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1. Korte berichten - FAQ
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Controleverslag
FOD Financiën 14.10.2021
- Sinds 8 januari 2021 kunnen belastingplichtigen die een controle gehad hebben, het controleverslag raadplegen in
hun persoonlijk dossier in MyMinfin(externe link)
- Sinds 14 oktober 2021 hebben de mandatarissen met een mandaat voor MyMinfin, Biztax of Intervat ook toegang tot
de controleverslagen van hun klanten in MyMinfin
- Als de controle werd afgesloten na 14 oktober 2021, kunt u als mandataris dit verslag raadplegen via MyMinfin
(in het tabblad ‘Mijn documenten’, selecteer ‘Controleverslag’)
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Afbetalingsplan
Aanvraag afbetalingsplan met nieuw digitaal formulier van MyMinfin
-

Voor ondernemingen en particulieren
Aanvragen van zodra u de betaaluitnodiging ontvangt
Geen formaliteiten indien aanvraag voor maximumperiode van 4 maanden: u weet meteen of het voorgestelde plan
wordt aanvaard

FOD Financiën 01.09.2021

5

minimumbelasting multinationals
- de leiders van de belangrijkste 20 groei- en industrielanden (G20) bevestigden in Rome het akkoord dat 136 landen, op initiatief
van de OESO, hebben bereikt over de invoering van een minimumbelasting van 15%
- de multinationals zullen een deel van hun belastingen moeten herverdelen en overdragen naar de landen waar ze grote winsten
boeken, maar niet fysiek gevestigd zijn (tegen 2023?)
De minimumbelasting van 15 % geldt voor multinationals met een omzet van 750 miljoen euro
- Ierland zal de minimumbelasting optrekken naar 15% (maar niet hoger)
- Estland heeft een clausule die stelt dat kleine dochterondernemingen van multinationals met een omzet lager dan 10 miljoen euro
en maximaal 1 miljoen euro aan winst ontsnappen aan de 15% heffing
- Hongarije houdt de minimumbelasting op 9 % maar de belasting van multinationals die over de drempel gaan, wordt geval per
geval verhoogd tot 15%
- Cyprus, dat geen deel uitmaakt van het akkoord, zal zich eveneens naar de regeling schikken
- Kenia, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka treden niet toe
Multinationals als Google en Apple, met een omzet van 20 miljard euro en een winstmarge van 10 miljard euro, zullen na aftrek van
de 25% taks die ze in de VS betalen, de resterende belastingen moeten herverdelen in de landen waar ze veel omzet boeken
- er komt geen Europese taks op digitale diensten komt
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Belastingparadijzen
De EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied is opnieuw aangepast : EU-Publicatieblad van 12
oktober 2021
- Anguilla, Dominica en de Seychellen zijn geschrapt van de lijst
- de lijst vermeldt nu nog negen jurisdicties : Amerikaans-Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad en
Tobago, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu

- Van belang voor de meldingsplicht inzake grensoverschrijdende planningsconstructies, verbod op DBI-aftrek en de
regels voor controlled foreign countries (CFC)
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2. Belgisch Staatsblad
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Werkloosheidsuitkeringen
Circulaire 2020/C/92 over wettelijke en eventuele extrawettelijke uitkeringen ingevolge tijd. werkloosheid
d.d. 03.07.2020 en Ci. 2020/C/123 over wettelijke en eventuele extrawettelijke uitkeringen ingevolge tijdel.
werkloosheid d.d. 23.09.2020
- de bestaande fiscale bepalingen laten niet toe om een onderscheid te maken tussen uitkeringen ingevolge
tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus en andere
werkloosheidsuitkeringen
- de wetgever had beslist om het tarief van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen die vanaf
01.05.2020 tot en met 31.12.2020 worden betaald of toegekend aan tijdelijk werklozen en betrekking
hebben op dagen van tijdelijke werkloosheid in diezelfde periode, te verlagen van 26,75 % naar 15 %

- verlengd van 31.03 tot 30.06.2021 (KB 19.03.2021 tot wijziging van bijlage III op het stuk van wettelijke
uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid (BS 31.03.2021)), verlenging via KB 20.06.2021 (BS 23.06.2021),
verlenging via KB 29.09.2021 (BS 01.10.2021)
KB 29.09.2021 tot wijziging bijlage III v/h KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke
werkloosheid (BS 01.10.2021) : opnieuw verlengd tot 31.12.2021
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Werkloosheidsuitkeringen
Circulaire 2020/C/92 over wettelijke en eventuele extrawettelijke uitkeringen ingevolge tijd. werkloosheid
d.d. 03.07.2020 en Ci. 2020/C/123 over wettelijke en eventuele extrawettelijke uitkeringen ingevolge tijdel.
werkloosheid d.d. 23.09.2020
- op het vlak van de berekening van de belasting is er niets gewijzigd
- deze verlaging geldt evenwel niet voor de extrawettelijke uitkeringen
- de andere wettelijke uitkeringen en extrawettelijke uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid worden
onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing tegen het tarief van 26,75 %
- de tijdelijke verlaging van de bedrijfsvoorheffing op wettelijke uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid
geeft geen aanleiding tot minder belasting op dergelijke uitkeringen
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Centraal Aanspreekpunt
Wet van 08/07/2018 (CAP-wet) : financiële instellingen het CAP dienen te informeren over:
• Openen/afsluiten van bank- of betaalrekeningen met opgave van de identiteit van de rekeninghouders of
volmachtdragers;
• Financiële verrichtingen waarbij de financiële instelling tussenkomt en er contanten betrokken zijn;
• Het bestaan/beëindigen van een financieel contract (bv. verhuur kluis, LV, hypothecair krediet,…)
De programmawet van 20/12/2020 had reeds de informatie die financiële instellingen moeten melden aan het
CAP uitgebreid :
• Het periodieke saldo van de bank- en betaalrekening;
• Het periodieke geglobaliseerd bedrag van bepaalde financiële contracten (bv. reserves LV die onder tak
21/23/25 of 26 vallen, …

11

Centraal Aanspreekpunt
De modaliteiten van aanmelding bij het CAP zijn op sommige punten gewijzigd.
• Opvallend is dat het KB van 06/06/2021 niet ingaat op de oorspronkelijk- wettelijk opgelegde verplichting
om een minimumbedrag vast te tellen waardoor ook de saldi van minderjarigen dient gemeld;
• Periodiciteit: melding periodiek saldo per 6 maanden (30/06 en 31/12), behalve voor de LV-contracten
die jaarlijks gemeld moeten worden
➢ Inwerkingtreding 16.07.2021
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Echocheques
Inzake inkomstenbelasting en sociale zekerheid geldt een specifieke vrijstellingsregeling voor ecocheques toegekend aan
werknemers en bedrijfsleiders.
• de lijst met mogelijke bestedingen werd aangepast bij CAO nr. 98/8 van 13 juli 2021 dewelke algemeen verbindend werd
verklaard bij KB van 16 september 2021 (BS 4.10.2021).
• aanpassingen betreffen de onderdelen “duurzaam tuinieren” en “energievriendelijk elektro”
• Vanaf 1.09.2021 van toepassing

ontwerp van KB: volledig elektronisch vanaf 1.01.2022 (ministerraad 21.10.2021)
- de papieren ecocheques die nog tot 31 december 2021 worden uitgegeven blijven geldig tot 31 december 2023
13
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Interesten
Rentevoet voor het kalenderjaar 2022 (artikel 414, § 1, 3e lid WIB 1992) (Fisconetplus 27.10.2021 en B.S.27.10.2021)
Nalatigheids- en moratoriuminteresten : ongewijzigde tarieven voor 2022 :
- de rentevoet (in artikel 414, § 1, 2e lid WIB92 (nalatigheidsintresten)) bedraagt voor het kalenderjaar 2022 4%
- het tarief van de moratoriuminteresten is bijgevolg 2 %
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3. Wetsontwerpen
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Voorontwerp houdende diverse bepalingen
bevrijdende bedrijfsvoorheffing seizoenarbeiders
• zij betalen op hun bezoldigingen sinds 25 maart 2021 18,725 % bedrijfsvoorheffing
• de regering wil de bedrijfsvoorheffing nu bevrijdend maken vanaf aanslagjaar 2022
• enkel voor seizoenarbeiders die in het belastbaar tijdperk uitsluitend bezoldigingen in de land-of tuinbouw hebben
genoten
• de seizoenarbeider moet aan zijn werkgever een woonplaatsverklaring bezorgen
• de seizoenarbeider kan echter opteren voor een regularisatie van zijn inkomsten
• de werkgever moet op zijn beurt een afschrift bezorgen aan de fiscus en uitdrukkelijk vermelden op de fiche 281.10
dat het gaat over bezoldigingen van seizoenarbeiders in de land- of tuinbouw
• vanaf ajr 2022: de verplichte woonplaatsverklaring geldt vanaf ajr 2023

Belastingkrediet O&O:
• het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling wordt niet meer toegestaan gedurende de periode waarin de winst
uit de zeescheepvaart wordt bepaald op basis van de tonnage
• Vanaf aanslagjaar 2022 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1.01.2021
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Voorontwerp houdende diverse bepalingen
integratie van de verschillende aftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting in één wetsbepaling
• Overheveling van KB/WIB92 naar WIB92 was niet correct: hercodificering was noodzakelijk (vanaf aanslagjaar 2022)
• ondernemingen die gebruik maken van het stelsel van de groepsbijdrage én tegelijkertijd dividenden ontvangen, werden dubbel
bestraft; door geen of slechts beperkt gebruik te kunnen maken van de groepsbijdrage en door de minimumbelasting die van
toepassing is op overgedragen DBI’s

• DBI-aftrek wordt mogelijk op het deel van de winst dat voortkomt uit een groepsbijdrage
• Vanaf ajr 2022
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Voorontwerp houdende diverse bepalingen
doorrekening restaurantkosten: nieuw art. 52,13e WIB92 en aanpassingen in art. 53, 7°, 8°, 8°bis, en 9° WIB92
• restaurant- en receptiekosten zijn volgens een administratieve tolerantie volledig aftrekbaar wanneer de belastingplichtige
de restaurant- of receptiekosten doorrekent aan klanten die op hun beurt aan de aftrekbeperking onderworpen zijn
• dit principe wordt voortaan uitdrukkelijk vermeld in artikel 53, 7° tot 11° WIB 92
• de vereiste dat de derde in België belastbaar is vervalt
• een volledige aftrek is mogelijk indien de belastingplichtige aantoont dat de kosten (kledijkosten, receptie- en
restaurantkosten, kosten m.b.t. jacht, visvangst …) die hij zelf maakt, en die al dan niet volledig aftrekbaar zijn, volledig zijn
doorgerekend aan derden, zelfs indien niet in België belastbaar, mits de kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur zijn
vermeld

• Vb. organisator van groepsreizen biedt pakketreizen aan: kunnen slechts aan de aftrekbeperking in verband met de
gemaakte restaurantkosten ontsnappen, door voor elke deelnemer op de factuur gedetailleerd te vermelden welk
onderdeel van de prijs op de restaurantkosten slaat
• dit vormen voortaan ‘handelsgoederen’ die niet aan een aftrekbeperking zijn onderworpen
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Voorontwerp houdende diverse bepalingen
doorrekening kosten: nieuw art. 52,13e WIB92 en aanpassingen in art. 53, 7°, 8°, 8°bis, en 9° WIB92
- de prijs van handelsgoederen (conform de boekhoudwetgeving) die niet aan enige aftrekbeperking worden onderworpen,
worden als beroepskost aangemerkt
- Verwijzing naar rubriek II.A. ‘handelsgoederen, grond-en hulpstoffen van de resultatenrekening die dienen geboekt als
handelsgoederen’ conform art. 3:172 KB/WVV d.d. 29.04.2019
-betreft ingekochte diensten, werken en studies, voor zover deze een rechtstreekse invloed hebben op de
vervaardigingsprijs van de geproduceerde goederen
- een organisator van een evenement kan van de aangekochte handelsgoederen de kostprijs volledig aftrekken ook indien een
deel van deze kosten normaal een aftrekbewerking zou moeten ondergaan (maaltijden) zonder dat hij de prijs ervan afzonderlijk
moet vermelden op de factuur die hij uitreikt
Als de deelnemer aan een evenement, de gemaakte kosten op zijn beurt in aftrek wil brengen, zal hij het nodige moeten doen
om van de organisator een factuur te ontvangen die wél in een opsplitsing voorziet.
Mvt: zou ook bedoeld zijn om de onduidelijkheid weg te werken op het gebied van aankoop van handelsgoederen bestemd voor
doorverkoop
- de aankoop van handelsgoederen vormt een beroepskost in de zin van art. 49 WIB92
- vanaf aanslagjaar 2022
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Voorontwerp houdende diverse bepalingen
• Ficheverplichting auteursrechten: doel: controlemogelijkheid uitbreiden inzake spreiding beroepsinkomsten
• momenteel is het opmaken van de individuele fiches 281.45 en de samenvattende opgave 325.45 door de
schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten niet verplicht
• aanpassing art. 57, lid 1 WIB92
• de ficheverplichting wordt algemeen van toepassing ten aanzien van auteursrechten en naburige rechten, ongeacht
tot welke van de twee voormelde categorieën ze behoren
• de soorten van inkomsten die worden ondergebracht in artikel 17, § 1, 3° worden beperkt tot inkomsten van
verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen die niet in art. 17 §1, 5e WIB92 worden vermeld
• en kunnen bijgevolg niet meer gekwalificeerd worden als auteursrechten in artikel 17, §1, 5e WIB92 (inkomsten uit de
cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten)
• reden: verschuiving van auteursrechten naar andere categorieën tegengaan
niet naleving ficheverplichting:
• PB: geen aftrekbare kost;
• VB: toepassing art. 219 WIB92,
• RPB: bijz. aanslag tegen 100%
• Vanaf 1.01.2021 betaalde of toegekende inkomsten tijdens een BT dat ten vroegste verbonden is met aanslagjaar 2022
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voorontwerp houdende diverse fiscale bepalingen
giften:
• in de vennootschapsbelasting geldt een plafond van 500.000 euro (art. 200 WIB92)
• Dit wordt opgetrokken tot 2.500.000 euro voor zover het verschil tussen beide bedragen exclusief samengesteld is uit
giften gedaan in de loop van het jaar 2021 aan een ‘kwalificerend’ rampenfonds
• Het aanvullend bedrag, bovenop de limiet van 500.000 euro, is één keer van toepassing ongeacht het aantal belastbare
tijdperken verbonden aan het kalenderjaar 2021
• voor de belastbare tijdperken die verbonden zijn aan het jaar 2021

