeding wordt verleend, is uitdrukkelijk 
bepaald dat deze vergoeding wordt toegekend voor de economische gevolgen die 
belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de energiecrisis"; 

- de vergoeding "wordt betaald of toegekend tussen 1 juli 2022 en 31 december 2023". 

Voor genieters die aan de personenbelasting onderworpen zijn, worden de aldus vrijgestelde 
vergoedingen "vermeld op de berekeningsnota die gevoegd is bij het aanslagbiljet inzake 

personenbelasting". 

De wet voorziet ten slotte nog in een bijzondere regeling voor de gevallen waarin de 
vrijgestelde vergoeding zou moeten worden terugbetaald : "het deel van de vergoedingen 
dat voorheen [...] definitief van inkomstenbelastingen werd vrijgesteld en dat wordt 
terugbetaald ten gunste van het betrokken Gewest, de betrokken Gemeenschap, provincie 
of gemeente, wordt niet als een aftrekbare beroepskost aangemerkt".  

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1772 
Bron:    Integraal Verslag, Kamer 15 december 2022, CRIV 55 PLEN 221, 70 
    Parl. St. Kamer 2022-23, nr. 55-3012/006 
Art./ Wetboek:   art. 32/2, WIB 1992 
 

 

Nieuwe regels bedrijfsvoorheffing: geen getrapte schalen meer 

Het KB dat vanaf 1 januari 2023 de toepassingsregels en de berekeningswijze bepaalt van de 
bedrijfsvoorheffing die moet worden ingehouden op (in hoofdzaak) bezoldigingen van 
werknemers en bedrijfsleiders, pensioenen en vervangingsinkomsten worden betaald of 
toegekend, heeft als blikvanger het wegvallen van de 'getrapte schalen'. Aan de hand van 
deze schalen kon de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing in de meeste gevallen dadelijk 
het bedrag bepalen van de bedrijfsvoorheffing die hij op het betaalde of toegekende 

inkomen moest inhouden. Het KB schrapt tegelijk in het uitvoerings-KB iedere verwijzing 
naar deze schalen.  

Deze methode met (getrapte) schalen eindigt dus vanaf het jaar 2023. Voortaan moet voor 
ieder maandelijks inkomen de bedrijfsvoorheffing bepaald worden op één twaalfde van de 
verwachte belasting op het netto-belastbaar jaarinkomen. Dat inkomen wordt afgerond op 
de hogere of lagere cent naargelang het cijfer van de duizendsten al dan niet 5 bereikt.  

Auteur(-s):    Luc Maes 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1775    
Bron:    KB dd. 19 december 2022 (BS dd. 30 december 2022) 
Art./ Wetboek:   art. 88 KB/WIB 1992 
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Verlenging steunzones en vrijstelling doorstorting BV bij natuurrampen 

De verlenging steunzones en vrijstelling doorstorting BV bij natuurrampen wordt voorzien bij 
wet die:  

- voorziet in een mogelijke verlenging van de regeling inzake 'steunzones' (cf. de 
regeling waarbij investeringen in dergelijke zones die gepaard gaan met de creatie van 
nieuwe arbeidsplaatsen, onder bepaalde voorwaarden, recht geven op een tijdelijke 
gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van de BV ingehouden op de uitbetaalde 
bezoldigingen m.b.t. de gecreëerde nieuwe arbeidsplaatsen); 

- een nieuwe vrijstelling invoert van doorstorting van een gedeelte van de 
bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een 'natuurramp'. 

De twee maatregelen werden in de loop van de parlementaire behandeling niet meer 
gewijzigd.  

Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1775 
Bron:    wet dd. 26 december 2022 (BS dd. 13 januari 2023) 
 

 
 

▪ Vlaamse regelgeving 
 

Ambtshalve ontheffing ook nog mogelijk na voorafgaand bezwaar 

Het Vlaams Parlement bespreekt op dit ogenblik een ontwerp van decreet "tot wijziging van 
de Vlaamse Codex Fiscaliteit". Naast maatregelen inzake het verkooprecht en de erf- en 
schenkbelasting bevat het ontwerp ook maatregelen inzake de verkeersbelasting en de 
leegstandsheffingen, alsook een aantal maatregelen inzake procedure. Blikvangers zijn de 
invoering van een retentierecht voor de Vlaamse fiscus (het recht om documenten, die 
moeten worden voorgelegd, "voor de duur van het onderzoek [te] behouden, telkens als 

[hij] meent dat die documenten nodig zijn om het bedrag van de belastingen van de 
belastingplichtige of van derden te bepalen") en vooral: de verruiming van de toegang tot de 
procedure van ambtshalve ontheffing.  

Ook de VCF voorziet in een procedure van ambtshalve ontheffing van "overmatige 
belastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen, uit dubbele belasting, alsook van die 
welke blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig 
overleggen of inroepen door de belastingschuldige wordt verantwoord door gewettigde 
redenen". Eén van de voorwaarden daartoe luidt dat de aanslag "nog niet het voorwerp 
[mag zijn] geweest van een bezwaarschrift dat aanleiding heeft gegeven tot een definitieve 
beslissing over de grond". Volgens de memorie van toelichting kan deze voorwaarde "leiden 
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tot situaties die in strijd zijn met de ratio legis van de procedure van ambtshalve ontheffing". 

Wanneer "bijvoorbeeld een belastingplichtige laattijdig een bezwaar heeft ingediend kan hij 
wel nog een ambtshalve ontheffing genieten"; terwijl "een belastingplichtige die wel tijdig 
een bezwaarschrift heeft ingediend van deze mogelijkheid wordt uitgesloten, dit enkel en 
alleen omdat er sprake is geweest van een bezwaarschrift dat aanleiding heeft gegeven tot 
een definitieve beslissing over de grond". 

De memorie vindt het "niet redelijk" dat in die situatie de toegang tot de procedure van 
ambtshalve ontheffing wordt ontzegd "enkel op grond van het feit dat [de belastingplichtige] 
al geprobeerd [heeft zijn] rechten te laten gelden vóór de situatie die [hem] uiteindelijk 
recht zou geven op een ambtshalve ontheffing". Vandaar dat het ontwerp van decreet de 
vereiste schrapt inzake de afwezigheid van een bezwaarschrift dat aanleiding heeft gegeven 

tot een definitieve beslissing over de grond. Met andere woorden: het loutere feit dat de 
belastingplichtige m.b.t. een aanslag reeds een bezwaarschrift heeft ingediend (dat heeft 
geleid tot een definitieve beslissing ten gronde), ontzegt hem niet langer de toegang tot de 
procedure van ontheffing van ambtswege m.b.t. diezelfde aanslag.   

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:   Fiscoloog nr. 1766 
Bron:    Parl .St. Vlaams Parlement 2022-23, nr. 1440/001 
Art./ Wetboek:   art. 3.6.0.0.1, VCF 
  

 

Wijzigingen inzake vriendenerfenis en erfbelasting op groepsverzekeringen 

 
Het ontwerp van decreet "tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit" van de Vlaamse 
Regering bevat tal van disparate fiscale bepalingen, waarvan een deel slechts correcties zijn 
of actualiseringen van verwijzingen. Maar daarnaast zijn er diverse bepalingen die ook naar 
inhoud relevant zijn.  

Van de erfbelasting zijn vrijgesteld, de renten en kapitalen die door tussenkomst van de 
werkgever van de erflater worden uitgekeerd aan de overlevende echtgenoot (of aan de 
kinderen jonger dan 21 jaar) tot uitvoering, hetzij van een groepsverzekeringscontract, hetzij 
van een bindend reglement van een voorzorgfonds, opgericht in het voordeel van het 
personeel van de onderneming. Met andere woorden, als het gaat om een voormelde 
collectieve pensioenregeling en als de erflater de aangesloten werknemer is, betalen de 

langstlevende echtgenoot en/of de kinderen jonger dan 21 jaar geen erfbelasting. 

Deze vrijstelling van erfbelasting geldt echter niet in de omgekeerde situatie, waarbij het 
niet de werknemer is die overlijdt, maar wel zijn echtgenoot. Dit is van belang bij een 
huwelijk onder gemeenschap van goederen. De afkoopwaarde van de groepsverzekering 
behoort dan tot de huwgemeenschap. Met als gevolg dat de aangesloten werknemer (bij 
overlijden van de huwelijkspartner) erfbelasting zou moeten betalen op de helft van de 
waarde van zijn eigen groepsverzekering. Daaraan wil het ontwerp van decreet nu een 
mouw passen. Voortaan zal er ook een vrijstelling van erfbelasting gelden in de voormelde 
omgekeerde situatie.  

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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Sinds 1 juli 2021 geldt in het Vlaams Gewest het stelsel van de vriendenerfenis, dat onder 

bepaalde voorwaarden toelaat dat een persoon een gedeelte van zijn nalatenschap nalaat 
aan een of meerdere goede vrienden of verre familieleden en dit onder het meest gunstige 
fiscale tarief, zijnde het tarief van toepassing voor verkrijgingen in rechte lijn of tussen 
partners. Concreet wordt de vriend of het verre familielid op het gedeelte van de erfenis tot 
maximaal 15.000 EUR belast aan het tarief in rechte lijn, dus aan 3% in plaats van aan 25%. 
Als er meerdere personen als dusdanig worden aangewezen in het testament, en die 
personen erven samen meer dan 15.000 EUR, dan wordt de vermindering toch maar 
toegepast op 15.000 EUR. De maximale vermindering geldt dus voor iedereen samen, in 
verhouding tot hun persoonlijk verkregen legaat. De aangeduide vrienden en familieleden 
verkrijgen de vermindering dus pro rata van hun legaat. 

 
Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:   Fiscoloog nr. 1764 
Bron: ontwerp van decreet "tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit" 

(Parl.St. Vlaams Parlement 2022-23, nr. 1440/001) 

 
 

Vermenging eigen en gemeenschappelijk geld: welke impact op Vlaamse 
erfbelasting? 