vrijstelling doorstorting BV: opmaak fiche
• er wordt in een bijzondere ficheverplichting voorzien (nieuw art. 275/0/1 WIB 1992) bij toepassing van een gedeeltelijk
of volledige vrijstelling van doorstorting BV
• per werknemer zal een fiche moeten worden overgelegd die een aantal basisbedragen en gegevens zal moeten bevatten
(bedrag van de bezoldigingen, bedrag van de ingehouden BV, enz.)
• werkgevers zullen volgens de verantwoording tijd hebben tot augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de
bezoldigingen werden uitbetaald om de fiche op te maken en in te dienen
• vanaf 31.12.2021 en van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2021 worden betaald of toegekend
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voorontwerp houdende diverse fiscale bepalingen
vrijstelling doorstorting BV en bijkomende opleiding
• werkgevers die hun werknemers 'extra' opleidingen laten volgen (meer dan wat reglementair is bepaald), hebben sinds
1.01.2021, onder bepaalde voorwaarden, recht op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
(art. 275/12 WIB92)
• werknemers moeten sinds ten minste 6 maanden bij de werkgever tewerkgesteld zijn, wat de mogelijkheid van een
ononderbroken tewerkstelling veronderstelt
• sportbeoefenaars worden uitgesloten van de hier bedoelde regeling om een cumul van vrijstellingen te vermijden
• de opleiding moet een minimale duurtijd van 10 dagen hebben. Die vereiste wordt vervangen door de vereiste van
een minimale duurtijd van 76 uren (voor KMO's wordt het vereiste minimum van 5 dagen vervangen door een
minimale duurtijd van 38 uur)
• het kan gaan om één of meerdere opleidingen die in hun geheel een minimale duurtijd hebben van 76 uren (of 38
uren bij KMO’s): een combinatie van meerdere opleidingen is bijgevolg mogelijk
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voorontwerp houdende diverse fiscale bepalingen
vrijstelling doorstorting BV en bijkomende opleiding
• die minimale duurtijd van 76 uren (of 38 uren bij KMO's) moet vallen binnen een ononderbroken periode van
naargelang het geval 30, 60 of 75 kalenderdagen maar beperkt tot tien periodes voor eenzelfde werknemer bij
eenzelfde werkgever
• de bezoldiging van een werknemer mag slechts maximaal 10 keer door dezelfde werkgever in de
vrijstellingsgrondslag worden opgenomen
• de opleiding moet een beroepskost zijn in hoofde van de werkgever;
• dit wordt vervangen door de vereiste dat de volledige kost van de bedoelde opleiding evenals de volledige
loonkost die verschuldigd is in geval de opleiding tijdens de werktijd gevolgd wordt, door de werkgever wordt
gedragen
• één dag opleiding wordt geacht overeen te komen met 7,6 uur opleiding
• Er wordt gepreciseerd dat dit enkel geldt als het gaat om één volledige werkdag

• vanaf 1.01.2021
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voorontwerp houdende diverse fiscale bepalingen
Sport- en cultuurcheques
• De geldigheidsduur van de cheques moet beperkt zijn "tot 15 maanden", meer bepaald "van 1 juli van het jaar tot 30
september van het volgende jaar" (art. 38/1, § 3, 3° WIB92)
• Verlenging van de geldigheidsduur van de cheques: diegene die op 30.09. 2020 verliepen werden verlengd tot en met
30 september 2021 (wet 20 december 2020)
• deze worden nogmaals verlengd tot 30 september 2022
• Bovendien wordt de geldigheidsduur van sport/cultuurcheques die op 30 september 2021 vervielen te verlengen tot 30
september 2022

Fiches 281.50
• het indienen van fiches 281.50 (commissies, erelonen, enz., bedoeld in art. 57, 1° WIB 1992) wordt geschrapt wanneer
de beoogde kosten verbonden zijn aan leveringen of diensten binnen de Europese Economische Ruimte (EU plus
IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), en er voor die handelingen een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat
om een "factuur of een document in de plaats ervan" op te stellen
• Er wordt tevens een plafond ingevoerd waarvoor de ficheverplichting niet geldt
• het plafond mag niet meer bedragen dan 1.000 euro en geldt per jaar en per leverancier van goederen of
dienstverrichter
• Voor de vanaf 1 januari 2021 betaalde commissielonen, erelonen, enz
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voorontwerp houdende diverse fiscale bepalingen
VVPR-bis: verstrenging van de voorwaarden
- dividenden die KMO-vennootschappen uitkeren m.b.t. nieuwe aandelen die op naam zijn uitgereikt n.a.v. 'nieuwe
inbrengen in geld’ en die zijn gedaan vanaf 1 juli 2013: de RV wordt verlaagd tot 20 % voor de dividenden verleend of
toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng; vervolgens verminderd tot 15 % voor de
dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng (art. 269, § 2 WIB
1992)
De volstorting moet gebeurd zijn op het ogenblik dat de dividenden met die verlaagde voorheffing worden verleend of
toegekend
Een besloten vennootschap (BV) heeft geen minimumkapitaal meer waardoor deze bepaling werd geschrapt die
vennootschappen zonder minimumkapitaal uitsloot van het VVPRbis-stelsel
Stel: een BVBA waarvan het kapitaal slechts gedeeltelijk volstort was, en die zich omvormt naar een BV
worden bij die gelegenheid haar oorspronkelijke inbrengers vrijgesteld van verdere volstorting van het initieel ingebrachte
kapitaal wanneer ze haar kapitaal tegelijk terugbrengt naar bv. 1 EUR ?
komt zij in aanmerking voor de vermindering van de roerende voorheffing in het kader van het VVPRbis- stelsel ?
=> Volgens de rulingcommissie kon dit
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• voortaan is voor de toepassing van het VVPRbis-stelsel vereist is dat de sommen die bij de uitgifte van de aandelen
onderschreven werden, volledig volstort moeten zijn
overgangsregeling
• ten aanzien van vennootschappen die sinds 1 mei 2019 en de datum van bekendmaking van de nieuwe regeling een
vrijstelling van volstorting van de voorheen onderschreven aandelen hebben doorgevoerd kunnen alsnog in aanmerking
komen voor het VVPRbis-stelsel, middels het doorvoeren van een kapitaalverhoging (in geld) waardoor de inbreng
opnieuw het initiële niveau bereikt (van vóór de vrijstelling van volstorting)
• die kapitaalverhoging, die vóór 31 december 2022 moet doorgevoerd zijn, mag niet gepaard gaan met de uitgifte van
nieuwe aandelen
• momenteel kan het verlaagd tarief van de RV voor dividenden die verleend of toegekend worden uit de winstverdeling
voor het tweede boekjaar of volgende na dat van de inbreng
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voorontwerp houdende diverse fiscale bepalingen
aanpassing wachttermijn:
• Verlaagd tarief uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar of volgende na dat van de inbreng
• de vermindering kan slechts ten aanzien van de dividenden die verleend of toegekend worden uit de winstverdeling voor
het tweede boekjaar of volgende na dat van de volledige volstorting van de bedragen waarop bij de oprichting of
kapitaalverhoging is ingeschreven
• de wachttermijn start niet langer bij de 'inbreng' maar wel pas bij de 'volledige volstorting’
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voorontwerp houdende diverse fiscale bepalingen
verbod op preferente aandelen
• voorheen mochten "geen preferente aandelen worden gecreëerd" (art. 269, § 2, laatste lid WIB 1992)

• Kunnen aandelen "met een meervoudig stemrecht", maar die voor het overige voorzien in "een proportioneel
dividendrecht", voor de toepassing van het VVPRbis-stelsel ook als 'preferente aandelen' moeten worden aangemerkt
(met het verlies van het fiscaal voordeel als gevolg)
• De minister antwoordde dat dit effectief het geval is, maar dat hij zijn Administratie opdracht had gegeven om een
wetgevend ingrijpen voor te bereiden (Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55- 064, 103).
• het verbod op de uitgifte van 'preferente' aandelen wordt vervangen door een verbod om aan de aandelen een
"voorkeurrecht" te verbinden ten aanzien van de deelname in het kapitaal of in de winst of ten aanzien van de verdeling
van het maatschappelijk vermogen
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voorontwerp houdende diverse fiscale bepalingen
verbod op preferente aandelen
• dat er daarnaast nog andere aandelen bestaan of uitgegeven worden waaraan voorkeursrechten verbonden zijn, sluit
het fiscaal voordeel niet uit
• Cfr. antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag waarin hij reeds bevestigde dat het feit dat er
naast de 'niet-preferente' aandelen 'met fiscaal voordeel', ook nog 'preferente aandelen' bestaan (zonder fiscaal
voordeel), geen beletsel vormt voor de toepassing van het VVPRbis-stelsel; Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-058, 217);
• aan de aandelen met fiscaal voordeel mag geen voorkeursrecht verbonden zijn ten aanzien van de deelname in het
kapitaal of in de winst of ten aanzien van de verdeling van het maatschappelijk vermogen
• aan deze aandelen mag geen dergelijk voorkeursrecht verbonden worden, noch op het ogenblik van de uitgifte ervan,
noch op enig ander moment

• Van toepassing op dividenden toegekend of betaalbaar gesteld met ingang van 1 januari 2022.
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voorontwerp van programmawet (ministerraad 29.10.2021)
“rechtvaardige” fiscaliteit:
-

hervorming van de fiscale voordelen van sportbeoefenaars en sportclubs
een beperking van de aftrek van 'sportmakelaarsvergoedingen' tot 3 % van het salaris van de sportbeoefenaar
een wijziging van de aanvullende pensioenregeling van sportbeoefenaars (met afschaffing van de voorkeursbehandeling bij
pensionering op 35 jaar)
een aanpassing van de bestaande (gedeeltelijke) vrijstelling van doorstorting van de ingehouden
bedrijfsvoorheffing, met in
hoofdzaak een wijziging aan de 'bestedingsverplichting’

-invoering van een bijzonder belastingstelsel voor 'ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers', gepaard gaande met
het uitdoven van het stelsel van de 'buitenlandse kaderleden en vorsers’
-hervorming van de regeling inzake "zorgvastgoed GVV's", met een verhoging van het percentage dat in zorgvastgoed moet worden
geïnvesteerd van 60 naar 80 %
-uitsluiting van de aftrek van 'regularisatieheffingen' als beroepskost; idem wat de 'minnelijke schikkingen' betreft die leiden tot een
verval van de strafvordering
-belastingvermindering kinderopvang: een verhoging van het maximumbedrag per dag en per kind naar 14 EUR (vanaf aanslagjaar
2022), en invoering van een jaarlijkse indexatie van dit bedrag
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voorontwerp van programmawet (ministerraad 29.10.2021)
Fiscaal:
- wijziging van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen met afschaffing van de bestaande 'bijkomende
vermindering', en vervanging ervan door een 'aanvullende vermindering' naar analogie met hetgeen voor pensioenen geldt
- uitsluiting van de aanbieding van gemeubeld logies uit de 'kleine ondernemingsregeling' inzake BTW (in die gevallen waarin
dergelijk aanbod onder toepassing valt van BTW ingevolge de nieuwe regeling die wordt voorbereid maar de 'kleine
ondernemingsregeling' blijft van toepassing wanneer het gemeubeld logies aangeboden wordt binnen het strikte kader van de BTWvrijstelling voor diensten van de deeleconomie)
- het minder aantrekkelijk maken van professionele diesel en het vervroegen van de investeringsaftrek voor investeringen in groene
vrachtwagens
- verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag in de bouwsector, van 180 naar 220 uren, en naar 280
uren in de sector van de wegenwerken;
- versterking van de bestaande 'tax shelter voor start-ups en scale-ups', met een verdubbeling van de maximumbedragen die binnen
dit stelsel kunnen worden opgehaald
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voorontwerp van programmawet (ministerraad 29.10.2021)
Sociale Zaken
- de wettelijke basis voor de hervorming van het RSZ-gunstregime voor de betaalde sportbeoefenaars
- de invoering v/e sanctie voor langdurig zieke werknemers die weigeren om mee te werken aan een Terug Naar Werk-traject
(TNW).
- de invoering van een sanctie voor werkgevers bij wie gedurende een jaar wordt vastgesteld dat er bij hun werknemers een
bovenmaatse instroom in langdurige arbeidsongeschiktheid is
Mobiliteit
- de hervorming van de subsidies voor het gecombineerd en verspreid vervoer
Werk
- het gelijkstellen van de periodes in 2021 van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus én wegens de overstromingen
voor de berekening van het vakantiegeld in 2022: gedeeltelijke compensatie van de kost voor de werkgevers
Pensioenen
- de mogelijkheid voor betaalde sportbeoefenaars om hun aanvullend pensioen al op te nemen vanaf de leeftijd van 35 jaar
wordt afgeschaft
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voorontwerp interprofessioneel akkoord 2021-2022 (55-2304)
de vrijstelling van de relance-uren;
•

het aantal vrijwillige overuren die zonder overwerktoeslag worden gepresteerd voor alle sectoren werd opgetrokken van
100 tot 220 uur (of 120 bijkomende vrijwillige overuren) en dit voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december
2021 en van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

•

de bezoldigingen voor deze 120 in 2021 en 2022 gepresteerde relance-uren worden vrijgesteld van inkomstenbelastingen

•

op fiscaal vlak wordt de vrijstelling globaal beperkt tot 120 uren bijkomende vrijwillige overuren per belastingplichtige voor
de in 2021 gepresteerde bijkomende vrijwillige overuren samengenomen

•

niet de bedoeling dat een belastingplichtige dit stelsel cumuleert met de regeling voor de 300 of 360 overuren in de horeca.
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voorontwerp interprofessioneel akkoord 2021-2022 (55-2304)
de verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag;
•
•

het max. van 130 uren werd verhoogd voor overwerk in de horeca tot 360 uren en bij werkgevers in de bouw tot 180 uren
In het kader van de jobsdeal werd het basiscontingent van 130 uren voor alle sectoren verhoogd tot 180 uren voor de jaren
2019 en 2020

•

het aantal fiscaal gunstige overuren wordt opnieuw opgetrokken van 130 tot 180 uren voor alle sectoren en dit voor de
periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023

•

wanneer er meer dan 130 overuren gepresteerd zijn in de eerste helft van 2021, kan men nog 50 overuren met fiscaal
voordeel presteren in de tweede helft van 2021

•

de vijftig bijkomende overuren voor 2023 moeten in de eerste jaarhelft worden gepresteerd. Wie 130 overuren of meer
gepresteerd heeft in de eerste helft van 2023, kan geen fiscaal voordelige overuren meer presteren in 2023
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voorontwerp interprofessioneel akkoord 2021-2022 (55-2304)
de verhoging van het maximumbedrag van de fiscale werkbonus.

•
•

er is overeengekomen om het minimumloon (GMMI) in drie stappen te verhogen
de eerste verhoging zal worden doorgevoerd op 1 april 2022, de volgende op 1 april 2024 en 1 april 2026

•

een verhoging van het minimumloon leidt automatisch tot een verhoging van de sociale werkbonus

•

het bedrag van de sociale werkbonus bedraagt immers 12,65 % van het minimumloon

•

vermits de fiscale werkbonus gelijk is aan een percentage van de werkelijk verleende sociale werkbonus (in casu
33,14 %) moet ook het maximumbedrag van die fiscale werkbonus worden aangepast.
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voorontwerp van decreet (ministerraad 19.11.2021)
De Vlaamse regering gaat toch voor de invoering van een jobbonus voor werknemers:
•
•
•
•
•
•

Bedoeling: het verhogen van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen van 75% naar 80%
de doelgroep zijn personen met een laag beroepsinkomen (ong. 716.000 werknemers)
wie minder verdient dan 1.800 bruto per maand zal recht gebben op een nettobonus van 600 euro
wie 2.500 euro bruto verdient bekomt nog een bonus van 20 euro
de toekenning zal gebeuren op basis van het loon op jaarbasis en is vrij van belasting en RSZ
de uitbetaling zal gebeuren via Vlabel en de toekenning wordt voorzien eind 2022

• werknemers met een laag inkomen die ondernemer worden zullen een starterspremie ontvangen
• Iemand met een brutoloon van 2.500 euro zal bij overstap 2 x 600 euro ontvangen (bij de opstart en één jaar later)
• ook voor zelfstandigen in bijberoep die ‘fulltime’ zelfstandig worden
• Uitbreiding transitiepremie voor alle werkzoekenden zie zelfstandig in hoofdberoep worden: 7.800 euro d.m.v.
maandelijkse uitbetaling gespreid over 2 jaar
• de doelgroepkorting (minder werkgeversbijdragen aan de RSZ) voor aanwerving oudere werknemers wordt selectiever
door het verhogen van de leeftijd van 58 naar 61 jaar in 2024
• De aanwervingspremie voor werkgevers die mensen aanwerven die reeds 2 jaar of langer op zoek zijn naar werk wordt
uitgebreid vanaf 1.01.2022 voor werkzoekenden tussen 25 en 58 jaar (i.p.v. 55 jaar)
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4. Parlementaire vragen

37

Mobiliteitsvergoeding bouwsector
Hoe moet het vrijgestelde gedeelte fiscaal worden behandeld in hoofde v/d werkgever die de mobiliteitsvergoeding toekent?
Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-062, 285
- dit stemt overeen met kosten eigen aan de werkgever
- dit zijn aftrekbare beroepskosten, rekening houdend met de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, waaronder de
artikelen 65, 66, § 1 en 198bis WIB92 inzake de beperkt aftrekbare autokosten
Indien de kosten betrekking hebben op een personenwagen of daarmee gelijkgestelde wagen moet toepassing worden
gemaakt van de voormelde "nieuwe berekeningswijze van de aftrekbeperking van autokosten”
Zie Circ. AAFisc nr. 28/2016 (nr. Ci.RH. 421/630.175)
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taxikosten
Aftrekpercentage van taxikosten
- kosten van het gebruik van taxi's, in België zowel als in het buitenland, zijn voor het volle bedrag kosten waarop
de beperking van toepassing is
- zowel in België als in het buitenland wordt een uniforme aftrekbeperking van 75 % in aanmerking genomen
Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-062, 285

- mag nog steeds" het uniforme aftrekpercentage van "75 %" worden toegepast of moet de aftrek nu worden
berekend overeenkomstig de "nieuwe formule" ?

 een aftrekbeperking van 75 % wordt ook in aanmerking genomen in het kader van de huidige aftrekbeperking

39

vrijwiliggerswerk VZW’s
- de Administratie heeft bepaalde VZW's, die een festival organiseren, onderworpen aan de vennootschapsbelasting
- de forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend aan onbaatzuchtige vrijwilligers geldt niet als de 'opdrachtgever'
voor het vrijwilligerswerk bv. een rechtspersoon is "die een onderneming exploiteert of zich bezighoudt met
verrichtingen van winstgevende aard en aan de vennootschapsbelasting" (circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 van 5
maart 1999)
Wat zijn hiervan de gevolgen voor de vrijwilligers waarop zij een beroep doen ?

- een VZW die aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, is uitgesloten van de fiscale regeling inzake het
vrijwilligerswerk
Cfr. de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilliger:
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vrijwiliggerswerk VZW’s
Er is een verschillende interpretatie op sociaal en fiscaal vlak:
- op sociaal vlak is het essentieel dat de opdrachtgever een belangeloos doel nastreeft en er geen verrijking van de
leden plaatsvindt
- dat een VZW een commerciële activiteit heeft, speelt dan geen rol, evenmin het feit of de VZW onderworpen is
aan de rechtspersonenbelasting dan wel aan de vennootschapsbelasting
Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-062, 239 en 288
- de minister van Financiën geeft de opdracht gegeven om het fiscale standpunt bij te sturen en dit te verduidelijken
in een addendum bij de circulaire om een parallellisme met Sociale Zaken te behouden

41

aanmelding Belspo
Er zijn vier gevallen waarin een gedeeltelijke vrijstelling geldt van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing in het
kader van wetenschappelijk onderzoek:
- 1. universiteiten en hogescholen die "assistent-onderzoekers" of "postdoctorale" onderzoekers tewerkstellen
- 2. ondernemingen die onderzoekers tewerkstellen in "onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's" ter
uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten die zij afsluiten met de voormelde instellingen
- 3. "Young Innovative Companies" die wetenschappelijk personeel tewerkstellen in het kader van onderzoeksprojecten
- 4. ondernemingen die onderzoekers tewerkstellen in "onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's", voor
zover de onderzoekers over het in de wet bepaalde diploma beschikken
- aanmelding bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) is verplicht in de laatste
drie gevallen
- zowel de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing als de FOD Financiën kunnen aan Belspo de bevestiging vragen of de
betreffende onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's aan de wettelijke omschrijving voldoen en of (in het
voormelde vierde geval) aan de gestelde diplomavereiste voldaan is (art. 275/3, § 3, lid 5 en 6 WIB 1992)
- het advies van Belspo is bindend en definitief
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aanmelding Belspo
Veel discussies omtrent aanmelding en mededelingen:
- het hof van beroep te Antwerpen (19.01.2021) antwoordde dat de vrijstelling van de doorstortingsverplichting enkel geldt bij tijdige
aanmelding: dit is voorafgaandelijk
- het advies van Belspo is krachtens de wet "bindend" (Antwerpen 16 maart 2021), ook voor de administratie

Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-62, 224
-

-

een advies dat "conform" de wettelijke en reglementaire voorschriften door Belspo is uitgebracht, is in principe "bindend"
moet het "tijdsbestedingspercentage" al dan niet in de aanmelding bij Belspo vermeld worden en wat gebeurt er wanneer dat
percentage wel vermeld is en Belspo (op aanvraag) een positief advies heeft afgeleverd? De vereiste aanmelding bij Belspo moet
geen tijdsbestedingspercentage vermelden
wat als de aanmelding het tijdsbestedingspercentage wel vermeld ? Die vermelding bindt de Administratie niet
is een 'elektronische' aanmelding altijd verplicht ? Ook andere aanmeldingswijzen aanvaardt, maar dat er steeds een bewijs van
aanmelding tot haar beschikking moet worden gehouden

- als de adviesaanvraag uitgaat van de FOD Financiën moet zij "op elektronische wijze" worden ingediend (art. 95/4 KB/WIB92)
- als de adviesaanvraag uitgaat van de belastingplichtige zelf, dan moet zij "hetzij schriftelijk, hetzij op elektronische wijze" worden
ingediend (art. 95/3 KB/WIB 1992). Een 'elektronische' aanvraag is dan niet verplicht

=> er is een wetswijziging op komst!
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voordeel van alle aard
Principe:
“Wanneer een werkgever zowel een bedrijfswagen als een tankkaart ter beschikking stelt, wordt er slecht één (forfaitair)
belastbaar voordeel belast.”
Anders dan bij benzine- of dieselwagens, bestaan er voor elektrische bedrijfswagens verschillende manieren om te tanken:
• opladen aan oplaadpunt van het bedrijf;
• opladen aan een elektrische laadpaal van een tankstation;
• thuis opladen
Vraag:
wat als men beschikt over een ‘tankkaart’ voor de elektrische wagen, men thuis oplaadt en aldus de ‘getankte’ elektriciteit
terugbetaald krijgt? Extra VAA?
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voordeel van alle aard - tankkaart
Vr. en Antw. Kamer 2020-2021, nr. 55-060,159
Indien de werkgever naast de elektrische bedrijfswagen stelt de werkgever eveneens volgende zaken ter beschikking:

Geen bijkomend voordeel indien aan 3 voorwaarden is voldaan:
1) WG stelt elektrische laadpaal of homecharger ter beschikking van de WN;
2) De laadpaal is in staat te communiceren over de hoeveelheid verbruikte elektriciteit;
3) De car-policy dient te voorzien in de terugbetaling van de met de home charger getankte elektriciteit.
De Administratie aanvaardt dat de terugbetaling op dezelfde wijze wordt behandeld als de terbeschikkingstelling van een
bedrijfswagen met tankkaart, op voorwaarde dat de terugbetaling gebeurt op basis van de werkelijke elektriciteitskost.

45

voordeel van alle aard - tankkaart
Indien niet aan 3 voorwaarden is voldaan -> onderscheid naargelang soort verplaatsing
- de vergoeding vormt een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever voor de thuis ‘getankte’ elektriciteit in geval
van dienstverplaatsingen;
- de vergoeding vormt een bijdrage van de werkgever in de kosten van het woon-werkverkeer in geval van verplaatsingen in
het woon-werkverkeer; (vrijstelling kan indien als werknemer zijn kosten niet bewijst)
- de vergoeding geeft aanleiding tot een bijkomend VAA (gelijk aan het werkelijk betaalde bedrag) voor zover de thuis
‘getankte’ elektriciteit wordt gebruikt voor pure privéverplaatsingen (exclusief woon-werkverkeer)