In de aangifte van nalatenschap moet het vermogen van de overledene worden 
weergegeven. Wanneer de overledene gehuwd was onder een gemeenschapsstelsel gaat 

daar een huwelijksvermogensrechtelijke analyse aan vooraf. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt 
welke goederen eigen dan wel gemeenschappelijk zijn, en ook in de aangifte van 
nalatenschap moet die indeling worden gevolgd. Eigen gelden van de langstlevende 
echtgenoot behoren niet tot de nalatenschap, tenzij er vermenging is met 
gemeenschapsgelden. Het Hof van Cassatie heeft recentelijk verduidelijkt wanneer er sprake 
is van een dergelijke vermenging. VLABEL heeft daarom zijn eigen visie aangepast. 

Als eigen gelden van een echtgenoot vermengd zijn met gemeenschappelijke gelden, kan die 
echtgenoot een vergoeding genieten. Is er geen vermenging, dan heeft de echtgenoot 
zakelijke aanspraken op zijn eigen gelden. Burgerrechtelijk heeft de echtgenoot dus op de 
ene of de andere manier aanspraken. In de Vlaamse erfbelasting (maar ook in de Brusselse 
en Waalse successierechten) is dit anders wanneer de echtgenoten gemeenschappelijke 

afstammelingen nalaten. In dat geval wordt er immers geen rekening gehouden met 
huwelijksvermogensrechtelijke vergoedingen bij de berekening van de erfbelasting. Als de 
langstlevende echtgenoot wil vermijden dat er erfbelasting wordt berekend op gelden die 
van hem afkomstig zijn, is bijgevolg zijn enige optie het eigen karakter van die gelden aan te 
tonen.   

Auteur(-s):    Ayfer Aydogan 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1761 
Bron:    VLABEL - Standpunt nr. 15034, dd. 20 juni 2022 (publ. dd. 15 juli 2022) 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Cassatie (C.21.0373.N) 
Uitspraak dd.:    17 maart 2022 
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Overlevende echtgenoot: erfbelasting op eigen aanvullend pensioen? 

 
Voor wie getrouwd is met gemeenschap van goederen behoren groepsverzekeringen tot de 
huwgemeenschap, zei ooit het Grondwettelijk Hof. Bij echtscheiding moet er dan ook een 
verrekening plaatsvinden, en heeft de ex van de aangeslotene dus op de ene of andere 
manier recht op de helft van de pensioenaanspraken, dan wel op een compensatie à rato de 
helft van de waarde.  

De hier besproken casus betreft een werknemer (of zelfstandige) die een 
tweedepijlerpensioenplan (groepsverzekering, IPT-verzekering, VAPZ-pensioencontract, 
Riziv-pensioencontract, ...) geniet en die getrouwd is met gemeenschap van goederen. Als de 
aangeslotene vroegtijdig komt te overlijden, valt het overlijdenskapitaal in de regel toe aan 

zijn echtgenoot. Die is in principe slechts erfbelasting verschuldigd over de helft van dit 
overlijdenskapitaal... 

Het voormelde arrest van het Grondwettelijk Hof betrof een groepsverzekering die integraal 
door de werkgever werd gefinancierd en nog niet tot uitkering was gekomen - dus nog 
'lopende' was - op het ogenblik dat het huwelijk op de klippen liep. Het Hof oordeelde dat de 
groepsverzekering als “inkomen uit de arbeidsactiviteit” tot de (bij echtscheiding te 
verdelen) huwgemeenschap behoorde. Met alle verwikkelingen van dien, omdat een 
groepsverzekering bij ontbinding van het huwelijk nog niet tot uitkering komt en juridisch 
ook niet kon worden opgesplitst. Het Grondwettelijk Hof moest indertijd enkel uitspraak 
doen over een groepsverzekering voor een werknemer die uit de echt scheidde. Maar in de 
rechtsleer is men het erover eens dat de leer van het arrest doorgetrokken kan worden naar 

de hele tweede pensioenpijler en dus ook naar andersoortige pensioenvehikels van de 
tweede pijler, ook naar tweedepijlerpensioenen voor zelfstandigen en ook naar situaties 
waar het huwelijk - en dus ook de huwgemeenschap - wordt ontbonden naar aanleiding van 
het overlijden. Meteen rees dan ook de vraag of het arrest van het Grondwettelijk Hof niet 
leidde tot de toepassing van erfbelasting in hoofde van de aangeslotene zelf, op (de helft 
van) zijn eigen tweedepijlerpensioen, indien niet de aangeslotene zelf maar zijn met 
gemeenschap getrouwde echtgenoot zou overlijden. 

Het Grondwettelijk Hof heeft voor recht gezegd dat de waarde van een 
tweedepijlerpensioen tot de huwgemeenschap behoort. Bijgevolg was er om erfbelasting te 
heffen zelfs geen omweg nodig naar de regeling inzake fictieve legaten: de 
huwgemeenschap behoort voor de helft tot de nalatenschap en daar is gewoon erfbelasting 

op verschuldigd. In de logica van het arrest behoort het pensioen aldus voor de helft tot de 
nalatenschap van de overleden echtgenoot. Indien het tweedepijlerpensioenplan werd 
afgesloten vóór het huwelijk, behoort enkel diens waarde die gevormd werd met 
pensioenbijdragen gestort tijdens het huwelijk tot de huwgemeenschap, zo heeft het Hof 
van Cassatie later nog gepreciseerd…  

Dus: als de werknemer overlijdt, is zijn echtgenoot, ongeacht het huwelijksstelsel, vrijgesteld 
van erfbelasting op het overlijdenskapitaal uit de groepsverzekering van zijn overleden 
partner (zie hoger). Maar indien, omgekeerd, de met gemeenschap getrouwde echtgenoot 
van de aangesloten werknemer eerst overlijdt, zou die laatste erfbelasting verschuldigd zijn 
op de helft van de waarde van zijn eigen groepsverzekering…?! In het ontwerp van decreet 
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tot wijziging van de VCF wordt, blijkbaar zonder specifieke aanleiding, aan de discussie een 

einde gesteld. Met name, door een uitbreiding van de vrijstelling ten aanzien van (de helft 
van) de (latere) uitkering uit de collectieve pensioenregeling die toevalt aan de aangesloten 
werknemer zelf indien zijn (met gemeenschap van goederen getrouwde) echtgenoot vóór 
hem overlijdt. 

Auteur(-s):    Paul Van Eesbeeck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1765 
Bron: ontwerp van decreet (Parl. St. Vlaams Parlement 2022-23, nr. 

1440/001) 
Art./ Wetboek:   art. 2.7.1.0.6, § 2, derde lid, 3° VC 

 
 

Jobbonus moet werken meer lonend maken 

Een van de belangrijkste maatregelen van het Vlaamse regeerakkoord was het invoeren van 
een zgn. jobbonus om werken meer te doen lonen voor gemiddelde en lagere inkomens. 
Eind dit jaar wordt die premie voor het eerst uitbetaald. Bedoeling is dat de jobbonus 
vrijgesteld is van inkomstenbelastingen. Een wet die die (federale) vrijstelling omvat, is op 
komst. En intussen is in de septemberverklaring ook al een verhoging van de loonbonus 
aangekondigd. 

In tegenstelling tot de vroegere Vlaamse jobkorting, die een korting op de personenbelasting 
was en verrekend werd via de bedrijfsvoorheffing, neemt de nieuwe jobbonus de vorm aan 
van een jaarlijkse premie. Die wordt toegekend aan werknemers, ambtenaren en 

grensarbeiders met een brutoloon tussen € 1 800,00 en € 2 499,99 die gedomicilieerd zijn in 
het Vlaams gewest. Men hoeft dus niet noodzakelijk te werken in Vlaanderen zelf, maar men 
moet er wel wonen. 

Auteur(-s):    Wesley De Visscher 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/32 
Bron:    decreet dd. 20 mei 2022 (BS dd. 8 juni 2022) 
 
 
 

▪ Europese regelgeving 
 

Tax shelter videospellen is goedgekeurd door Europa 

Doordat de taxshelter-regeling onder de noemer van staatssteun geplaatst kan worden, 
wordt de inwerkingtreding, zoals elke wetgeving die onder die koepel valt, afhankelijk 
gesteld van een beoordeling door de Europese Commissie. Enkel als de Commissie van 
oordeel is dat er geen sprake is van onverenigbare staatssteun, treedt de wetgeving 
daadwerkelijk in werking. Intussen is het al meer dan drie jaar geleden dat de tax shelter 
uitgebreid werd tot de gamingindustrie. De daadwerkelijke inwerkingtreding van die 
uitbreiding was echter afhankelijk van, onder meer, de goedkeuring van de Europese 
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Commissie. Op 25 juli 2022 heeft de Commissie eindelijk groen licht gegeven voor die 

maatregel, waardoor de wetgeving – uiterlijk in 2023 – finaal in voege kan treden. 

In de originele versie werd een onderscheid gemaakt tussen in aanmerking komende 
uitgaven die in België worden gedaan, en uitgaven die zich in het buitenland (maar binnen 
de EER) situeren. De waarde van het taxshelter-attest (en dus ook de omvang van de steun) 
werd vervolgens gelimiteerd in functie van de Belgische uitgaven. De Europese Commissie 
had echter bedenkingen bij (de rechtvaardiging van) die territoriale bestedingsvoorwaarde, 
maar gaf anderzijds ook aan dat het stelsel wel het potentieel had om verenigbaar te zijn 
met de interne markt, met name omdat het gezien kan worden als een maatregel ter 
bevordering van cultuur.  

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

▪ Circulaires / FAQ’s fiscus 
 
 

Nieuwe raming wettelijk pensioen in fiscale 80%-grens keldert aanvullende 
pensioenopbouw voor zelfstandigen 

De verhoging van het wettelijke zelfstandigenpensioen betekent paradoxaal genoeg dat heel 
wat zelfstandige bedrijfsleiders er fors op achteruit gaan op pensioenvlak. Dat is een gevolg 
van de manier waarop de fiscus het hogere wettelijke pensioen laat meespelen in de 
berekening van de 80%-grens, die van cruciaal belang is voor de opbouw van een aanvullend 
pensioen. Die fiscale grens is bepalend voor de aftrekbaarheid van premies voor het 
aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen 
onderworpen zijn. 

Bij de berekening van het wettelijk zelfstandigenpensioen werd een correctiecoëfficiënt 
toegepast. Daardoor was een zelfstandigenpensioen een stuk lager dan een 

werknemerspensioen. Ingevolge de afschaffing van de correctiecoëfficient stelt de fiscus dat 
de raming van het wettelijke rustpensioen vanaf 2021 moet worden aangepast bij de 
berekening van de 80%-grens. Daardoor moet het geraamde wettelijke rustpensioen worden 
berekend door proportioneel (voor de volledige loopbaan) rekening te houden met de jaren 
waarvoor de correctiecoëfficiënt wél en niét van toepassing is. 

In de recentste circulaire deelt de fiscus mee dat de splitsing van de loopbaan in twee 
periodes, namelijk een periode waarvoor de correctiecoëfficiënt van toepassing was (vóór 
2021) en een periode waarvoor die coëfficiënt niet meer van toepassing is (vanaf 2021), is 
bedoeld om het geraamde wettelijke pensioen zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij het 

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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werkelijke wettelijke pensioen. Die opsplitsing van de loopbaan in twee periodes is op zich 

volstrekt logisch en kan worden toegejuicht. 

Maar de fiscus heeft die logica vreemd genoeg niet doorgetrokken in de vaststelling van het 
maximumpensioen voor de 80%-grens. De fiscus ziet het maximumpensioen (€ 35 896,43) 
als het algemene plafond voor het geraamde wettelijk pensioen. Voor de periode als 
zelfstandige vóór 2021 wordt het maximumpensioen simpelweg gelijkgetrokken met de 
periode vanaf 2021 en met de periode die gepresteerd is als werknemer. Nochtans zou het 
verschil in de berekening van het wettelijk pensioen voor de loopbaanjaren vóór en vanaf 
2021 vanzelfsprekend ook in het maximumpensioen voor de 80%-grens moeten worden 
gereflecteerd. De maximale pensioenopbouw per loopbaanjaar als zelfstandige blijft door de 
verdere toepassing van de correctiecoëfficiënt voor de loopbaanjaren vóór 2021 immers 

ongewijzigd. Het wettelijk pensioen verhoogt enkel voor de vanaf 2021 gepresteerde 
loopbaanjaren als zelfstandige.  

Auteur(-s):    Florian Paternoster & en Pieter Gillemon 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/34 
Bron:  circ. 2022/C/79, dd. 29 augustus 2022 (addendum bij circ.  

2022/C/33, dd. 31 maart 2022) 
  

 

Dienstreizen: geïndexeerde vergoedingen vanaf 1 september 

De regels voor onkostenvergoedingen voor dienstreizen van overheidspersoneel zijn vijf jaar 
geleden ingrijpend gewijzigd. De fiscus heeft nadien bevestigd dat die nieuwe regeling ook 

fiscaal de nieuwe norm wordt. 

En 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 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. Nu kondigt de fiscus alweer de volgende aan. De 
nieuwe bedragen zijn van toepassing vanaf 1 september 2022. 

Conform de recentste circulaire omtrent de vergoedingen voor verblijfkosten in België, 
kunnen volgende vergoedingen 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 

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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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. 

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. Vanaf 1 september 2022 bedraagt de 
maximale kantoorvergoeding € 142,95 per maand.  

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

Ingekomen onderzoekers en belastingplichtigen: geen nominatieve lijst voor 2022 

 
Sinds 1 januari 2022 geldt een bijzondere regeling ten voordele van "ingekomen 
belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers" (die vanuit het buitenland zijn 
aangetrokken). De bijzondere regeling kan gedurende maximaal 5 jaar (eenmalig 
verlengbaar met 3 jaar) worden genoten en heeft betrekking op de 'kosten eigen aan de 
werkgever of vennootschap' die belastingvrij kunnen worden vergoed : bepaalde kosten 
kunnen op basis van bewijsstukken worden terugbetaald (verhuiskosten naar België, 
schoolkosten van de kinderen, enz.); en een aantal weerkerende kosten kunnen op 
forfaitaire basis worden terugbetaald. 

Normaal moet de werkgever of vennootschap uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar aan 
de Administratie een nominatieve lijst bezorgen van de werknemers en bedrijfsleiders die in 

de loop van het voorafgaande jaar het bijzondere stelsel hebben genoten. De Koning moet 
"de vorm [bepalen] waarin deze mededeling aan de bevoegde administratie wordt gedaan". 

Maar "aangezien er dit jaar geen [dergelijk] uitvoeringsbesluit komt", laat de FOD Financiën 
in een persbericht van 20 oktober 2022 weten dat de werkgevers en vennootschappen "voor 
het inkomstenjaar 2022 geen nominatieve lijst [moeten] opstellen of indienen". 

 
Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:   Fiscoloog nr. 1764 
Bron:    persbericht FOD Financiën 
Art./ Wetboek:   art. 32/1 en 32/2, WIB 1992 
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Fiches 281.50: ook fiches vereist bij leveringen van goederen? 

De nieuwste circulaire over de regels inzake het opmaken van de fiche 281.50 
(commissielonen, erelonen, enz.) bevat ten gronde niets nieuws. Maar ze doet wel de vraag 
rijzen of fiches 281.50 alleen maar moeten worden opgemaakt als er sprake is van het 
“verrichten van diensten”, dan wel of de ficheverplichting ook geldt bij de levering van 
goederen. 

De jongste aanpassing van de wettekst zorgde al voor onzekerheid. Die zegt dat geen fiches 
281.50 (meer) moeten worden opgemaakt als de prestaties verricht zijn door iemand die 

gevestigd is in de EER en voor die prestaties een factuur (of een document in de plaats 
ervan) is uitgereikt. En voegt daaraan toe dat een en ander van toepassing is als de kosten 
"verbonden zijn aan leveringen van goederen of diensten". De uitzondering die de wetgever 
op de ficheverplichting heeft ingevoerd, gaat dus uit van de hypothese dat er goederen 
geleverd zijn of diensten zijn verricht. De uitzondering geldt dus niet enkel in de hypothese 
dat er diensten worden verricht, maar ook wanneer er goederen worden geleverd. Het valt 
evenwel moeilijk te begrijpen waarom er in een uitzondering zou worden voorzien voor het 
geval er 'goederen worden geleverd', als de 'levering van goederen' al niet in principe aan de 
ficheverplichting onderworpen zou zijn. De nieuwe, wettelijk geformuleerde uitzondering is 
dus koren op de molen van wie de ficheverplichting ruim wil interpreteren en haar niet 
alleen van toepassing acht bij het verrichten van diensten, maar ook bij het leveren van 
goederen. Aan de minister van Financiën om op dit punt zo snel mogelijk klare wijn te 

schenken.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:   Fiscoloog nr. 1764 
Bron:    circ. 2022/C/96, dd. 26 september 2022 
Art./ Wetboek:   art. 57, lid 1, 1°; WIB 1992 
 

 

Investering in steunzone door grote ondernemingen opnieuw mogelijk  

 

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 
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 betreffende regelgeving 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 
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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 
Bron:    berichten van de fiscus 

 
 

80%-grens en IPT-verzekeringen voor bedrijfsleiders: nieuwe ontwikkelingen 

De 80%-grens legt het maximale aanvullende pensioenkapitaal vast waarvan een 
vennootschap de pensioenpremies, die in het kader van een groeps- of IPT-verzekering voor 
bedrijfsleider(-s) gestort worden, fiscaal inbrengen kan. In deze grensformule moet rekening 
worden gehouden met het geraamde wettelijke pensioen. Medio 2021 besliste de wetgever 
het wettelijke zelfstandigenpensioen gradueel op te trekken naar het niveau van het 

wettelijke  werknemerspensioen. Als gevolg hiervan zou ook het in de 80%-grens te 
verrekenen, geraamde wettelijke pensioen in het kader van groeps- en IPT-verzekeringen 
voor zelfstandige bedrijfsleiders moeten stijgen. En meer wettelijk pensioen impliceert 
minder aanvullend pensioen.  

Vóór de hervorming werd het wettelijke zelfstandigenpensioen geraamd op basis van een 

simpele administratieve vuistregel: men nam 25% van de brutobezoldiging van de 
bedrijfsleider, wat werd opgetrokken tot het minimumpensioen of afgetopt op het 
maximumpensioen. Middels een circulaire (dd. maart 2022) werd dit bijgestuurd in functie 
van de loopbaanjaren gelegen vóór 2021 en de loopbaanjaren gelegen vanaf 2021. Tevoren 
zou de 'oude' 25%-vuistregel bij gehanteerd worden; voor de loopbaanjaren vanaf 2021 zou 
het zelfstandigenpensioen naar het niveau van het werknemerspensioen opgetrokken 
worden. De circulaire van 31 maart 2022 gaf niet aan met welk geraamd 
maximumpensioenbedrag rekening moest worden gehouden. In de praktijk ging men ervan 
uit dat de 25%-vuistregel en oude rekenmethodologie berekend maximumpensioen bij 
voortduur gehanteerd mocht worden. Voor 2022 zou dat 18.363,64 EUR geven.  

Groot was dan ook de verrassing toen de Administratie vorige zomer weten dat er voor het 

jaar 2021 rekening gehouden moest worden met een maximaal wettelijk 
zelfstandigenpensioen van maar liefst 35.896,43 EUR, en voor het jaar 2022 – volgens 
dezelfde rekenmethodologie – met een bedrag van 38.236,74 EUR. De verrassing sloeg om in 
verbijstering toen duidelijk werd dat de Administratie voorhield dat er ook voor de 
berekening van het geraamd wettelijk pensioen met betrekking tot de loopbaanjaren 
gelegen vóór 2021 rekening moest worden gehouden met die nieuwe maxima. En dit terwijl 
de hervorming van het wettelijke zelfstandigenpensioen zoals gezegd hoegenaamd geen 
betrekking heeft op loopbaanjaren gelegen vóór 2021.  