De verhoging van de verworpen uitgaven met 40% van het voordeel wanneer de vennootschap de brandstofkosten
verbonden met het persoonlijk gebruik geheel of gedeeltelijk ten laste neemt is eveneens van toepassing t.a.v. elektrische
wagens
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privé opladen elektrische wagens
PV nr. 472 Dhr Joris Vandenbroucke d.d. 01.06.2021
Vraag:
- voor elektrische en hybride voertuigen heerst er vandaag echter onduidelijkheid over het opladen van deze voertuigen in
de privé woonst.
- in feite wordt zo'n wagen op naam van een bedrijf dan thuis elektrisch getankt.
- werknemers en eigenaren van een vennootschap kunnen er vandaag voor kiezen om voor die elektriciteit een forfait
uitbetaald te krijgen.
1. Wordt het aanrekenen van een onkostennota voor elektriciteitsverbruik voor het thuis opladen van een
elektrisch voertuig aanvaard door de belastingadministratie, en welke bewijzen worden daarvoor aanvaard?
2. Welke prijs per kwh wordt vandaag aanvaard door de fiscus?
3. Is het geen mogelijkheid om de belastingadministratie jaarlijks een vast bedrag per kwh te laten publiceren dat kan
worden aangerekend, om hierover opheldering te bieden?
47
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privé opladen elektrische wagens
wanneer een werkgever de kosten voor het elektriciteitsverbruik voor het thuis opladen van een ter beschikking gestelde elektrische
bedrijfswagen terugbetaalt aan de werknemer, dan moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de soort verplaatsing:
1. de terugbetaling van elektriciteit die betrekking heeft op professionele verplaatsingen maakt een niet-belastbare terugbetaling
van eigen kosten van de werkgever uit voor zover de werkgever het dubbel bewijs levert dat die vergoeding bestemd is tot het
dekken van kosten die hem eigen zijn en dat die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed;
2. de terugbetaling van elektriciteit die betrekking heeft op woon-werkverkeer maakt een door de werkgever
toegekende vergoeding uit als betaling of terugbetaling van reiskosten tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling.
Deze vergoeding maakt bij de werknemer voor het werkelijk betaalde bedrag een belastbaar voordeel van alle aard uit
3. de terugbetaling van elektriciteit die betrekking heeft op de eigenlijke privéverplaatsingen maakt bij de werknemer voor het
werkelijk betaalde bedrag een belastbaar voordeel van alle aard uit wanneer een werkgever:
- naast een elektrische bedrijfswagen eveneens een home charger of elektrische laadpaal ter beschikking stelt van zijn werknemer;
- die over een specifiek communicatiesysteem beschikt dat aan de werkgever het electrciteitsverbuik communiceert
- en de van toepassing zijnde car policy bovendien voorziet in de terugbetaling van de met de home charger 'getankte' elektriciteit.
Er zijn geen plannen om een vast bedrag per kwh te publiceren gezien het variëren van de distributienettarieven over het grondgebied.
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autokosten
Betreft de fiscale aftrekbaarheid van een bedrijfswagen waarvan de uitstoot volgends de NEDC 2.0- of de WLTP-methode
werd vastgesteld (beide vermeld)
Is een in 2021 gekocht voertuig dat een NEDC 2.0-waarde op het gelijkvormigheidsattest vertoont:
• fiscaal aftrekbaar op basis van deze waarde voor de gehele periode van de afschrijving?
• enkel aftrekbaar op basis van deze waarde voor het jaar 2021, en op basis van de WLTP-waarde in de daaropvolgende
jaren?
PV nr. 486 Mevr. Julie Chanson d.d. 4.06.2021
Als beide waardes op het gelijkvormigheidsattest vermeld staan hebt u, behoudens nieuwe wetsbepalingen, de vrije keuze
gedurende de levensduur van het voertuig.

• Enkel NEDC-waarde op attest → NEDC gebruiken
• Enkel WLTP-waarde op attest → WLTP gebruiken
• Zowel NEDC (2.0) als WLTP → vrije keuze
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vergroening mobiliteit
PV Dhr Reccino Van Lommel d.d. 01.06.2021
1. Op welke wijze zullen gederfde inkomsten van accijnzen en btw uit brandstoffen worden gecompenseerd?
2. Wat is het concrete effect op het voordeel alle aard? (berekeningswijze)
3. Degressieve afname van aftrekbaarheid elektrische voertuigen tot 67,5% betekent dat die in de toekomst fiscaal
minder voordelig zijn dan de voertuigen met verbrandingsmotor vandaag?
4. Zal het aangekondigde aanbod de betaalbaarheid voor de bedrijven en kleine zelfstandigen garanderen?
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vergroening mobiliteit
PV Dhr Reccino Van Lommel d.d. 01.06.2021
Antwoord:
- de budgettaire tekorten zijn niet het gevolg van dit voorstel, maar van een veranderende wereld;
- het verschil in fiscale aftrek voor elektrische bedrijfswagens wordt in vergelijking met die van verbrandingsmotoren
alleen maar groter. Vanaf 2027 zal de aftrek voor deze elektrische wagens geleidelijk aan afgebouwd worden naar het
gemiddelde niveau van vandaag, met name de 67,5 %. De vergroening wordt daarmee verder versneld, zonder dat wij
op lange termijn minder budgettaire ontvangsten krijgen;
- sommige ontvangsten in bv. accijnzen zullen inderdaad dalen, maar dat zouden ze sowieso;
- het klopt dat een hogere cataloguswaarde een verhogend effect heeft op het voordeel van alle aard, maar dat wordt
gedeeltelijk gecompenseerd door het minimale CO2-percentage als gevolg van de nul-uitstoot van het voertuig;
- aan de berekeningswijze van het VAA wordt niet geraakt;
- de regels m.b.t. aftrekbaarheid van laadpalen wijzigen niet.
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vergroening mobiliteit
PV nr. 462 Mevr. Caroline Taquin d.d. 31.05.2021
1. Enkel voor de 100 % elektrische wagens zal er een belastingaftrek gelden. Waarom heeft de regering er niet voor
geopteerd om dat ook voor de hybride voertuigen mogelijk te maken? Welke andere maatregelen zullen er genomen
worden om het gebruik van zulke hybride motoren aan te moedigen?
2. Welke investeringen zal het federale niveau concreet doen om op onze toekomstige behoeften op het stuk van de
logistiek en van de energievoorziening via laadpalen in te spelen?
3. Kunt u de maatregelen die genomen werden om de privépersonen en de bedrijven bij het plaatsen van een intelligente
laadpaal een financieel duwtje in de rug te geven toelichten?
4. Hoe luiden precies de conclusies van uw gedachtewisselingen met uw ambtgenoten van de deelgebieden over dat
onderwerp, meer bepaald op het stuk van de complementariteit van de maatregelen en de communicatie ten aanzien
van de bedrijven en de privépersonen?
52
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Vergroening mobiliteit
Antwoorden Minister van financiën
1. Ieder automerk heeft vandaag al één of meerdere elektrische wagens in de aanbieding. In de aanloop naar 2026 zal dit
aanbod alleen maar toenemen. Het aanbod zal er dus zijn. Het is dus logisch om fiscaal volop in te zetten op deze
onomkeerbare evolutie richting koolstofemissievrije wagens en niet meer op de tussenoplossing die hybride wagens
vormen.
2. Het ontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, dat binnenkort in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers zal ingediend worden, bevat ook steunmaatregelen om de installatie van laadstations
thuis en op semipublieke plaatsen verder aan te moedigen.
3. Het betreft fiscale maatregelen die ingevoerd zullen worden in de personen- en vennootschapsbelasting zonder afgelijnd
budget. Op dit moment zijn er geen andere maatregelen gepland dan deze opgenomen in het ontwerp van wet
4. Alle gewesten zetten in op de uitbreiding van de oplaadstructuur voor elektrische voertuigen. De federale maatregelen
kunnen dat beleid dan ook alleen maar verder ondersteunen.
53
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beroepskosten
PV nr. 256 Dhr Denis Ducarme d.d. 5.07.2021

Voorwaarde voor opening horeca is een goede ventilatie :
Investering in bijv. toestel om CO2-concentratie te meten is noodzakelijk;
Kosten om zich aan de regelgeving te conformeren zijn aanzienlijk;

1. Zijn dit aftrekbare beroepkosten conform artikel 49 WIB92?
2. Mogelijkheid om alle kosten reeds af te trekken in jaar van investering?
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beroepskosten
PV nr. 256 Dhr Denis Ducarme d.d. 5.07.2021
Antwoorden:

1. gedane investeringen om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor ventilatie zijn aftrekbare
beroepskosten, conform artikel 49WIB92;
2. er wordt niet afgeweken van de normale afschrijvingsregels.

3. Wel mogelijkheid om verhoogde investeringsaftrek (25%) toe te passen;
→Programmawet dd. 20/12/2020 heeft de toepassing van het 25%-tarief IA verlengd voor investeringen
gedaan tot en met 31/12/2022
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UBO register
PV nr. 510 Dhr Steven Matheï d.d. 25.06.2021
Sinds 11 oktober zijn de informatieplichtigen (vennootschap, (internationale) vzw of stichting) verplicht om elk
document op te laden in het UBO-register dat aantoont dat de informatie opgenomen in het register adequaat,
nauwkeurig en actueel is
1 a) Welke bewijsstukken zijn vereist voor vzw’s?
idem als voor andere rechtsvormen. Inhoud van document moet bewijzen dat de informatie in het UBO-register
adequaat, nauwkeurig en actueel is. Geen specifiek document vereist.
Notulen laatste AV of de statuten kunnen worden aanvaard. Wettelijke vertegenwoordiger moet ervoor zorgen
dat de bewijsdocumenten voldoende leesbaar zijn.
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UBO register
PV nr. 510 Dhr Steven Matheï d.d. 25.06.2021
Sinds 11 oktober zijn de informatieplichtigen (vennootschap, (internationale) vzw of stichting) verplicht om elk
document op te laden in het UBO-register dat aantoont dat de informatie opgenomen in het register adequaat,
nauwkeurig en actueel is
1 b) & c) Is publicatie in BS voldoende voor leden van het bestuursorgaan/leden van het dagelijks bestuur? Moet
link naar de publicatie worden opgeladen? Moet publicatie worden gedownload en worden opgeladen? Andere
stappen?
het is aan de informatieplichtige om dit te beoordelen. Link met Belgisch Staatsblad kan voldoende zijn indien
deze alle informatie bevat. Indien gegevens ontbreken, zal een bijkomend document nodig zijn.
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UBO register
1d) is een verwijzing naar het doel in de statuten voldoende voor de natuurlijke personen of de categorie van
natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vzw werd opgericht? Moet link naar de publicatie worden
opgeladen? Moet publicatie worden gedownload en worden opgeladen? Andere stappen?
In de meeste gevallen zal de publicatie volstaan, aangezien dit in de statuten zal opgenomen zijn.
e) Welke bewijsstukken moeten wat betreft de andere personen met zeggenschap worden toegevoegd en op
welke manier?
=> Het is aan de informatieplichtige om dit te beoordelen. Publicatie kan voldoende zijn indien deze alle
informatie bevat. Indien gegevens ontbreken, zal een bijkomend document nodig zijn voor de categorieën 4 tot
6 bij vzw’s.
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UBO register
2. Wanneer is link met BS mogelijk en wordt deadline van 31 augustus 2021 behouden of zal men opnieuw
uitstel verkrijgen?
Antwoord: De Administratie van de Thesaurie doet het mogelijke om de link met het BS tijdig te voorzien.

De Tijd 16/10/2021:
“Bijna twee jaar na de deadline blijken nog altijd meer dan 80.000 bedrijven en vzw’s, of zo’n 11 procent, niet in
orde met de registratie. Sinds vorig jaar stuurt de fiscus daarom aanmaningen om die bedrijven tot registratie
aan te sporen.
Duizenden bedrijven die geen gevolg hebben gegeven aan die herinneringsbrief mogen vanaf 22 oktober een
boete verwachten. ‘In een eerste fase en stapsgewijs krijgen 8.000 vennootschappen een boete van 500 euro
per bestuurder. Later volgen de vzw’s die niet in orde zijn’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën.”
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Kapitaalverminderingen
PV nr. 400 Dhr Vermeersch d.d. 29.04.2021
• Sinds 1 januari 2018: kapitaalvermindering in een vennootschap dient pro rata te worden aangerekend;
• Gedeelte van de kapitaalvermindering wordt als een belastbaar dividend aanzien indien uitkerende
vennootschap over bepaalde reserves beschikt
• Pro memorie: niet belastbaar gedeelte kan worden berekend conform volgende formule:

• Bepaalde reserves, zoals liquidatiereserves, dienen niet te worden meegenomen in de noemer van
bovenstaande breuk. Niet belastbaar gedeelte wordt zo groter!
VRAAG: wat bij kapitaalvermindering door vrijstelling van volstortingsplicht?
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Kapitaalverminderingen
PV nr. 400 Dhr Vermeersch d.d. 29.04.2021
Antwoord:

• Bij een kapitaalsvermindering door vrijstelling volstortingsplicht is er geen sprake van een terugbetaling van
kapitaal, conform artikel 18, eerste lid, 2°, WIB92
• Bepaling m.b.t. de pro rata aanrekening van de kapitaalvermindering is bijgevolg niet van toepassing in dit
geval
 Geen pro rata aanrekening nodig in het geval van vrijstelling volstortingsplicht
TIP: Bij conformering statuten aan nieuw WVV → evt. kwijtschelding volstortingsplicht voorzien!
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Belastingverhoging
Mondelinge vraag nr. 55016197C Dhr. Wouter Vermeersch d.d. 5.05.2021
Twee elementen inzake de toepassing van een belastingverhoging:
➢ Materieel gegeven;
➢ Moreel gegeven: al dan niet ‘kwade trouw’, al dan niet ‘opzet om belastingen te ontduiken’.
In rechtspraak aanzien als gevallen van opzet om belastingen te ontduiken: “belastingplichtige legt stukken,
boeken of uittreksels neer die, door weglatingen/veranderingen/overschrijvingen, vervalst zijn.
Belastingverhoging in volgende gevallen?
-SITUATIE 1: facturatie goederen aan bedrijf; goederen worden gebruikt door en zijn bestemd voor een
ander bedrijf;
-SITUATIE 2: gebruik aankoopfactuur door wijziging omschrijving/leveradres;
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Belastingverhoging
Antwoord:
• Een belastingverhoging is mogelijk bij niet-aangifte, laattijdige aangifte of bij een onvolledige of onjuiste
aangifte;
• Percentage is afhankelijk van de aard, de ernst en de rang van de overtreding;
• Situaties verwijzen naar onvolledige/onjuiste aangifte (anders dan inzake RV en BV);
• Belangrijk om concrete, feitelijke omstandigheden van de overtreding na te gaan;
→ Op die manier wordt de ernst van de overtreding bepaald;
→ Omstandigheden buiten de wil van de belastingplichtige;
→ Vervalsen van stukken is een omstandigheid die ernst van de overtreding bepaalt;
• Bij valsheid in geschrifte: belastingverhoging tot 200% mogelijk, ongeacht rang!
Zie volgende slide voor een schema van de belastingverhogingen
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Belastingverhoging
De schaal van de belastingverhogingen bij niet-aangifte, andere dan inzake roerende voorheffing en
bedrijfsvoorheffing, wordt als volgt vastgesteld (Art225, KB/WIB91):
Aard van de overtredingen