Maar uiteindelijk zette de Administratie dat mistasten recht. In een brief liet men weten dat 
voormelde bedragen gehalveerd mogen worden naar 17.948,22 voor het controlejaar 2021 



syllabus “Fiscale Club” (NCOI Learning) 7 februari 2023 

21 

 

en 19.118,37 EUR voor het controlejaar 2022. Vooral voor wat oudere, meer verdienende 

bedrijfsleiders heeft de administratieve rechtzetting ingrijpende gevolgen en moeten alle 
berekeningen overgedaan worden. Het is opmerkelijk dat de nieuwe administratieve 
zienswijze (vooralsnog?) niet in een nieuwe circulaire of in een addendum aan de bestaande 
circulaire werd gegoten, maar enkel in correspondentie wordt vertolkt.  

Auteur(-s):    Paul Van Eesbeeck 
Publicatie:    Fiscoloog nr. 1774 
Bron:    Circ. 2022/C/79, dd. 29 augustus 2022 
Art./ Wetboek:   art. 59 WIB 1992; art. 34-35 KB/WIB 1992 
 

 

Kosten eigen aan werkgever. Binnenlandse dienstreizen. Geïndexeerde bedragen 

Forfaitaire vergoedingen die een werkgever aan een werknemer toekent als terugbetaling 
van de tijdens een binnenlandse dienstreis gemaakte kosten, mogen volgens de 
Administratie worden aangemerkt als een (niet-belastbare) terugbetaling van kosten eigen 
aan de werkgever, voor zover bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Eén daarvan luidt dat het 
bedrag van de vergoeding niet hoger mag zijn dan de gelijkaardige vergoedingen die de Staat 
aan zijn personeel toekent. Volgens de Administratie zien deze vergoedingen voor het 
overheidspersoneel - en dus de maximumbedragen voor de privésector - er (geïndexeerd) 
als volgt uit per 1 januari 2023: 
- wat 'maaltijdkosten' betreft, bedraagt de vergoeding 19,99 EUR/dag. Pro memorie: 
krachtens de 'ambtenarenregeling' kan aan een ambtenaar die 'regelmatig' binnenlandse 

dienstreizen moet maken, "een maandelijkse forfaitaire vergoeding worden toegekend die 
gelijkstaat met een aantal keren [de] hiervoor voormelde dagelijkse vergoeding". Deze 
'maandelijkse' forfaitaire vergoeding mag evenwel "nooit hoger liggen dan zestien keer de 
dagelijkse vergoeding voor een personeelslid met voltijdse prestaties". Indexaangepast gaat 
het dus nu om een maximale maandelijkse vergoeding van 319,84 EUR. De Administratie 
aanvaardt dat deze regeling ook geldt voor werknemers "die hun beroepswerkzaamheden in 

vergelijkbare omstandigheden uitoefenen" (dit wil "doorgaans" zeggen, "personeelsleden 
die een reizende functie uitoefenen") 
- de 'aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten' (die de 
'huisvestingkosten' dekt) bedraagt 149,99 EUR/nacht.  

Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1774 
Bron:    Circ. 2023/C/5 dd. 4 januari 2023 
 

 

Thuiswerkvergoeding stijgt tot € 145,81 

Een werkgever mag aan werknemers die structureel 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. 

Aanvankelijk (begin 2020) bedroeg de maximale vergoeding € 126,94 per maand. Maar door 
de oplopende inflatie is dat bedrag intussen al zeven keer verhoogd. 
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Sinds 1 september 2022 bedroeg de maximale thuiswerkvergoeding € 142,95. Maar dat 

bedrag is slechts drie maanden van toepassing gebleven. Want nu kondigt de fiscus opnieuw 
een indexaanpassing aan. Dat is al de vijfde dit jaar. 

Vanaf 1 december 2022 bedraagt de maximale kantoorvergoeding € 145,81 per maand.  

Auteur(-s):    Koen Janssens 
Publicatie:    Fiscale Actualiteit nr. 2023/01 
Bron:    Circ. 2022/C/111, dd. 7 december 2022 

 
 

▪ Vraag en Antwoord 
 

50% beroepsgebruik onverdeeld gebouw: slechts 25% afschrijfbaar 

Het is een probleem dat van tijd tot tijd de kop opsteekt: de mate waarin een gemengd 

gebruikt gebouw voor fiscale afschrijvingen in aanmerking komt. De basisregel is bijzonder 
eenvoudig. Als een gebouw 50% beroepsmatig wordt aangewend, kan het ook tot beloop 
van 50% fiscaal afgeschreven worden, en is de latere meerwaarde op het gebouw ook 
slechts tot beloop van 50% belastbaar (als de meerwaarde al belastbaar is, wat niet het geval 
is bij loon- en weddetrekkenden, maar wel bij genieters van winsten of baten). Wat als het 
gebouw geen of slechts gedeeltelijk eigendom is van de belastingplichtige die de 
afschrijvingen in rekening wil brengen? Dan treedt regel twee in werking. Die zegt dat fiscale 

afschrijvingen slechts aanvaardbaar zijn in de mate dat de afschrijver ook eigenaar is van het 
gebouw. Wie geen eigenaar is, kan geen afschrijvingen toepassen. En wat als het gebouw 
niet uitsluitend eigendom is van de afschrijver, maar (bv.) in onverdeeldheid (fifty-fifty) is 
aangekocht door twee samenwonende partners, en één van hen (A) het gebouw volledig of 
gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt? Volgens het klassieke administratieve 
standpunt moeten dan twee beperkingen samen worden toegepast. Om te beginnen moet 
de afschrijving beperkt worden tot maximaal 50% van het gebouw (want, gelet op de 
onverdeeldheid, is de afschrijver slechts tot beloop van 50% eigenaar). Vervolgens moet de 
afschrijving ook nog eens beperkt worden in functie van het beroepsgebruik.  

Dit alles volgens de logica volgt die de Administratie al jaar en dag hanteert: als een gebouw 

in onverdeeldheid toebehoort aan twee personen, wordt in die logica elke vierkante meter, 
en ook elke vierkante centimeter, geacht voor 50% in eigendom toe te behoren aan elk van 
de mede-eigenaars. Als (A) de helft van het totaal aantal vierkante meters voor 
beroepsdoeleinden gebruikt, dan gebruikt hij voor zijn beroepsdoeleinden vierkante meters 
die voor de helft in mede-eigendom toebehoren aan zijn mede-eigenaar. Bij een 
beroepsmatig gebruik van 50% leidt dit tot de conclusie dat (A) slechts 25 % mag afschrijven 
(want slechts de helft van de door hem gebruikte vierkante meters behoort hem in 
eigendom toe). 

In antwoord op een parlementaire vraag herhaalde de minister van Financiën dit klassieke 
administratieve standpunt: als een gebouw in onverdeelde eigendom toebehoort aan beide 
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partners, en één van beiden het gebouw voor de helft beroepsmatig gebruikt, kan hij 

afschrijvingen op het gebouw slechts ten belope van 25% fiscaal in rekening brengen.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:   Fiscoloog nr. 1762 
Bron:    Vr. en Antw. Kamer 2021-22, nr. 55-91, 198 
  

 

Wederopbouwreserve: iteratieve methode ook nu aanvaard 

 
De wederopbouwreserve is een van de maatregelen die vennootschappen moeten helpen 
de negatieve gevolgen van de coronacrisis te boven te komen. Hier gebeurt dit door hen 
fiscaal aan te moedigen winsten te reserveren en op die manier hun eigen vermogen te 

versterken. Vennootschappen kunnen onder bepaalde voorwaarden voor de aanslagjaren 
2022, 2023 of 2024 een vrijgestelde wederopbouwreserve aanleggen tot beloop van het 
verlies dat zij geleden hebben in het boekjaar dat afsloot in 2020 (in sommige gevallen het 
boekjaar dat afsloot in 2021), met een absoluut maximum van 20 miljoen EUR. 

Een en ander maakt het berekenen van de juiste omvang van de toegelaten 
wederopbouwreserve tot een moeilijke aangelegenheid. Men moet immers als het ware een 
berekening 'naar binnen' maken. De aan te leggen provisie voor belastingen daalt immers 
naarmate er een wederopbouwreserve wordt aangelegd (de vrijstelling vermindert de 
belastbare grondslag, en dus de belasting); en door de vermindering van de provisie voor 
belastingen, stijgt de belastbare gereserveerde winst. Eenzelfde probleem doet zich voor in 
het kader van de tax shelter voor (o.m.) de filmindustrie.  

In het kader van de investeringsreserve, alsook m.b.t. de tax shelter, aanvaardt de 
Administratie dat de juiste omvang van de aan te leggen reserve berekend werd volgens een 
zogenaamde iteratieve berekeningsmethode, waarbij de parameters stap voor stap 
aangepast worden om zo tot een correcte uitkomst te leiden. Die berekening houdt in dat, in 
toepassing op de wederopbouwreserve, het maximumbedrag afhankelijk is van de 
wederopbouwreserve die op haar beurt het bedrag van de geraamde belastingschuld 
beïnvloedt. Het bedrag van die schuld moet boekhoudkundig worden uitgedrukt en in 
mindering worden gebracht van de winst van het boekjaar en worden toegevoegd aan de 
verworpen uitgaven. Na opeenvolgende aanpassingen moet de maximale 
wederopbouwreserve overeenstemmen met het aangepast belastbaar gereserveerd 
resultaat, behalve in het geval waarin de grens van maximaal 20 miljoen EUR voor de drie 

jaar samen wordt bereikt. 

Van die "iteratieve methode" bevestigt de minister dus nu, dat ze ook voor het berekenen 
van de wederopbouwreserve mag worden gebruikt.  

 
Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1767 
Bron:    Vr. en Antw. Kamer 2021-22, nr. 55-092, 130 
Art./ Wetboek:   art. 194quater/1, WIB 1992 
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Zonnepanelen én elektriciteitsfactuur betaald door werkgever: één of twee 
voordelen van alle aard? 

Als de werkgever of vennootschap de elektriciteitsfactuur van de werknemer of 
bedrijfsleider betaalt, vormt dat een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van die 
laatste. Sinds begin vorig jaar mag dat voordeel van alle aard niet meer forfaitair geraamd 
worden (tenzij ook een woning ter beschikking gesteld wordt). Die regeling riep heel wat 
vragen op. Zo kreeg de minister de vraag wat er gebeurt als de werkgever of vennootschap 
ook zonnepanelen financiert. De elektriciteit wordt dan opgewekt door de zonnepanelen 
zodat de waarde van het voordeel niet meer gewoon af te lezen is van de factuur van de 
elektriciteitsmaatschappij. De vraag was dus hoe in dat geval het bedrag van het voordeel 
van alle aard bepaald moet worden. 

De minister antwoordde dat, als de werkgever of vennootschap zonnepanelen laat plaatsen 
op het dak van de privéwoning van de werknemer of bedrijfsleider, daardoor eveneens een 
belastbaar voordeel van alle aard ontstaat, ter waarde van de panelen. Dat op zich is 
duidelijk (en logisch). Maar hij voegde eraan toe dat “in de geschetste situatie” enkel een 
voordeel van alle aard wordt belast wegens de terbeschikkingstelling van de zonnepanelen. 
De minister leek dus te zeggen dat in zo'n geval géén belastbaar voordeel meer wordt 
aangerekend voor eventuele terbeschikkingstelling van elektriciteit. Sommige 
commentatoren leidden daaruit af dat er nooit meer sprake is van een voordeel van alle 
aard voor elektriciteit van zodra de werkgever zonnepanelen laat plaatsen op de betreffende 
privéwoning, ook al betaalt de werkgever nog steeds de (weliswaar verminderde) 
elektriciteitsfactuur. In zo'n geval zou er in alle gevallen nog maar één voordeel van alle aard 

zijn: voor de zonnepanelen en niet voor de elektriciteit. 

Een bijkomende complicatie is er in het geval van gemengd gebruik: als er zowel privé als 
beroepsmatig elektriciteit gebruikt wordt in de betrokken woning. Als de werkgever dan de 
gehele factuur betaalt, is er alleen een belastbaar voordeel ten belope van het privégedeelte 
(ook € 10 000). We hebben verondersteld dat door het plaatsen van zonnepanelen de 
elektriciteitsfactuur gehalveerd wordt. Mogen we dan aannemen dat de zonnepanelen bij 
voorrang de stroom leveren voor het privéverbruik? Zodat het voordeel van alle aard voor 
de elektriciteit in ons voorbeeld volledig wegvalt en de werknemer alleen nog maar belast 
wordt op een voordeel van € 5 000 voor de zonnepanelen? Of moeten we alles evenredig 
omdelen? Daarover bestaat voorlopig geen zekerheid.   

Auteur(-s):    Koen Janssens 
Publicatie:    Fiscale Actualiteit nr. 2023/01 
Bron: Parl. Vr. nr. 960 dd. 24 maart 2022, Vr. en Antw. Kamer 2021-22, afl. 

86, 144 
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▪ Rulings 
 
 

Ook rulingdienst bevestigt: VVPRbis-regime voor ‘oude’ kapitaalloze 
vennootschappen 

Begin 2022 is het VVPRbis-regime vervangen voor dividenden die worden toegekend of 
betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2022. Die wetswijziging houdt een verruiming in van het 
toepassingsgebied van het VVPRbis-stelsel voor de zgn. ‘oude’ kapitaalloze 
vennootschappen (opgericht tussen 1 juli 2013 en 1 mei 2019). Initieel kwamen de 
vennootschappen zonder minimaal maatschappelijk kapitaal (bv. een vennootschap onder 

firma, VOF, of een commanditaire vennootschap, CommV) niet in aanmerking voor het 
VVPRbis-regime, tenzij na de inbreng van het nieuwe kapitaal het maatschappelijk kapitaal 
van die vennootschap minstens gelijk was aan het minimale maatschappelijk kapitaal van 
een BVBA. Daardoor werden vennootschappen zonder minimumkapitaal of 
vennootschappen waarvan het kapitaal minder bedroeg dan € 18 550, de facto uitgesloten 
van de regeling. 

De rulingdienst volgt het standpunt van de minister van Financiën dat de wetswijziging geen 
onderscheid maakt tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ kapitaal, en een VOF of CommV bijgevolg wel 
gebruik kan maken van het VVPRbis-regime. Dat niet voldaan was/is aan een historische 
kapitaalvereiste, speelt geen rol. De eerste rulings in die zin zijn onlangs afgeleverd.  

Auteur(-s):    Koen Martens & Vicky Sterkens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/35 
Bron:    ruling nr. 2022.0611, dd. 20 september 2022 
 
  

II. RECHTSPRAAK 
 
 
 

Niet elke verrichting hoeft door belastingplichtige zelf gesteld te zijn bij misbruik 

Een echtgenoot brengt zijn eigen vastgoedbezit in het gemeenschappelijk vermogen in, 
waarna het echtpaar de goederen schenkt aan hun kinderen. VLABEL ziet daarin fiscaal 
misbruik en krijgt gelijk van het hof van beroep van Gent. Dat hof maakt brandhout van het 
vaak gehoorde argument dat we pas van misbruik kunnen spreken als, binnen een geheel 
van verrichtingen, alle handelingen door de belastingplichtige zelf gesteld zijn. Het hof vindt 
het ook niet nodig om naar de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever te speuren in de 
voorbereidende werken. Uit de wet zelf blijkt duidelijk dat het de bedoeling is dat de 
registratiebelasting progressief is, zodat elke poging om die progressiviteit te ontwijken met 
een kunstgreep, neerkomt op fiscaal misbruik.  

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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Deze uitspraak is eveneens van belang voor de inkomstenbelastingen, omdat daar dezelfde 

principes gelden.  

Auteur(-s):    Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/35 
Hof/ Rechtbank:  Hof van Beroep, Gent (2021/AR/1516) 
Uitspraak dd.:   25 oktober 2022 
Art./ Wetboek:   art. 3.17.0.0.2 VCF  
  

 

Familiale vennootschappen: ook vastgoedactiviteit kan (reële) economische 
activiteit zijn 

 

De Vlaamse decreetgever wil ondernemers aanmoedigen om al bij leven de nodige 
maatregelen te nemen voor hun (familiale) bedrijfsopvolging, om de continuïteit van 
ondernemingen in de hand te werken. Sindsdien voorziet het Vlaamse gunstregime in een 
vrijstelling van schenkbelasting en een verminderd vlak tarief van 3% (of 7%) in de 
erfbelasting voor aandelen van vennootschappen met een economische activiteit. De 
decreetgever heeft er “uitdrukkelijk voor geopteerd om enkel die familiale vennootschappen 
in aanmerking te nemen die een maatschappelijke meerwaarde genereren”. Het 
gunstregime is dus beperkt tot familiale ondernemingen met een economische activiteit; het 
is dus niet de bedoeling om private personen die hun privépatrimonium in vennootschappen 
onderbrengen…  

En zelfs mét een economische activiteit wordt een familiale vennootschap toch nog 

uitgesloten van de vrijstelling als, voor één van de drie boekjaren vóór de schenking of het 
overlijden, de balanspost “terreinen en gebouwen” meer dan 50% uitmaakt van het 
(geconsolideerde) totaal én indien de “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” een 
percentage uitmaken dat gelijk is aan of lager dan 1,50% van het (geconsolideerde) 
balanstotaal. In dat geval geldt er een wettelijk weerlegbaar vermoeden dat er geen reële 
economische activiteit is. De belastingplichtige kan dus het tegenbewijs leveren, door aan te 
tonen dat er toch sprake is van een reële economische activiteit. Met die voorwaarden wou 
de decreetgever patrimoniumvennootschappen uitsluiten (d.w.z. waarvan de activiteit 
beperkt blijft tot passief vermogensbeheer en die er niet op gericht zijn om duurzaam een 
maatschappelijke meerwaarde te genereren).  

Desondanks kunnen vastgoedactiviteiten, die op duurzame wijze een louter passief beheer 

van onroerend goed overstijgen, toch als een (reële) economische activiteit gelden. 
Afwezigheid van personeel en verhuur van onroerend goed is volgens het Hof van Beroep 
van Gent geen beletsel voor de toepassing van het Vlaamse gunstregime voor de vererving 
van aandelen in familiale vennootschappen. 

Het Hof van Beroep stelde vast dat er, in casu, geen betwisting is over het feit dat de 
boekhoudkundige parameters cumulatief vervuld waren. De belastingplichtige moest dus 
het tegenbewijs leveren. Maar uit de praktijkervaring blijkt dat de zienswijze van VLABEL 
aanhaakt bij de verouderde opsomming van daden van koophandel in het oude Wetboek 
van Koophandel (1807) om uit te maken of er een reële economische activiteit is of niet. Het 
argument luidde dat, volgens die limitatieve lijst, de aankoop van onroerende goederen om 

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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vervolgens te verhuren aan derden, geen “daad van koophandel” uitmaakt. (De herhaalde 

aankoop-wederverkoop van onroerend goed wél.) Maar het Hof van Beroep stelde daar 
tegenover dat, door die begrippen dermate letterlijk te interpreteren, een voorwaarde aan 
het decreet toegevoegd wordt. Het hof te Gent stelde dat het begrip ‘reële economische 
activiteit’ in zijn gewone betekenis moet worden opgevat. Het hof besluit: “indien de 
vastgoedactiviteiten (…) op duurzame wijze een maatschappelijke meerwaarde genereren 
en het louter passief beheer van onroerend goed overstijgen, maken deze 
vastgoedactiviteiten een reële economische activiteit uit, zoals vereist door de 
decreetgever”. 