Verhogingen

A. Niet-aangifte te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige:

Nihil

B. Niet-aangifte zonder het opzet de belasting te ontduiken:
- 1ste overtreding (zonder inachtneming van de in A vermelde gevallen van niet-aangifte):

10 %

- 2de overtreding:

20 %

- 3de overtreding:

30 %

Vanaf de 4de overtreding worden de overtredingen van deze aard bij C ingedeeld en als zodanig bestraft.
C. Niet-aangifte met het opzet de belasting te ontduiken:
- 1ste overtreding:

50 %

- 2de overtreding:

100 %

- 3de overtreding en volgende overtredingen:

200 %

D. Niet-aangifte gepaard gaande met ofwel onjuistheid of verzwijging door valsheid of gebruik van valse stukken
tijdens de verificatie van de belastingtoestand, ofwel met een omkoping of een poging tot omkopen van
ambtenaren:
in alle gevallen:

200 %
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Nalatigheidsinteresten
Principe
Nalatigheidsintresten zijn verschuldigd indien btw, bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen na de vervaldag
worden betaald. ‘Bijzaak volgt hoofdzaak’
Tot en met AJ 2020:
• Nalatigheidsintresten op btw zijn aftrekbaar;
• Nalatigheidsintresten op bedrijfsvoorheffing zijn aftrekbaar;
• Nalatigheidsintresten op vennootschapsbelasting zijn niet aftrekbaar.
Vraag: als onderdeel van het Zomerakkoord vanaf AJ 2021 volgende zaken niet meer aftrekbaar:
• Administratieve geldboeten opgelegd door overheden;
• Verhogingen van sociale bijdragen
Zijn aldus de nalatigheidsintresten op btw, bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen nog steeds aftrekbaar
vanaf AJ 2021?
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Nalatigheidsinteresten
Antwoord:
- Bevestiging van niet aftrekbaarheid van verhogingen van sociale bijdragen;
- Maar wat de aftrekbaarheid van nalatigheidsintresten op belastingen en sociale bijdragen betreft, heeft de
wet niets gewijzigd, zodat het ‘bijzaak volgt hoofdzaak’-principe van toepassing blijft

66

33

1/12/2021

5. CBN adviezen

67

Herwaarderingsmeerwaarden
CBN-advies 2021/13 – Herwaarderingsmeerwaarden bij vennootschappen: gevolgen van de wijzigingen
aangebracht door het WVV en KB WVV : Advies van 10 februari 2021 (update)

-

Zowel in volledig schema, verkort schema als microschema → op de passiefzijde van de balans rubriek II.
Herwaarderingsmeerwaarden;
Omvatten voornamelijk de niet-gerealiseerde meerwaarden op vaste activa;
CBN-advies in kwestie behandelt zowel herwaarderingsmeerwaarden in hoofde van een
kapitaalhoudende vennootschap, als in hoofde van een kapitaalloze vennootschap;

-

Belangrijk: marktwaarde van de activa moet op vaststaande en duurzame wijze uitstijgen boven de
boekwaarde

-

Indien activa noodzakelijk zijn voor voortzetting bedrijf → herwaardering kan slechts indien verantwoord
door rendabiliteit vennootschap of deze van de (I)VZW of stichting
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Herwaarderingsmeerwaarden
Geherwaardeerde waarde moet worden verantwoord in toelichting van de JR waarin herwaardering voor het
eerst werd toegepast
Bij kapitaalhoudende vennootschappen (bijv. een NV)
Mogelijk om de geboekte herwaarderingsmeerwaarde om te zetten in kapitaal, voor een bedrag =
geherwaardeerde waarde – geraamde belastingen;
Vroeger: kapitaalverhoging door incorporatie herwaarderingsmeerwaarde werd vaak gevolgd door
kapitaalvermindering via terugbetaling aan de aandeelhouders of ter aanzuivering van verliezen.
MAAR:
Artikel 7:208 WVV: “Wanneer een HWMW in het kapitaal is omgezet, mag het kapitaal niet worden verminderd
tot een bedrag lager dan het minimumkapitaal verhoogd met het bedrag van de omgezette HWMW of
verminderd met het bedrag van de evt. inmiddels gerealiseerde meerwaarde ingevolge overdracht
actiefbestanddeel;
Niet-afgeschreven deel HWMW → onbeschikbaar gestelde reserve, een uitkeringsverbod is van toepassing.
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Herwaarderingsmeerwaarden
Bij kapitaalhoudende vennootschappen (bijv. een NV) – VOORBEELD 1:
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Herwaarderingsmeerwaarden
Bij kapitaalhoudende vennootschappen (bijv. een NV) – VOORBEELD 2:

 Kapitaal mag na de kapitaalvermindering niet minder bedragen dan: 61.500 EUR minimumkapitaal +
33.750 EUR HWMW – 20.000 EUR realisatie = 75.250 EUR.

 Kapitaal wordt 148.750 EUR – 60.000 EUR = 88.750 EUR > 75.250 EUR
 dus OK
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Herwaarderingsmeerwaarden
Bij kapitaalloze vennootschappen (bijv. een BV)
• Geen wettelijke bepalingen, zoals bij de kapitaalhoudende vennootschappen wel het geval is;
• CBN is van mening dat een gebrek aan wettelijke bepalingen niet impliceert dat een omzetting van HWMW – aftrek
geraamde belasting naar inbreng per definitie onmogelijk zou zijn;
• De omzetting moet dan worden geboekt op rekening 119 Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal;
• Voor niet afgeschreven gedeelte geen mogelijkheid om te boeken naar 1109 Andere beschikbare inbreng buiten
kapitaal.
HWMW uit het verleden (toen nog BVBA) dienen ook te worden geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, in casu 1119 Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal.
→ Anders foutieve conclusie mogelijk dat de in inbreng omgezette HWMW gerealiseerde winst uitmaakt.
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Scheidingsaandeel
CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020

1. Inleiding
Het WVV voorziet dat de besloten vennootschap (BV) in haar statuten een uittredings- en
uitsluitingsmogelijkheid ten laste van het vennootschapsvermogen kan uitwerken naar analogie met wat geldt
voor de coöperatieve vennootschap (CV).
Een belangrijk verschilpunt ten opzichte van de CV is dat dit voor een BV slechts mogelijk is indien de statuten
een uittreding of uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen expliciet voorzien, terwijl dit voor de CV
altijd mogelijk is, zelfs als de statuten dit zouden verbieden.
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Scheidingsaandeel
CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020
2. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de BV.
Bij de BV is de uittredings- en uitsluitingsregeling lastens het vennootschapsvermogen steeds een facultatieve
regeling.
Dat wil zeggen dat wanneer de statuten die modaliteit niet voorzien een uittreding of uitsluiting lastens het
vennootschapsvermogen niet mogelijk is.
Het WVV regelt daarentegen wel een aantal modaliteiten die van toepassing zijn indien een uittredings- of
uitsluitingsregeling lastens het vennootschapsvermogen statutair is opgenomen doch niet in detail geregeld is
(default-regeling).
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Scheidingsaandeel
CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020
2. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de BV.
A. Vrijwillige uittreding (artikel 5:154 WVV)
Ongeacht wat de statuten dienaangaande zouden vermelden, is de vrijwillige uittreding van een
aandeelhouder-oprichter slechts mogelijk met ingang van het derde boekjaar na de oprichting.
Daarnaast gelden de volgende regels tenzij statutaire bepalingen anders luiden:
-

de aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
een aandeelhouder treedt met al zijn aandelen uit, waarbij deze aandelen worden vernietigd;
de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar waarbij het bedrag
van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien moet worden betaald;
het bedrag van het scheidingsaandeel is per aandeel gelijk aan het bedrag dat voor dat aandeel werkelijk
werd gestort en nog niet werd terugbetaald met een maximum van de nettoactiefwaarde van dit aandeel
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening

75

Scheidingsaandeel
CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020
2. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de BV.
A. Vrijwillige uittreding (artikel 5:154 WVV)
De uitkering van het bedrag van het scheidingsaandeel waarop een aandeelhouder recht heeft ingevolge zijn
uittreding wordt aangemerkt als een uitkering waarop de uitkeringstesten van toepassing zijn
Indien in toepassing van voormelde uitkeringstesten het scheidingsaandeel niet of niet geheel kan worden
uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Hiervan
kan statutair niet worden afgeweken. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt
uitgekeerd vóór iedere andere uitkering aan aandeelhouders.
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Scheidingsaandeel
CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020

2. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de BV.
A. Vrijwillige uittreding (artikel 5:154 WVV)
Procedure
Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot uittreding
gedurende het voorgaande boekjaar. Dit verslag bevat ten minste de volgende informatie:
-

de identiteit van de uitgetreden aandeelhouders;
het aantal en de soort aandelen waarmee wordt uitgetreden;
de betaalde vergoeding en eventuele andere modaliteiten;
het aantal geweigerde verzoeken met vermelding van de reden daarvoor.
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Scheidingsaandeel
CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020
2. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de BV.
A. Vrijwillige uittreding (artikel 5:154 WVV)
Procedure
Het bestuursorgaan moet op datum van iedere uittreding het aandelenregister bijwerken door de vermelding
van de uittredingen, de datum van deze uittreding en de betaalde vergoeding. Op die wijze geeft het
aandelenregister op ieder ogenblik de correcte toestand weer van de aandeelhouders van de BV.
De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging, ingevolge de wijziging van het aantal aandelen,
worden, vóór het einde van het boekjaar waarin wordt uitgetreden, vastgesteld bij een authentieke akte
verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Het betreft een statutenwijziging betreft waarvoor de tussenkomst van de algemene vergadering niet is
vereist. De gebruikelijke neerleggings- en publiciteitsverplichting (publicatie in het B.S. bij statutenwijzigingen
zijn onverminderd van toepassing.
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Scheidingsaandeel
CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020
2. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de BV.
B. Uittreding van rechtswege of wegens het verlies van de statutair vereiste hoedanigheid (artikel 5:156 WVV)
Naast de vrijwillige uittreding op initiatief van de individuele aandeelhouder kunnen de statuten van een BV
ook voorzien in een regeling waarbij geacht wordt dat de aandeelhouder van rechtswege is uitgetreden lastens
het vermogen van de BV in geval van:

-

overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een
aandeelhouder;
het niet langer beantwoorden aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden
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Scheidingsaandeel
CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020
2. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de BV.

B. Uittreding van rechtswege of wegens het verlies van de statutair vereiste hoedanigheid (artikel 5:156 WVV)
In dat geval wordt geacht dat de uittreding heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat die omstandigheid
optreedt en gelden dezelfde wettelijke bepalingen als diegene die gelden bij een vrijwillige uittreding, met
uitzondering van de toepassing van de termijnen bepaald in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1° en 2° WVV.
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Scheidingsaandeel
CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020

2. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de BV.

C. Uitsluiting (artikel 5:155 WVV)
De uitsluiting van een aandeelhouder lastens het vermogen van de BV vindt niet plaats op initiatief van de
individuele aandeelhouder en evenmin van rechtswege, doch op initiatief van het bestuursorgaan.
De uitsluiting van een aandeelhouder lastens het vermogen van de BV is bovendien uitsluitend mogelijk
indien de statuten van de BV expliciet voorzien in de mogelijkheid van een uitsluiting lastens het
vennootschapsvermogen om een wettige reden of omwille van andere in de statuten vermelde redenen.
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CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020
2. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de BV.
C. Uitsluiting (artikel 5:155 WVV)
Tenzij de statuten anders bepalen heeft de uitgesloten aandeelhouder recht op de uitbetaling van een
scheidingsaandeel dat per aandeel gelijk is aan het bedrag dat voor dat aandeel werkelijk werd gestort en nog
niet werd terugbetaald, met een maximum van de nettoactief waarde van dit aandeel zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening.
De uitkering van het bedrag van het scheidingsaandeel waarop een aandeelhouder recht heeft ingevolge zijn
uitsluiting, wordt aangemerkt als een uitkering waarop de uitkeringstesten van toepassing zijn. Indien in
toepassing van voormelde uitkeringstesten het scheidingsaandeel niet of niet geheel kan worden uitgekeerd,
wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten.
Hiervan kan statutair niet worden afgeweken. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt
uitgekeerd vóór iedere andere uitkering aan aandeelhouders. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder
worden vernietigd.
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Scheidingsaandeel
CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020
2. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de BV.
C. Uitsluiting (artikel 5:155 WVV)
Procedure
Het bestuursorgaan deelt een gemotiveerd voorstel tot uitsluiting mee aan de betrokken aandeelhouder. De
aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, wordt verzocht zijn opmerkingen schriftelijk over te maken
aan de algemene vergadering binnen de maand nadat het voorstel tot uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien de aandeelhouder daar om verzoekt moet hij worden gehoord
Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Deze uitsluiting moet worden gemotiveerd. Het bestuursorgaan deelt binnen de vijftien dagen het
gemotiveerd besluit van de algemene vergadering mee aan de aandeelhouder en schrijft de uitsluiting in het
aandelenregister met vermelding van de datum van de uitsluiting, en de bedragen betaald aan de betrokken
aandeelhouder.
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CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020
2. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de BV.
C. Uitsluiting (artikel 5:155 WVV)
Procedure
De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging, ingevolge de wijziging van het aantal
aandelen, worden, vóór het einde van het boekjaar waarin wordt uitgetreden, vastgesteld bij een
authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
De Commissie merkt op dat dit een statutenwijziging betreft waarvoor de tussenkomst van de algemene
vergadering niet is vereist.
De gebruikelijke neerleggings- en publiciteitsverplichting (publicatie in het B.S.) bij statutenwijzigingen zijn
onverminderd van toepassing.
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3. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de CV
De uittredings- en uitsluitingsmogelijkheid lastens het vennootschapsvermogen is bij de CV van dwingend
recht.
Niettegenstaande andersluidende statutaire bepalingen hebben de aandeelhouders het recht uit de CV te
treden ten laste van het vermogen van de CV.
Daarnaast kan de CV niettegenstaande andersluidende bepalingen steeds een aandeelhouder om wettige
redenen uitsluiten.
Zoals hierna toegelicht kunnen behoudens de modaliteiten die van dwingend recht zijn, bepaalde
modaliteiten statutair afwijkend worden geregeld en geldt de in het WVV vermelde regeling slechts bij het
ontbreken van andersluidende statutaire bepalingen (default-regeling).
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3. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de CV
A. Vrijwillige uittreding (artikel 6:120 WVV)
Ongeacht wat de statuten dienaangaande zouden vermelden, is de vrijwillige uittreding van een
aandeelhouder-oprichter slechts mogelijk met ingang van het derde boekjaar na de oprichting.
Daarnaast gelden de volgende regels tenzij statutaire bepalingen anders luiden:
-

de aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
een aandeelhouder treedt met al zijn aandelen uit, waarbij deze aandelen worden vernietigd;
de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar waarbij het bedrag
van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien moet worden betaald;
het bedrag van het scheidingsaandeel is per aandeel gelijk aan het bedrag dat voor dat aandeel werkelijk
werd gestort en nog niet werd terugbetaald met een maximum van de nettoactiefwaarde van dit aandeel
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening
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3. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de CV
A. Vrijwillige uittreding (artikel 6:120 WVV)