Auteur(-s):    Griet Vanden Abeele, Romina Abiuso & Gilles Van Eyken 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/33 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Gent (2021/AR/496) 
Uitspraak dd.:   21 juni 2022 
Art./ Wetboek:   art. 2.8.6.0.3 VCF, art. 2.7.4.2.2 VCF 

 
 

Grondwettelijk Hof doet uitspraak in de DAC6-saga 

DAC6 slaat op de verplichting voor intermediairs om mogelijk agressieve fiscale constructies 
te melden aan de nationale fiscale autoriteit. Concreet heeft de richtlijn betrekking op 
grensoverschrijdende fiscale constructies die als mogelijk agressief gekwalificeerd kunnen 
worden. Of een constructie mogelijk agressieve fiscale planning uitmaakt, wordt bepaald aan 
de hand van een lijst met zogenaamde “wezenskenmerken”. Als een grensoverschrijdende 
constructie één van die wezenskenmerken heeft, is zij in principe aan te merken als een 

mogelijk agressieve fiscale constructie. Voor sommige wezenskenmerken is daarnaast nog 
vereist dat de constructie aan de main benefit test onderworpen wordt. Die test betreft de 
vraag of het belangrijkste voordeel (of een van de belangrijkste voordelen) dat van een 
constructie redelijkerwijs te verwachten valt, het verkrijgen van een belastingvoordeel is. 
Het begrip ‘intermediair’ slaat op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die betrokken is 
bij het bedenken, opzetten, aanbieden, beschikbaar maken voor implementatie of 
implementeren van de constructie of bijstand of advies geeft bij een van die aspecten – bv. 
een advocaat of een belastingconsulent.  

Het Grondwettelijk Hof heeft zich uitgesproken over de federale omzetting ervan. Het Hof 
vernietigt twee bepalingen en stelt ook vijf prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van 

de EU. Dit arrest vormt slechts een stukje van de puzzel die de DAC6-geschillen ondertussen 
geworden zijn. Het Grondwettelijk Hof heeft zich immers reeds eerder gebogen over enkele 
schorsingsberoepen tegen de regionale omzettingen, terwijl de vernietigingsberoepen 
daarover nog hangende zijn. Bovendien moet het Hof ook nog uitspraak doen over een 
aantal twistpunten rond de federale omzetting, eens het Hof van Justitie alle vragen heeft 
beantwoord.  

Auteur(-s):    Dieter Bettens & Mélanie Massant 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/31 
Rechtbank/ Hof:  Grondwettelijk Hof (GwH 103/2022) 
Uitspraak dd.:   15 september 2022 
Art./ Wetboek:   DAC6-richtlijn (EU) 2018/822, dd. 25 mei 2018 
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Hoever reiken informatieverplichtingen voor platformexploitanten? 

Een forfaitaire belasting per overnachting is verschuldigd door elke exploitant van een 
inrichting van toeristische logies, waaronder inrichtingen waarin aan toeristen tegen betaling 
logies wordt aangeboden op het domicilie van de belastingplichtige (denk aan een kamer in 
een woning, die de eigenaar verhuurt aan toeristen). Er is ook een rapportageverplichting 
voor alle tussenpersonen die bemiddelen of promotie maken voor in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gelegen inrichtingen van toeristische logies. Deze 
rapportageverplichting is enkel op schriftelijk verzoek van de gewestelijke fiscale 

Administratie, dat de tussenpersoon de gegevens van de exploitant en de adresgegevens 
van de inrichtingen van toeristisch logies moet meedelen, alsook het aantal overnachtingen 
en het aantal tijdens het voorbije jaar geëxploiteerde eenheden van logies. Op grond van 
deze regeling verzocht de fiscale Administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 
2017, tot tweemaal toe, de vennootschap naar Iers recht, Airbnb Ireland, als tussenpersoon 
inlichtingen te verstrekken over de belastingplichtigen die gebruik hadden gemaakt van haar 
diensten. Uiteindelijk weigerde Airbnb Ireland op dit verzoek in te gaan. Ingevolge die 
weigering legde de fiscale Administratie haar op 10 november 2017 negen geldboeten op, 
elk voor een bedrag van 10.000 EUR. 

Tussen het eerste en het tweede verzoek om inlichtingen stelde Airbnb Ireland bij het 
Grondwettelijk Hof een beroep in. Het Grondwettelijk Hof stelde vervolgens een aantal 

prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie, om verduidelijking te verkrijgen over 
de verhouding tussen, enerzijds, de bestreden bepaling en, anderzijds, de Richtlijn inzake 
elektronische handel en het vrij verrichten van diensten binnen de Unie. 

Het Europees Hof van Justitie heeft zich nu uitgesproken over de relatie tussen de 
onderzoeksbevoegdheden van de fiscus (meer bepaald het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
en het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Unie. Volgens het Hof vormt een 
regeling op grond waarvan verleners van bemiddelingsdiensten, ongeacht hun plaats van 
vestiging, verplicht zijn de fiscale Administratie bepaalde gegevens mee te delen, geen 
beperking van het vrij verrichten van diensten binnen de Unie.   

Auteur(-s):    Henk Verstraete & Elvin Lawson 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1762 
Rechtbank/ Hof:   Hof van Justitie (zaak C-674/20) 
Uitspraak dd.:    27 april 2022 
 
 

Nieuwe JTER blijft overeind, op de specifieke antimisbruikbepaling na 

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 
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aangehouden bij een Belgische tussenpersoon zijn in principe aan de JTER onderworpen; 

ongeacht of de titularis al dan niet een Belgisch inwoner is. 

Het Grondwettelijk Hof heeft vorige week uitspraak gedaan over diverse verzoeken tot 
nietigverklaring van de nieuwe versie van de JTER. Die versie is er gekomen nadat het Hof de 
vorige versie van de taks naar de prullenmand had verwezen wegens schending van het 
gelijkheidsbeginsel op meerdere punten. De nieuwe versie van de taks doorstaat wel de 
toets van het Hof, op twee punten na. Die hebben te maken met de twee 
antimisbruikbepalingen die de wetgever samen met de nieuwe taks heeft ingevoerd: de ene 
bepaling wordt vernietigd; de andere bepaling ziet haar terugwerkende kracht verloren 
gaan. 

Vooreerst heeft de wetgever een algemene antimisbruikbepaling ingevoerd waarvan de 
bewoordingen sterk aanleunen bij de algemene antimisbruikbepaling zoals deze inzake 
inkomstenbelastingen al werd ingevoerd. Deze antimisbruikbepaling heeft een algemene 
draagwijdte, in die zin dat zij niet beperkt is tot de nieuwe taks op effectenrekeningen; zij 
geldt voor alle rechten en taksen opgenomen in het WDRT. Maar zij werd wel uitsluitend ten 
aanzien van de JTER met terugwerkende kracht van toepassing verklaard met ingang van 30 
oktober 2020. Daarnaast heeft de wetgever een specifieke antimisbruikbepaling ingevoerd. 
Specifiek, omdat zij enkel geldt voor de nieuwe taks op effectenrekeningen, én omdat zij 
enkel twee specifieke verrichtingen viseert: het splitsen van een effectenrekening in 
meerdere effectenrekeningen aangehouden bij dezelfde tussenpersoon, en de omzetting 
van belastbare financiële instrumenten, aangehouden op een effectenrekening, naar 
financiële instrumenten op naam. Anders dan bij de algemene antimisbruikbepaling (waar 

een 'bewijs-tegenbewijs'-regeling geldt) is er hier sprake van een onweerlegbaar vermoeden 
van fiscaal misbruik: de voormelde splitsingen van rekeningen en de voormelde omzettingen 
van financiële instrumenten, zijn onweerlegbaar niet-tegenstelbaar, zelfs al zou de 
belastingplichtige niet-fiscale motieven kunnen aanvoeren. 

Voor het Hof werd aangevoerd dat deze twee antimisbruikbepalingen het fiscale 
wettigheidsbeginsel schenden omdat het onmogelijk zou zijn te weten welke verrichtingen 
als fiscaal misbruik kunnen worden beschouwd. Daardoor zou de belastbare grondslag 
onvoldoende duidelijk zijn. Het hof is echter van mening dat alvast de algemene 
antimisbruikbepaling het wettigheidsbeginsel niet schendt. Wat de specifieke 
antimisbruikbepaling betreft (incl. het onweerlegbare vermoeden van fiscaal misbruik) 

meent het Hof evenwel dat "uit de tekst van de wet en de parlementaire voorbereiding [...] 
niet op voldoende duidelijke wijze blijkt op welke twee categorieën van verrichtingen [deze] 
antimisbruikbepaling [...] betrekking heeft", en verklaart deze om die reden nietig. Voorts 
vernietigt het hof de wettelijke bepaling die stelt dat, inzake de JTER, de algemene 
antimisbruikbepaling "uitwerking heeft met ingang van 30 oktober 2020" (c.q. de 
terugwerkende kracht).  

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1765 
Rechtbank/ Hof:  Grondwettelijk Hof (nr. 138/2022) 
Uitspraak dd.:   27 oktober 2022 
Art./ Wetboek:   art. 201/4, WDRT 
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Ontwijkend antwoord op vraag om inlichtingen is géén antwoord 

De fiscus deed een onderzoek naar rekeningen van enkele natuurlijke personen. Dat 
onderzoek mondde uiteindelijk uit in een vraag aan hun bank om alle gegevens mee te delen 
van de rekeningen waarvan de betrokkenen titularis of volmachthouder waren. Zo stuitte de 
fiscus ook op een zwarte rekening op naam van de vennootschap van de betrokkenen (zij 
hadden, als feitelijke zaakvoerders, een volmacht op die rekening). Los van die vaststelling 
was de fiscus al van plan ook naar die vennootschap (een bouwfirma) een onderzoek te 
starten aangezien binnen de groep en rond de natuurlijke personen diverse 

fraudemechanismen waren vastgesteld. De bouwfirma kreeg daarop een vraag om 
inlichtingen. De fiscus vroeg o.m. naar alle bankrekeningen die niet geregistreerd waren in 
de boekhouding.  