De uitkering van het bedrag van het scheidingsaandeel waarop een aandeelhouder recht heeft ingevolge zijn
uittreding wordt aangemerkt als een uitkering waarop de uitkeringstesten van toepassing zijn.
Indien in toepassing van voormelde uitkeringstesten het scheidingsaandeel niet of niet geheel kan worden
uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten.
Hiervan kan statutair niet worden afgeweken. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt
uitgekeerd vóór iedere andere uitkering aan aandeelhouders.
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3. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de CV
A. Vrijwillige uittreding (artikel 6:120 WVV)
Procedure.
Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot uittreding
gedurende het voorgaande boekjaar.
Dit verslag bevat ten minste de volgende informatie: - het aantal en de soort aandelen waarmee wordt
uitgetreden; - de betaalde vergoeding en eventuele andere modaliteiten; - het aantal geweigerde verzoeken
met vermelding van de reden daarvoor. In tegenstelling voor wat geldt voor de BV moet de identiteit van de
uitgetreden aandeelhouders niet worden opgenomen in dit verslag, tenzij de statuten dit verplichten.
Het bestuursorgaan moet op datum van iedere uittreding het aandelenregister bijwerken door de vermelding
van de uittredingen, de datum van deze uittreding en de betaalde vergoeding.
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3. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de CV
A. Vrijwillige uittreding (artikel 6:120 WVV)

Procedure.
Op die wijze geeft het aandelenregister op ieder ogenblik de correcte toestand weer van de aandeelhouders
van de BV. Terwijl voor een BV ten laatste voor het einde van het boekjaar waarin de uittreding of de
uitsluiting heeft plaatsgevonden een authentieke akte vereist is op verzoek van het bestuursorgaan voor de
authentieke vaststelling van de statutenwijziging die het gevolg is van de wijziging van het aantal aandelen,
geldt dergelijke vereiste niet voor de CV.
Daartegenover staat dat voor een CV het jaarverslag, of, bij gebrek daaraan, een stuk dat samen met de
jaarrekening moet worden neergelegd (en gepubliceerd), per soort het aantal uitstaande aandelen per einde
van het boekjaar moet vermelden.
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3. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de CV
B. Uittreding van rechtswege of wegens het verlies van de statutair vereiste hoedanigheid (artikel 6:121 en
6:122 WVV).
Naast de vrijwillige uittreding op initiatief van de individuele aandeelhouder kan in de volgende gevallen
sprake zijn van een uittreding lastens het vennootschapsvermogen van rechtswege:
-

tenzij de statuten anders bepalen, bij overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of
onbekwaamverklaring van een aandeelhouder;
indien de statuten dit voorzien, wanneer de aandeelhouder niet langer beantwoordt aan de statutaire
vereisten om aandeelhouder te worden .

In dat geval wordt geacht dat de uittreding heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat die omstandigheid
optreedt en gelden dezelfde wettelijke bepalingen als diegenen die gelden bij een vrijwillige uittreding, met
uitzondering van de toepassing van de termijnen bepaald in artikel 6:120, § 1, tweede lid, 1° en 2° WVV.
90

45

1/12/2021

Scheidingsaandeel
CBN-advies 2021/XX – Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV Scheidingsaandeel Ontwerpadvies van 9 september 2020
3. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de CV
C. Uitsluiting (artikel 6:123 WVV)

De uitsluiting van een aandeelhouder lastens het vermogen van de CV vindt niet plaats op initiatief van de
individuele aandeelhouder en evenmin van rechtswege, doch op initiatief van het bestuursorgaan.
De uitsluiting van een aandeelhouder lastens het vermogen van de CV om een wettige reden is steeds
mogelijk zelfs indien de statuten anders zouden luiden.
De statuten kunnen bovenop wettige reden bijkomende redenen tot uitsluiting bepalen.
Tenzij de statuten anders bepalen heeft de uitgesloten aandeelhouder recht op de uitbetaling van een
scheidingsaandeel dat per aandeel gelijk is aan het bedrag dat voor dat aandeel werkelijk werd gestort en nog
niet werd terugbetaald, met een maximum van de nettoactief waarde van dit aandeel zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening.
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3. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de CV
C. Uitsluiting (artikel 6:123 WVV)
De uitkering van het bedrag van het scheidingsaandeel waarop een aandeelhouder recht heeft ingevolge zijn
uitsluiting, wordt aangemerkt als een uitkering waarop de uitkeringstesten van toepassing zijn.
Indien in toepassing van voormelde uitkeringstesten het scheidingsaandeel niet of niet geheel kan worden
uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Hiervan
kan statutair niet worden afgeweken.
Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór iedere andere uitkering aan
aandeelhouders. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
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3. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de CV
C. Uitsluiting (artikel 6:123 WVV)

Procedure
Het bestuursorgaan deelt een gemotiveerd voorstel tot uitsluiting mee aan de betrokken aandeelhouder. De
aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, wordt verzocht zijn opmerkingen schriftelijk over te maken
aan het orgaan dat bevoegd is om de uitsluiting uit te spreken binnen de maand nadat het voorstel tot
uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien de aandeelhouder daar om verzoekt moet hij worden gehoord.
De algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Doch de statuten kunnen deze bevoegdheid toewijzen aan het bestuursorgaan. De uitsluiting moet steeds
worden gemotiveerd.
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3. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij de CV
C. Uitsluiting (artikel 6:123 WVV)
Procedure
Het bestuursorgaan deelt binnen de vijftien dagen het gemotiveerd besluit van de algemene vergadering mee
aan de aandeelhouder en schrijft de uitsluiting in het aandelenregister met vermelding van de datum van de
uitsluiting, en de bedragen betaald aan de betrokken aandeelhouder.
Net zoals voor een uittreding lastens het vennootschapsvermogen volstaat bij een uitsluiting lastens het
vermogen van de CV de opname in het jaarverslag, of bij gebrek daaraan, een stuk dat samen met de
jaarrekening moet worden neergelegd (en gepubliceerd), dat per soort het aantal uitstaande per einde van
het boekjaar vermeldt.
Een authentieke is niet vereist.
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4. Boekhoudkundige verwerking in hoofde van de uitkerende vennootschap
Bij de uittreding of de uitsluiting bepaalt het bestuursorgaan op welke bestanddelen van het eigen vermogen
de benodigde bedragen voor de uitbetaling van het scheidingsaandeel boekhoudkundig zullen worden
aangerekend.
De aanrekening moet uiteraard plaatsvinden binnen de aan het bestuursorgaan toegemeten bevoegdheden.
In het bijzonder moet onder meer rekening worden gehouden met de bestanddelen van het eigen vermogen
die wettelijk of statutair onbeschikbaar zijn.
De Commissie merkt op dat een fiscale analyse van de problematiek van de roerende voorheffing bij
uittreding of uitsluiting niet tot haar bevoegdheden behoort. Bijgevolg wordt abstractie gemaakt van de
roerende voorheffing die verschuldigd kan zijn.
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4. Boekhoudkundige verwerking in hoofde van de uitkerende vennootschap
In de mate de terugbetaling van het scheidingsbestanddeel wordt aangerekend op de inbreng buiten
kapitaal, vindt de volgende boeking plaats op het ogenblik van de uittreding of uitsluiting :

11 Inbreng buiten kapitaal
aan 48 Diverse schulden

XXX
XXX

In de mate de terugbetaling van het scheidingsbestanddeel wordt aangerekend op de reserves, wordt dit
geboekt bij de resultaatverwerking.
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4. Boekhoudkundige verwerking in hoofde van de uitkerende vennootschap
Op het ogenblik van de beslissing tot uittreding of uitsluiting en, in voorkomend geval, de onttrekking aan de
reserves, vinden de volgende boekingen plaats:
697 Andere rechthebbenden
aan 48 Diverse schulden

XXX

133 Beschikbare reserves
XXX
aan 792 Onttrekking aan de reserves

XXX

XXX
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4. Boekhoudkundige verwerking in hoofde van de uitkerende vennootschap
De effectieve uitbetaling van het scheidingsaandeel moet in voorkomend geval, in functie van de uit te voeren
uitkeringstesten, opgeschort worden. In dat geval blijft de uittredings- of uitsluitingsbeslissing uiteraard nog
steeds geldig. Uitsluitend de effectieve uitbetaling van het scheidingsaandeel wordt opgeschort tot op het
ogenblik dat de uitkeringstesten de effectieve uitbetaling toelaten.
Naar de mening van de CBN dient de BV of de CV deze uitbetalingsonmogelijkheid op te nemen in de
toelichting van de jaarrekening.
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verblijfskosten
Circulaire 2021/C/93 over de vergoedingen voor verblijfkosten in België d.d. 18.10.2021 De opgenomen
maximumbedragen vormen een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, voor zover
aan alle voorwaarden is voldaan, zijn:
Dagelijkse forfaitaire
vergoeding (maaltijdkosten)

Maandelijkse forfaitaire
vergoeding

Aanvullende dagelijkse
forfaitaire vergoeding voor
verblijfkosten
(huisvestingskosten)

Basisbedrag

10 euro/dag

Max. 16 x 10 euro/maand
(voltijdse prestatie)

75 euro/nacht

Geïndexeerd bedrag
Vanaf 01.09.2017

16,73 euro/dag

Max. 16 x 16,73 euro/maand 125,50 euro/nacht

Vanaf 01.10.2018

17,06 euro/dag

Max. 16 x 17,06 euro/maand 128,01 euro/nacht

Vanaf 01.04.2020

17,41 euro/dag

Max. 16 x 17,41 euro/maand 130,57 euro/nacht

Vanaf 01.10.2021

17,75 euro/dag

Max 16 x 17,75 euro/maand

133,18 euro/nacht
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verblijfskosten
Bedragen bij de RSZ zijn verschillend (2021/03)
De RSZ aanvaardt het gebruik van de forfaits dan ook alleen maar op voorwaarde dat dezelfde kosten niet
ook op een andere manier terugbetaald worden
TYPE KOSTEN

BEDRAGEN

Baankosten voor niet-sedentaire
werknemers: afwezigheid van faciliteiten

10,00 EUR/dag

- niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens de
werkdag te verplaatsen (minimum 4 uur opeenvolgend) en geen
gebruik kan maken van de sanitaire en andere faciliteiten zoals
wasplaatsen, refters, toiletten die voorhanden zijn in een
onderneming, een bijkantoor of op de meeste werven.

VOORWAARDEN

Baankosten voor niet-sedentaire
werknemers: maaltijd

7,00 EUR/dag

- niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens de
werkdag te verplaatsen (minimum 4 uur opeenvolgend).
- het bedrag van de maaltijdvergoeding wordt maar aanvaard als de
werknemer niet anders kan dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken.