De betrokken vennootschap antwoordde dat zij niet verplicht kon worden te antwoorden 
omdat de vraag om inlichtingen en het hele onderzoek ongeldig waren wegens de 
ongeldigheid van het eerdere onderzoek ten aanzien van de natuurlijke personen - omdat de 
fiscus toen bij de bank was gaan aankloppen zonder de wettelijke procedure te respecteren. 
Bovendien, nog aldus de belastingplichtige, was antwoord niet nodig omdat de BBI tóch al in 
het bezit was van de betreffende gegevens. De fiscus probeerde nog tweemaal opnieuw, 
maar telkens kwam de belastingplichtige met variaties op hetzelfde uitvoerige maar in 
wezen nietszeggende antwoord. 

Met dat antwoord had de belastingplichtige zichzelf echter klem gezet met een 
tegenstrijdigheid, aldus o.a. het Gentse Hof van Beroep: enerzijds dat de fiscus de gegevens 
maar moest gebruiken die hij al had, maar tegelijk anderzijds stellen dat die gegevens 
onbruikbaar zijn zouden wegens onrechtmatigheid. De vennootschap “wist dus dat ze op die 
manier de BBI geen antwoord gaf op de gestelde vraag”, aldus dat hof. En het Hof van 
Cassatie volgde die redenering. Uit de geschetste omstandigheden mochten de fiscus en het 
hof van beroep afleiden dat de belastingplichtige weigerde een antwoord te geven, en dat 
de voorwaarden om de gegevens over de bankrekeningen dan maar rechtstreeks bij de bank 
op te vragen, vervuld waren. En meer in het algemeen oordeelt Cassatie nog: “De 
belastingplichtige moet antwoord geven op alle gestelde vragen en concrete en 

controleerbare elementen verstrekken. Een antwoord waarin de gevraagde inlichtingen niet 
volledig en ondubbelzinnig worden verstrekt, kan als een weigering om te antwoorden 
worden aangezien.”  

Auteur(-s):    Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/34 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Cassatie (F.21.0104.N) 
Uitspraak dd.:   30 mei 2022 
Art./ Wetboek:   art. 322, WIB 92 
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Verduisterde sommen kunnen bedrijfsleidersbezoldigingen zijn 

Een bekend aspect van het realiteitsbeginsel in de fiscaliteit is dat ook inkomsten uit 
ongeoorloofde activiteiten belastbaar zijn. Wanneer de fiscale wet geen onderscheid maakt 
tussen geoorloofde en ongeoorloofde verrichtingen, moet zij op beide gelijkelijk worden 
toegepast. Maar wat is het karakter van de inkomsten uit ongeoorloofde activiteiten, in het 
bijzonder bij verduisteringen? Kunnen die als bezoldigingen beschouwd worden? 

Het Hof van Cassatie besliste, kort na afgelopen zomer, dat sommen die een bedrijfsleider 
ten nadele van zijn vennootschap had verduisterd, wel degelijk als 
bedrijfsleidersbezoldigingen belastbaar kunnen gesteld worden. Na de wetteksten ter zake 
te hebben aangehaald, besliste het Hof dat het begrip "bezoldigingen van bedrijfsleider" ook 

de gelden omvat die een bedrijfsleider zich onrechtmatig heeft toegeëigend ten nadele van 
de vennootschap, voor zover deze gelden hun oorzaak vinden in de door de bedrijfsleider 
uitgeoefende functie of ten bate van de vennootschap verrichte prestaties.  

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1761 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Cassatie (F.20.0118.N) 
Uitspraak dd.:   23 september 2022 
Art./ Wetboek:   art. 32, WIB92 
 
 

Cassatie verwerpt meerwaardetheorie voor aftrek kosten appartement aan de kust 

Kosten zijn maar aftrekbaar als ze gedaan worden om belastbare inkomsten te verkrijgen of 
te behouden. Op basis van die regel doen fiscus en rechtspraak vaak moeilijk over de aftrek 
van kosten die een vennootschap maakt voor een woning die ter beschikking gesteld wordt 
van de bedrijfsleider voor privégebruik. Bij gebrek aan direct beroepsmatig gebruik is de 
meest de voor de hand liggende manier om in zo'n geval het bewijs te leveren dat de kosten 
wel degelijk gemaakt zijn om belastbare inkomsten op te leveren, het inroepen van de 
zogenaamde bezoldigingstheorie. De bedrijfsleider levert prestaties voor de vennootschap 
die bijdragen tot het belastbare resultaat van die laatste. Hij moet daarvoor vergoed 
worden, en dat kan evengoed in natura gebeuren, bijvoorbeeld door de gratis 
terbeschikkingstelling van een woning. Daarom zijn de kosten die samenhangen met die 
bezoldiging in natura, aftrekbaar, zo luidt de theorie. 

Twee jaar geleden liet het hof van beroep van Gent de aftrek toe van de kosten voor een 
appartement aan de kust dat een vennootschap ter beschikking stelt van haar bedrijfsleider, 
omdat zo'n appartement beschouwd kan worden als een goede investering. Bij een latere 
verkoop zou het appartement dus een aanzienlijke meerwaarde opleveren. Die meerwaarde 
is ook een belastbaar inkomen voor de vennootschap, en op die manier is voldaan aan de 
centrale voorwaarde van de wet, aldus het hof. Maar het Hof van Cassatie is het daarmee 
niet eens. Dat blijft bij zijn strikte interpretatie van de bezoldigingstheorie. 

Cassatie kan het Gentse hof niet volgen in de redenering dat, voor de aftrek van de kosten 
m.b.t. het door de bestuurder gebruikte appartement, “de bedoeling van de 
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[belastingplichtige] volstaat om de middelen van de vennootschap duurzaam te beleggen”. 

Het volstaat dus niet dat het appartement gekocht wordt als belegging. Het Hof van Cassatie 
voegt daar nog aan toe dat het Gentse hof had moeten nagaan of “tegenover het door de 
bestuurder ontvangen voordeel van alle aard werkelijke prestaties ten behoeve van de 
[vennootschap] staan”.  

Auteur(-s):    Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/37 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Cassatie (F.20.0124.N) 
Uitspraak dd.:   21 oktober 2022 
Art./ Wetboek:   art. 49, WIB 92 
 
 

Conventioneel recht van terugkeer schenking: wanneer erfbelasting? 

Een schenker kan ten aanzien van geschonken goederen het recht van terugkeer bedingen, 
hetzij voor het geval van vooroverlijden van de begiftigde alleen, hetzij voor het geval van 
vooroverlijden van de begiftigde en zijn afstammelingen. Dat recht kan alleen ten voordele 
van de schenker worden bedongen. Het Hof van Beroep te Gent herinnert aan de gevolgen 
van zulke conventionele terugkeer van de geschonken goederen in de erfbelasting. 

Wat de erfbelasting betreft, heeft het vooroverlijden van de begiftigde (zijnde de vervulling 
van de ontbindende voorwaarde) tot gevolg dat de schenking geacht wordt nooit te hebben 
bestaan, waardoor het geschonken goed terugkeert naar het vermogen van de schenker en 

geacht wordt nooit tot het vermogen van de begiftigde te hebben behoord. Zo maakt het 
geschonken goed dan geen deel uit van diens nalatenschap en is het geen deel van de 
belastbare massa, zodat er geen belasting verschuldigd is. 

Het hof te Gent wijst erop dat het recht van conventionele terugkeer in principe in de 
schenkingsakte zelf wordt opgenomen. Eventueel kan het beding van terugkeer ook worden 
overeengekomen in een akte die de eigenlijke schenking voorafgaat. Kan de conventionele 
terugkeer ook a posteriori en zodoende in een latere akte worden gestipuleerd? Als de 
schenker en de begiftigde, die oorspronkelijk niet hebben gedacht aan een recht van 
conventionele terugkeer, een dergelijke modaliteit nadien aan hun schenking willen 
koppelen? Het Gentse hof wijst erop dat deze kwestie betwist is. Een schenking zonder 
conventioneel beding van terugkeer heeft van de begiftigde een onvoorwaardelijke en 

definitieve eigenaar gemaakt van het geschonken goed. Door een later gestipuleerd beding 
van terugkeer ontneemt de schenker een deel van de rechten van de begiftigde.  

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1775 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Gent (2021/AR/344) 
Uitspraak dd.:   27 september 2022 
Art./ Wetboek:   https://www.youtube.com/watch?v=nN3KLpcUXY8 
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Aandelenopties en bezoldigingstheorie: niet altijd water en vuur 

De (alleen zetelende) rechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen weigerde 
eerst de aftrek van kosten die een vennootschap had gemaakt om aan haar zaakvoerder 
aandelenopties toe te kennen, omdat de vennootschap niet had aangetoond dat de 
aandelenopties passen in een "verloningspolitiek van de bestuurder binnen de 
vennootschap". Het feit dat de zaakvoerder de enige persoon was die prestaties leverde 
voor de vennootschap, is onvoldoende bewijs "dat werkelijke prestaties werden verricht 
door de [zaakvoerder] waardoor de gratis toekenning van aandelenopties als een 
alternatieve bezoldiging kan worden beschouwd". Maar dat het ook anders kan, bewijst een 
recent vonnis van dezelfde rechtbank. De (eveneens alleen zetelende, maar wel andere) 
rechter stelt in dit dossier o.m. vast dat de notulen van de algemene vergadering m.b.t. de 

betrokken jaren vermelden dat de vennootschap "een stuk van de bezoldiging [van haar 
zaakvoerder] toe[kent] in natura", alsook dat de vergadering "oordeelt dat het voordeel 
marktconform is, en dus in verhouding staat met de prestaties" van de zaakvoerder. Tevens 
vermelden de notulen dat de algemene vergadering vaststelt dat "de kostprijs van de 
verleende voordelen voldoet aan het intentionaliteitsvereiste". Volgens de rechtbank komt 
in deze notulen dus "de bedoeling tot uiting dat [de vennootschap] door het toekennen van 
aandelenopties een voordeel wenst toe te kennen aan haar zaakvoerder als onderdeel van 
haar verloning voor de door hem geleverde prestaties binnen de vennootschap". Dat er in de 
notulen "geen specifieke melding wordt gemaakt van de aandelenopties doet daaraan geen 
afbreuk". Op basis van deze "specifieke feitelijke omstandigheden" aanvaardt de rechtbank 
dat de toekenning van de aandelenopties wel degelijk past binnen een bezoldigingspolitiek 
van de vennootschap. Aftrek van de kosten hier dus wel aanvaard.   