Verblijfskosten in België

35,00 EUR/nacht - als de werknemer voor de nacht niet naar huis kan komen omdat de
werkplaats te ver verwijderd is.
- dekt de kosten van avondmaal, logies en ontbijt.
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Premies VAPZ
Artikel 52, 7°bis, WIB 92 en artikel 45, programmawet (I) van 24 december 2002
De bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen worden beschouwd als aftrekbare
beroepskosten :
in de mate dat ze de maximale bijdrage niet overschrijden;
en voor zover de aangeslotene de verschuldigde bijdragen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen
die tijdens het betrokken jaar opeisbaar zijn geworden, effectief en volledig tijdens datzelfde jaar heeft
betaald
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Premies VAPZ
Circulaire 2020/C/126 van 19 oktober 2020
- Indien de belastingplichtige uitstel van betaling van sociale bijdragen vraagt en verkrijgt in het kader van
COVID-19, worden de voorlopige sociale bijdragen van 2020 en de regularisatiebijdragen die in 2020
vervallen uitgesteld tot 2021
- éénmalige administratieve tolerantie : om de fiscale aftrekbaarheid van de in 2020 betaalde VAPZbijdragen wordt niet verworpen om de enkele reden dat de belastingplichtige gebruik heeft gemaakt
van het bovenvermelde betalingsuitstel van zijn sociale zekerheidsbijdragen in het kader van COVID-19.
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Premies VAPZ
Circulaire 2020/C/126 van 19 oktober 2020
Tolerantie
belastingplichtige kan de in 2020 betaalde VAPZ-premies fiscaal aftrekken voor zover hij de in datzelfde
jaar verschuldigde sociale bijdragen heeft betaald of daarvoor het bovenvermelde uitstel heeft verkregen

Voor de fiscale aftrekbaarheid voor de in 2021 betaalde VAPZ-premies, zal de belastingplichtige
vanzelfsprekend de sociale bijdragen van dat jaar, inclusief de in 2020 uitgestelde bijdragen die in 2021
vervallen, moeten betalen
In het geval de belastingplichtige de in 2021 opeisbare sociale bijdragen niet betaalt, zijn de in datzelfde
jaar betaalde premies VAPZ fiscaal niet aftrekbaar. Dit heeft echter geen gevolgen voor de toegestane
aftrek van de in 2020 afgetrokken premies VAPZ.
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Premies VAPZ
Circulaire 2021/C/90 van 8 oktober 2021 over de COVID-19 maatregelen voor de betaling van sociale bijdragen
van zelfstandigen - addendum aan de Circulaire 2020/C/126 van 19 oktober 2020
Om het doel van de sociale zekerheidsmaatregelen die een uitstel van betaling voorzien niet tegen te werken, is
bij wijze van administratieve tolerantie beslist om de administratieve oplossing die in de voormelde circulaire van
19.10.2020 is vermeld, mutatis mutandis uit te breiden.
dat betekent dat de fiscale aftrekbaarheid als beroepskosten van de in 2021 betaalde VAPZ-bijdragen niet zal
worden verworpen om de enkele reden dat de belastingplichtige :
- het afbetalingsplan voor de betaling van de sociale bijdragen van 2020 die daarvoor al tot in 2021 waren
uitgesteld, heeft verkregen en naleeft, of
- een uitstel tot in 2022 heeft verkregen voor de betaling van de bijdragen van het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal
van 2021.
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Premies VAPZ
Circulaire 2021/C/90 van 8 oktober 2021 over de COVID-19 maatregelen voor de betaling van sociale
bijdragen van zelfstandigen - addendum aan de Circulaire 2020/C/126 van 19 oktober 2020
Als gevolg daarvan kan een belastingplichtige de in 2021 betaalde VAPZ-bijdragen fiscaal als aftrekbare
beroepskosten in aanmerking nemen voor zover hij de voor datzelfde jaar verschuldigde sociale bijdragen heeft
betaald of waarvoor hij een hierboven bedoeld afbetalingsplan of uitstel heeft verkregen
Als de belastingplichtige de in 2022 opeisbare sociale bijdragen niet betaalt, heeft dat geen gevolgen voor de
toegestane aftrek van de in 2021 betaalde VAPZ-premies.
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belastingkrediet zelfstandigen
Circulaire 2021/C/90 van 8 oktober 2021 over de COVID-19 maatregelen voor de betaling van sociale bijdragen van
zelfstandigen - addendum aan de Circulaire 2020/C/126 van 19 oktober 2020
Belastingkrediet voor zelfstandigen bedoeld in art. 289bis, WIB 92
de belastingplichtigen die voor de administratieve tolerantie bedoeld hiervoor in aanmerking komen en voor wie de in 2021
betaalde VAPZ-bijdragen als beroepskosten aftrekbaar zijn, kunnen ook aanspraak maken op het fiscaal voordeel van het
belastingkrediet voor inkomstenjaar 2021
Om het belastingkrediet voor inkomstenjaar 2022 te verkrijgen, zal de belastingplichtige de sociale bijdragen moeten betalen van
dat jaar, met inbegrip van die van 2021 die tot in 2022 zijn uitgesteld en die van 2020 die tot in 2021 waren uitgesteld en waarvoor
hij een afbetalingsplan heeft verkregen dat in 2022 vervalt
Als hij in 2022 niet al die bijdragen betaalt, kan het belastingkrediet voor datzelfde jaar niet worden toegekend
Dat zal echter geen gevolgen hebben voor het belastingkrediet toegekend voor de inkomstenjaren 2020 en 2021
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7. Federale rulings
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auteursrechten
Voorwerp van de aanvraag

Software-consultancy-onderneming ontwikkelt software voor haar klanten. Vennootschap wenst auteursrechtelijke vergoeding toe
te kennen aan haar werknemers voor de overdracht van de door hen gecreëerde beschermde werken
Deelvraag 1: Is het werk een zgn. ‘beschermd werk’, conform Wet 30/06/1994?
Deelvraag 2: Vloeien er inkomsten voort uit de cessie/concessie van de rechten op het werk?
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0578 d.d. 17.08.2021

-

De software, gecreëerd door de betrokken werknemers, kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd werk;
Ruling heeft geen betrekking op bedrijfsleiders en/of freelancers;
In bestaande arbeidsovereenkomst was nog niet voorzien in een excl. overdracht van de auteursrechten aan de vennootschap en
dus ook niet in een vergoeding;
Volgens percentage van de financiële enveloppe (tussen de 17,5% en de 20%), aan de hand van een inschatting van de
tijdsbesteding door de betrokken werknemers;
Bestaande arbeidsovereenkomsten zullen als dusdanig worden aangepast;
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auteursrechten
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0578 d.d. 17.08.2021
Financiële enveloppe: bruto bezoldiging voor RSZ-bijdragen werknemers enerzijds en auteursrechten anderzijds.
→ Niet belastbare elementen zoals KEW en soc. voordelen horen hier niet bij.

Besluit: vergoeding kan resulteren onder fiscaal regime van auteursrechten!
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sociale voordelen
Bedrijven zouden tegen een kleine vergoeding kunnen deelnemen aan een systeem waarbij hun werknemers in de
supermarkt (vermoedelijk Delhaize) een bepaalde korting kunnen krijgen bij de aankoop van goederen uit een assortiment
‘gezonde voeding’
Met de kortingkaart krijgt de werknemer een korting van 20 %, met een maximum van € 60 per maand bij aankoop van
gezonde producten
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0389 d.d. 6.07.2021

- Het betreft een belastbaar voordeel dat voor de werknemers ontstaat n.a.v. de uitoefening van hun
beroepswerkzaamheid, maar kan worden vrijgesteld aangezien het niet de aard heeft van een werkelijke bezoldiging
=> een ‘vrijgesteld sociaal voordeel’

111

sociale voordelen
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0389 d.d. 6.07.2021
Sociale voordelen zijn in principe niet als beroepskost aftrekbaar voor een bedrijf, doch is er enige analogie met de fiscale
aftrekbaarheid van drukkosten en leverkosten van maaltijdcheques.
de instapkosten voor een deelnemend bedrijf (5 EUR per kaart per maand) zijn als beroepskost aftrekbaar;
BTW volgens normale regels aftrekbaar (vergoeding kwalificeert als een ‘marketingdienst’)

 ook de RSZ heeft bevestigd dat zowel de korting als de abonnementskost volledig vrijgesteld zijn van
socialezekerheidsbijdragen.
Mond. Vr. Wouter Vermeersch, Kamercomm. Fin., 29 september 2021, Criv 55 Com 585, 23
Het nieuwe voordeel toelaatbaar aangezien het wordt toegekend vanuit een sociaal oogmerk en er al lange tijd gelijkaardige
systemen bestaan
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bedrijfswagens
Jaarverslag DVB 2020, p. 26
De vennootschap X stelt bedrijfswagens ter beschikking van haar personeel.
Naar aanleiding van de COVID-19-crisis werden de meeste werknemers van de vennootschap X tijdelijk werkloos gesteld
of moesten ze van thuis uit werken tussen 17 maart en 31 mei 2020.
De meesten maakten daarom niet meer gebruik van hun voertuig, wat blijkt uit het feit dat het aantal afgelegde
kilometers praktisch nihil is tijdens deze periode.
Aangezien het voertuig gedurende 2,5 maand vrijwel niet voor privédoeleinden werd gebruikt, wenst de aanvrager (op
basis van de kilometerstand of op forfaitaire basis) een vermindering van het voordeel van alle aard dat tijdens deze
periode werd toegepast.
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voordelen van alle aard
Jaarverslag DVB 2020, p. 26 (vervolg)
De DVB herinnert eraan dat een voordeel van alle aard wordt belast zodra een bedrijfswagen ter beschikking wordt
gesteld. De forfaitaire berekening van dit voordeel staat volledig los van de intensiteit of de frequentie van het
daadwerkelijk gebruik van de bedrijfswagen.
In casu stelt de DVB vast dat er geen clausule bestaat die voorziet in de verplichte inlevering van het voertuig aan de
werkgever of aan de leasingmaatschappij tijdens de betreffende periode.
Een voordeel van alle aard moet bijgevolg worden belast voor de betreffende periode zonder vermindering pro rata
temporis. De terbeschikkingstelling van het voertuig werd immers niet geschorst tijdens de betreffende periode.
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voordelen van alle aard
Jaarverslag DVB 2020, p. 27
De DVB werd in het voorjaar van 2020 een aantal keren bevraagd door ondernemingen over de kwalificatie als
vrijgesteld sociaal voordeel van premies toegekend tijdens de COVID-19-crisis ter financiële ondersteuning of
aanmoediging van werknemers.
Zo strekte een aanvraag ertoe bevestiging te verkrijgen over de fiscale kwalificatie als vrijgesteld sociaal voordeel van
een premie ten bedrage van ca. 700 EUR dewelke de werkgever eenmalig wenste toe te kennen aan elke werknemer ter
ondersteuning van de financiële impact van de COVID-19-crisis.
Hiermee wou de werkgever tegemoetkomen aan de extra kosten die de crisis en de quarantaine/thuiswerk met zich
meebrengt, bijv. extra materiaal en extra kosten ter bescherming van de familie, extra kosten van voeding, speelgoed of
materiaal voor de kinderen die nu thuis zijn (bv. laptop voor thuisonderwijs), enz.
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voordelen van alle aard
Jaarverslag DVB 2020, p. 27
Op basis van artikel 23, § 1, 4° WIB 92 juncto artikel 30 en 31 WIB 92 kwalificeert een voordeel in principe als een
belastbare bezoldiging.
Volgens art. 38, § 1, eerste lid, 11°, WIB 92, zijn echter de volgende sociale voordelen verkregen door de personen die
bezoldigingen van werknemers of van bedrijfsleiders ontvangen of hebben ontvangen en door hun rechthebbenden, zijn
vrijgesteld:
“a) voordelen waarvoor het wegens de wijze van toekenning niet mogelijk is het door iedere verkrijger werkelijk verkregen
bedrag vast te stellen;
b) voordelen die, alhoewel individualiseerbaar, niet de aard van een werkelijke bezoldiging hebben;
c) geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of naar aanleiding van gebeurtenissen die niet
rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid.”