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1772 
Rechtbank/ Hof:  Rechtbank van eerste Aanleg, Antwerpen 
Uitspraak dd.:   7 november 2022 
Art./ Wetboek:   art. 49, WIB92 
 
 

Fiscale constructies: kennisgevingsplicht advocaat is ongeldig 

Aan de oorsprong van de nieuwe meldingsplicht ligt de Europese 'DAC6’-Richtlijn. Concreet 
worden tussenpersonen (de zogenaamde 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. Het gaat 
om grensoverschrijdende constructies die ten minste één van de specifiek opgesomde 
wezenskenmerken vertonen en die bovendien, in bepaalde gevallen, voldoen aan de 'main 
benefit test'. Aan deze 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. 

Het Grondwettelijk Hof onderzocht een ingediende schorsingsverzoek i.v.m. de Brusselse, 
Vlaamse en Waalse regeling. Dat heeft ertoe geleid dat twee onderdelen van de regeling - 
uitsluitend wat advocaten betreft - tijdelijk werden geschorst. In het schorsingsarrest stelde 
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het Hof meteen al een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie die eveneens 

handelt over de situatie van advocaten. Die gaat over wanneer een intermediair zich op een 
wettelijk verschoningsrecht (bv. beroepsgeheim) beroept om niet te voldoen aan zijn 
meldingsplicht. Verzet het recht op eerbiediging van het privéleven er zich tegen dat "een 
advocaat, die optreedt als intermediair, verplicht wordt gegevens die hij verneemt tijdens de 
uitoefening van de wezenlijke activiteiten van zijn beroep, namelijk het verdedigen of 
vertegenwoordigen in rechte van de cliënt en het verlenen van juridisch advies, zelfs buiten 
elk rechtsgeding, te delen met een andere intermediair die niet zijn cliënt is"? Het Hof meent 
van wel en ziet zelfs twee inmengingen. 

Ten eerste: de kennisgevingsplicht heeft noodzakelijkerwijze tot gevolg dat andere 
intermediairs op de hoogte worden gesteld van de identiteit van de kennisgevende 

advocaat-intermediair, van diens beoordeling dat de betrokken constructie moet worden 
gemeld en van het feit dat hij daarover is geraadpleegd. Bovendien brengen de aldus in 
kennis gestelde derden-intermediairs de belastingdienst op de hoogte van de identiteit en 
de raadpleging van de advocaat-intermediair; "de identificatiegegevens van intermediairs 
behoren [immers] tot de inlichtingen die ter uitvoering van de meldingsplicht moeten 

worden verstrekt, aangezien deze identificatiegegevens worden uitgewisseld tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten".  

Volgens het Hof kan de kennisgevingsplicht in hoofde van een advocaat-intermediair "niet 
worden geacht strikt noodzakelijk te zijn om de doelstellingen te verwezenlijken en met 
name te verzekeren dat de inlichtingen over meldingplichtige grensoverschrijdende 
constructies aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt. Het Hof van Justitie 

concludeert dat een advocaat die optreedt als intermediair en zich op zijn beroepsgeheim 
beroept, er niet kan toe worden verplicht om een andere intermediair - die niet zijn cliënt is - 
in kennis te stellen van zijn meldingsverplichtingen.   

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1772 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Justitie (zaak C-694/20) 
Uitspraak dd.:   8 december 2022 
 
 

III. RECHTSLEER 
 
 

Artikel 41 WIB 92 inzake meerwaarden op onroerende goederen is strikt te 
interpreteren 

De discussie over de al dan niet belastbaarheid van meerwaarden op activa die 
beroepsmatig worden gebruikt, kent reeds een lange geschiedenis. Het typevoorbeeld is een 
natuurlijke persoon-zelfstandige die een grond heeft met daarop een gebouw dat hij 
beroepsmatig gebruikt, en die een vereenvoudigde boekhouding voert. Het gebouw wordt 
afgeschreven, maar op de grond worden geen waardeverminderingen geboekt. Het geheel 
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wordt verkocht met een meerwaarde. Kan de meerwaarde in zijn totaliteit belastbaar 

worden gesteld als beroepsinkomen? 

De wet bepaalt dat meerwaarden belastbaar zijn als ze betrekking hebben op activa die 
“voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt”. Aangezien dat laatste 
een onduidelijk concept is dat tot heel wat discussie leidde, heeft de wetgever in 1989 het 
huidige artikel ingevoerd dat stelt dat er drie categorieën van activa zijn die worden geacht 
voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid te worden gebruikt: 

1. vaste activa die in het kader van die werkzaamheid zijn aangeschaft of vervaardigd en als 
activabestanddeel zijn geboekt; 

2. vaste activa waarvoor fiscaal afschrijvingen of waardeverminderingen zijn aangenomen; 

3. immateriële activa die tijdens de beroepswerkzaamheid tot stand zijn gekomen, ongeacht 
of zij als activabestanddeel zijn geboekt. 

Daaruit valt af te leiden dat er in hoofde van de belastingplichtige de bedoeling moet zijn om 
waardeschommelingen van het betreffende activum in het bedrijfsresultaat op te nemen. 
Maar wat dan met grond? Een strikte toepassing van het wetsartikel leidt ertoe dat het deel 
van de meerwaarde dat betrekking heeft op het gebouw belastbaar is als beroepsinkomen, 
maar het deel dat betrekking heeft op de grond niet. Al lijkt dat onverzoenbaar met de 
administratieve commentaar, die expliciet stelt dat er geen juridische grondslag bestaat om 
een onroerend goed op te splitsen tussen de grond en het gebouw. M.a.w.: ook het gedeelte 

van de meerwaarde dat betrekking heeft op de grond, zal belastbaar zijn als er afschrijvingen 
werden geboekt op het gebouw. 

In 2018 was het Hof van Cassatie formeel: “ingeval een belastingplichtige gebruik maakt van 
een vereenvoudigde boekhouding en daarin enkel afschrijvingen toepast maar geen 
waardeverminderingen boekt, moet worden aangenomen dat de grond, die in aanmerking 

komt voor waardevermindering maar niet voor afschrijving, geen actiefbestanddeel is dat 
voor de beroepswerkzaamheid wordt gebruikt”. Daarom kan, aldus het Hof, de belastbare 
meerwaarde enkel bepaald worden door de verkoopprijs om te delen over grond en 
gebouw. Hoewel duidelijk en consequent, leidt die interpretatie en toepassing van de wet 
ertoe dat er een verschil in behandeling ontstaat tussen belastingplichtigen met een 
vereenvoudigde boekhouding, die ervoor kunnen opteren om al dan niet 

waardeverminderingen te boeken op gronden, en belastingplichtigen met een dubbele 
boekhouding, die verplicht zijn om gronden als activabestanddeel te boeken. De vraag kan 
dan ook gesteld worden of dat onderscheid geoorloofd is. 

Een vraag die het Antwerpse Hof van Beroep voorlegde aan het Grondwettelijk Hof. En dat 
zag geen probleem. Het oordeelde dat het verschil in behandeling verenigbaar is met de 
Grondwet (art. 10 & 11). Door het voeren van een vereenvoudigde boekhouding kan er 
volgens het Hof vanuit gegaan worden dat de belastingplichtige niet de bedoeling heeft 
gehad de waardeschommelingen van de gronden in zijn bedrijfsresultaat op te nemen 
waardoor ze niet aan alle risico's van het bedrijf zijn onderworpen. 
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Hoewel die rechtspraak duidelijk is, kan men zich toch afvragen of de fiscus geen andere 

aanvalsroutes zou kunnen volgen om de meerwaarde op de grond toch nog te belasten. 
Opnieuw Cassatie gaf daar aanleiding toe, eveneens, in 2021, al lagen de feiten toen 
enigszins anders. Het ging om een belastingplichtige die eigenaar was van een 40-tal 
appartementen die hij privé had aangekocht voor ruim € 1 miljoen. De aankoop was 
gefinancierd met een hypothecaire lening. De appartementen werden verhuurd. Voor de 
verhuur deed de belastingplichtige beroep op een CVBA waarvan hij 
meerderheidsaandeelhouder was alsook de afgevaardigd bestuurder. De CVBA stond in voor 
de verhuur, inde de huurgelden en droeg de kosten van de appartementen (o.a. voor 
herstellingen, nutsvoorzieningen, gezamenlijke kosten, personeelskosten). Het saldo kwam 
toe aan de belastingplichtige, die die inkomsten aangaf als onroerende inkomsten. De 
appartementen werden nadien ingebracht in een patrimoniumvennootschap, waarbij een 

meerwaarde werd verwezenlijkt. 

Gelet op de feiten, ging de fiscus er niet mee akkoord om de huurinkomsten als onroerend 
inkomen te bestempelen. Het meende dat het om beroepsinkomsten ging. Daarnaast stelde 
de fiscus dat de meerwaarde die was gerealiseerd bij de inbreng, belastbaar was als een 

divers inkomen. M.a.w.: eenzelfde activum kan zowel beroepsinkomsten kan genereren 
(huur) als een divers inkomen (de meerwaarde bij de inbreng). 

Ook die zaak komt uiteindelijk voor het Hof van Cassatie. In haar arrest stelt het hof dat de 
wet bepaalt in welke gevallen activa geacht moeten worden voor de beroepswerkzaamheid 
te worden gebruikt, en niet wanneer ze moeten worden geacht buiten het uitoefenen van 
de beroepswerkzaamheid te worden gebruikt. Dat houdt dus in dat als huurgelden m.b.t. 

bepaalde onroerende goederen worden geacht beroepsinkomsten te zijn, die onroerende 
goederen per definitie beroepsactiva zijn. De meerwaarden moeten bijgevolg ook 
beschouwd worden als beroepsinkomen...   

Auteur(-s):    Lauren Gielis, Vicky Sterkens & Koen Martens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit nr. 2022/32 
Art./ Wetboek:   art. 24, 2° & art. 41, WIB 92 
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