Het gevraagde betreft geen gebeurtenis die de onderneming zelf betreft, noch is er in casu noodzakelijk sprake van een
echte hulpbehoevendheid in hoofde van de werknemers.
Op basis van de bestaande commentaar inzake artikel 38, § 1, eerste lid, 11° WIB 92 kan de premie niet als een vrijgesteld
sociaal voordeel worden beschouwd.
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voordelen van alle aard
Jaarverslag DVB 2020, p. 28
De DVB werd in 2020 een aantal keren bevraagd door ondernemingen over de kwalificatie als vrijgesteld sociaal
voordeel van gezonde snacks en voedingssupplementen. Men vraagt te bevestigen dat het aanbieden van deze
producten door een werkgever kan worden aangemerkt als een vrijgesteld sociaal voordeel in hoofde van de
werknemer dat wel aftrekbaar is door de werkgever.
In één dossier ging het om gezonde snacks en tussendoortjes bestaande uit een mix van eiwitrijke snacks zonder
toegevoegde suikers en natuurlijke ingrediënten zoals fruit- en notenbars, vegan chocolade, popcorn, notenmix …
De producten worden aangeboden in een kist of doos voor op het werk (met een mix van een 50-tal snacks). De
producten zijn individueel verpakt. De producten worden uitsluitend aangeboden op de werkvloer.
In een ander dossier betrof het voedingssupplementen, individueel samengesteld afhankelijk van de specifieke
behoeften van de werknemer en verpakt in aparte zakjes, per innamemoment. De aangeboden producten bevorderen
volgens de aanvrager de gezondheid van de werknemer, verhogen de motivatie, verminderen de afwezigheid en zorgen
voor verbeterde werkprestaties.
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voordelen van alle aard
Jaarverslag DVB 2020, p. 28
Enkel een beperkt aantal limitatief opgesomde kosten m.b.t. het verstrekken van voordelen aan personeelsleden
vallen buiten de toepassing van artikel 53,14° WIB 92 (dat stelt dat vrijgestelde sociale voordelen geen aftrekbare
beroepskosten zijn bij de verstrekker ervan) en zijn volledig aftrekbaar bij de werkgever, zoals o.a.:
- de kosteloze verstrekking van soep, koffie, thee, bier of frisdrank tijdens de werkuren;
- De kosteloze verstrekking van fruit als tussendoortje voor de onmiddellijke consumptie tijdens de werkuren.
Zie Circulaire CI.RH.242/618.836 (AAFisc nr. 27/2012) van 06 augustus 2012 met betrekking tot de onmiddellijke
consumptie van fruit op de plaats van tewerkstelling
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voordelen van alle aard
Jaarverslag DVB 2020, p. 28 (vervolg)
De DVB is van oordeel dat de genoemde snacks onder geen van beide categorieën kunnen worden gerangschikt.
Hoewel deze snacks zijn samengesteld o.b.v. fruit, groenten, noten, pitten en zaden, gaat het hier in grote mate om een
“getransformeerd” product.
Bovendien zijn de basis ingrediënten in een aantal gevallen nog aangevuld met chocolade, zoetstoffen … Mogelijk vormen
ze wel een vrijgesteld sociaal voordeel voor de werknemers (in geval van onmiddellijke consumptie op de werkvloer
weliswaar), maar zijn dan wel niet aftrekbaar in hoofde van de werkgever.
Wat betreft de voedingssupplementen, is duidelijk dat deze producten evenmin kunnen worden gelijkgesteld met fruit of
noten. Geïndividualiseerde bestellingen per werknemer zijn bovendien uitgesloten uit het toepassingsgebied van de
circulaire CI.RH.242/618.836 (AAFisc nr. 27/2012) van 06.08.2012 met betrekking tot de onmiddellijke consumptie van
fruit op de plaats van tewerkstelling.
Ook de consumptie thuis of in familieverband wordt niet beoogd door deze circulaire. In de voorgelegde verrichting is er
volgens de DVB sprake van een individualiseerbaar voordeel.
Het gaat hier dus m.a.w. niet om collectieve voordelen van geringe waarde die niet kunnen worden geïndividualiseerd of
m.a.w. waarvan het praktisch onmogelijk is het per verkrijger bepaalde deel te bepalen
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Gespreid te belasten meerwaarden
Jaarverslag DVB 2020, p. 28-29
Casus
BV X heeft onroerende goederen in volle eigendom op haar balans die onteigend worden. In ruil krijgt BV X enerzijds
andere percelen grond en anderzijds een opleg in geld ter vergoeding van de opstanden op de onteigende gronden.
BV X wenst over te gaan tot het bouwen van een nieuwbouw op de gronden die zij middels ruil verkregen heeft teneinde
haar exploitatie voort te zetten. Hiervoor zou BV X minstens de volledige opleg in geld die zij verkregen heeft willen
gebruiken.
BV X wenst enkel te opteren voor de gespreide taxatie voor de meerwaarde gerealiseerd op het gebouw en wenst de
meerwaarde op de grond onmiddellijk te laten belasten. BV X vraagt bevestiging dat wanneer de vergoeding voor de
opstanden wordt herbelegd er voldoende wederbelegd is voor de toepassing van artikel 47 WIB 92.
De meerwaarde die BV X realiseert naar aanleiding van de onteigening kwalificeert als een gedwongen meerwaarde in
de zin van artikel 47, § 1, 1° WIB.
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Gespreid te belasten meerwaarden
Jaarverslag DVB 2020, p. 28-29 (vervolg)
Casus (vervolg)
Als er een meerwaarde wordt gerealiseerd bij de verkoop van een gebouw, dan moet de volledige verkoopprijs worden
herbelegd. Dit is zowel de waarde die betrekking heeft op de gebouwen als de waarde van de niet-afschrijfbare grond.
Zie Cass., 19 september 2014 : het verkochte gebouw met grond dient te worden beschouwd als één activum.
Gebouwen en grond zijn duurzaam met elkaar verbonden, ook al wordt er op boekhoudkundig vlak een onderscheid
gemaakt.
De DVB is van mening dat het volledige bedrag (waarde grond + geldsom) dient te worden geherinvesteerd en dat
bijgevolg niet kan worden meegegaan in de redenering van de BV X. Indien toepassing wordt gemaakt van artikel 47
WIB92 dient de volledige schadevergoeding (waarde grond + geldsom) te worden wederbelegd.
De gespreid te belasten meerwaarde bedraagt de volledige schadevergoeding verminderd met de boekwaarde.
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80%-grens
Jaarverslag DVB 2020, p. 29
De aanvrager, instelling A, biedt o.a. groepsverzekeringen aan, zo ook aan de Groep B. In het kader van hun activerend
eindeloopbaanbeleid wil de Groep B haar werknemers die maximaal 10 jaar verwijderd zijn van hun wettelijke
pensioenleeftijd motiveren om langer aan de slag te blijven door hen de mogelijkheid te bieden over te gaan naar de
uitoefening van een lichtere functie.
Deze aangepaste tewerkstelling brengt echter een lagere baremabaan met zich mee en resulteert in een daling van het
loon wat dan weer resulteert in een daling in de opbouw van het aanvullend pensioen van de werknemers.
De aanvrager wenst van de DVB te vernemen of men voor de berekening van de 80 %-regel de laatste normale
brutojaarbezoldiging in aanmerking mag nemen van het laatste jaar vóór het ingaan van de eindeloopbaanregeling.
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80%-grens
Jaarverslag DVB 2020, p. 29 (vervolg)
De minister van Financiën heeft in het verleden, als antwoord op 2 parlementaire vragen (Parlementaire vraag nr. 288
van de heer Moock d.d. 14 februari 1996 (Bull Bel nr. 765, p. 2310) en mondelinge parlementaire vraag nr. 7671 van de
heer Van der Maelen d.d. 2 juli 2002 (Beknopt Verslag, Kamercommissie voor Financiën en Begroting, 2 juli 2002, Com
802, p.8), te kennen gegeven dat wanneer de bezoldiging van een werknemer daalt naar het einde van de loopbaan toe
omwille van een vermindering van de arbeidsduur in het kader van sociale maatregelen (opgenomen in de sociale
wetgeving) of als gevolg van de cao 77bis, toch nog de voltijdse bezoldiging als referentiebezoldiging voor de berekening
van de 80 %-grens gebruikt mag worden.
Gezien in casu geen sprake is van een vermindering van de arbeidsduur in het kader van sociale maatregelen
opgenomen in een wet (zoals bijvoorbeeld de maatregelen van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen
over tewerkstelling in tijden van crisis, ingevoerd n.a.v. de toenmalige financiële crisis) of via cao, zoals cao 77bis, is de
DVB van oordeel dat er niet zomaar rekening mag worden gehouden met de brutojaarbezoldiging van de werknemers
van het laatste jaar vóór het ingaan van de eindeloopbaanregeling voor de bepaling van de 80 %-regel.
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liquidatiereserve
Casus
NP
100%

X
50%

Y
100%

Z
NP is enig aandeelhouder van X die een participatie heeft van 50% in de vennootschap Y. Y heeft een 100%participatie in de vennootschap Z. Er bestaat een niet-concurrentiebeding en niet-afwervingsbeding waarbij zowel X
als NP geen activiteiten in de sector mogen uitoefenen van Y of Z.
X verkoopt in boekjaar 2020 haar participatie in Y en realiseerde een meerwaarde. In een BAV wordt X volledig
ontheven van alle bestuursfuncties van de groep (Y-Z)

NP richt samen met zijn kinderen een nieuwe vennootschap op ‘Newco’ om nieuwe activiteiten te ontplooien en het
familiaal patrimonium te beheren
124
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liquidatiereserve
Casus (vervolg)
Voorwerp van de aanvraag
X realiseert per 31/12/2020 een winst door de meerwaarde op de verkoop.
 Kan X een liquidatiereserve aanleggen op basis van art. 184quater WIB92 ?
 Is deze liquidatiereserve bij vereffening van de vennootschap X vrijgesteld op basis van art. 21, lid 1, 11° WIB92
indien deze werd aangelegd in overeenstemming met art. 184quater WIB92 en indien deze het voorwerp
uitmaakte van de wettelijk voorziene afzonderlijke, anticipatieve heffing van 10% zoals vermeld in art. 219quater
WIB92 ?
 Kwalificeert de voormelde rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen niet als fiscaal misbruik zoals
gedefinieerd in art. 344, §WIB 92 ?
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liquidatiereserve
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0330 d.d. 15.06.2021
Voor wat betreft de toepassing van de liquidatiereserve
In casu kan X op enkelvoudige basis voor inkomstenjaar 2020 als kleine vennootschap aangemerkt worden aangezien zij
zowel voor boekjaar 2019 als boekjaar 2018 geen enkele van de grootte criteria overschrijdt.

Vermits X in handen is van een natuurlijk persoon NP die 100% van de aandelen bezit, dient in casu het volgende nagegaan
te worden:
1) Oefent X controlebevoegdheid uit over een andere vennootschap (art. 1:14 WVV) ?
=In casu is dit niet het geval aangezien de participatie in Y verkocht is in 2020 en het bestuursmandaat in Y van X werd
beëindigd
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liquidatiereserve
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0330 d.d. 15.06.2021 (vervolg)
Voor wat betreft de toepassing van de liquidatiereserve
Vermits X in handen is van een natuurlijk persoon NP die 100% van de aandelen bezit, dient in casu het volgende nagegaan
te worden (vervolg) :
2) Vormt X een consortium met één of meerdere vennootschappen (art. 1:19 WVV) ?
In casu is NP zowel meerderheidsaandeelhouder van X (100%) en in Newco (80%). In beide heeft hij dus controlemacht. Er
werd bevestigd dat op basis van het consortium X + Newco geen enkel grootte criteria werd overschreden.
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liquidatiereserve
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0330 d.d. 15.06.2021 (vervolg)

Gevolg is dat de liquidatiereserve kan worden aangelegd voor boekjaar 2020 (aan 10%).
Aangezien de liquidatiereserve is gevormd cf. art. 184quater WIB92 én onderworpen is geweest aan de afzonderlijke heffing
cf. art. 219quater WIB92, wordt deze op grond van artikel 21, eerste lid, 11° WIB92 uitgesloten uit de definitie van
belastbare inkomsten van roerende goederen en kapitalen.
Bij een latere uitkering in deze omstandigheid wordt deze niet onderworpen aan RV.
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liquidatiereserve
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0330 d.d. 15.06.2021 (vervolg)
Voor wat betreft de niet-toepassing van art. 344, §1 WIB92

Op de AV gehouden in de loop van 2021 over het boekjaar 2020 wordt er op de winst van het boekjaar per 31/12/2020 een
liquidatiereserve aangelegd.
Het is de bedoeling om eind 2021 de vennootschap X te vereffenen.
Aangezien zowel X als NP contractueel in de toekomst géén gelijkaardige activiteiten in de sector mogen uitoefenen, heeft
NP beslist om samen met zijn kinderen een Newco op te richten.
NP wenst zijn kinderen te vrijwaren van enige aansprakelijkheidsvorderingen uit de periode dat X samenwerkte met Y en Z.
Ook het familiepatrimonium zal ondergebracht worden onder Newco.
Hierdoor heeft de vennootschap X geen enkele bestaansreden meer.
Bijgevolg kan worden aangenomen dat de vereffening van X – mét bijhorende uitkering van de aangelegde
liquidatiereserve aan de enige aandeelhouder NP aan 0% - niet kwalificeert als fiscaal misbruik en minstens door andere
motieven verantwoord is dan het ontwijken van inkomstenbelastingen.
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liquidatiereserve
Dividenduitkering “op maat” van de liquidatiereserve
- Verlaagde of vrijstelling van roerende voorheffing op uitkeringen van een liquidatiereserve is enkel van belang voor
aandeelhouders-natuurlijke personen !
- Aandeelhouders-vennootschappen kunnen immers de roerende voorheffing verrekenen (art. 279 WIB 92) en het
niet-verrekend gedeelte is terugbetaalbaar (art. 304, §2 WIB 92)
- Gevolg : een vennootschap-aandeelhouder heeft géén belang bij de aanleg van een liquidatiereserve door de
dochtervennootschap (en de daarbij horende betaling van de anticipatieve heffing van 10%).
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liquidatiereserve
Kamercommissie Financiën, 1 april 2015 :
“ook vennootschappen in vereffening kunnen een liquidatiereserve aanleggen, onverminderd de toepassing van de
antimisbruikbepaling”
- wat zou misbruik kunnen zijn in geval van aanleg van een liquidatiereserve door een vennootschap die al in
vereffening is ?
- Voorbeelden : “kunstmatig” de afsluiting van de vereffening uitstellen tot na de afsluiting van het boekjaar (zodat er
nog een winstbestemming naar een liquidatiereserve kan plaatsvinden), uitkering “op maat” van de
liquidatiereserve.. (?)
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liquidatiereserve
Casus
De aandeelhouders van vennootschap X zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, en haar statuten voorzien in
meerdere klassen van aandeelhouders waarbij een verschillende winstverdeling werd voorzien voor iedere klasse.
Vennootschap X heeft haar doel verwezenlijkt en de investeerders wensen hun inleg (en rendement) te recupereren.
Vennootschap X verkeert in een vrijwillige staat van ontbinding en vereffening.
Gelet op de meerwaarden die X heeft verwezenlijkt bij de verkoop van haar participaties wenst X een liquidatiereserve aan
te leggen, doch enkel voor de aandeelhouders die natuurlijke personen zijn, los van tot welke klasse van aandelen zij
behoren
Bij de ontbinding van X zal deze liquidatiereserve dan vrij van roerende voorheffing uitgekeerd worden aan de
aandeelhouders-natuurlijke personen, terwijl de andere reserves uitgekeerd worden aan de aandeelhoudersvennootschappen.
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liquidatiereserve
Voorafgaande Beslissing nr. 2016.155 van 26 april 2016
- Verwijst naar Parl. Vr. nr. 3356 van 1 april 2015 en bevestigt dat een vennootschap in vereffening een
liquidatiereserve kan aanleggen
- Uit de statuten van vennootschap X blijkt niet dat een “asymmetrische toewijzing” waarbij enkel aandeelhoudersnatuurlijke personen bij voorrang uit een liquidatiereserve kunnen putten überhaupt mogelijk is
- Aandeelhouders van éénzelfde klasse worden dus anders behandeld naargelang zij natuurlijke personen dan wel
rechtspersonen zijn
- Vennootschap X heeft geen enkel ander motief dan het ontwijken van inkomstenbelastingen
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liquidatiereserve
Voorafgaande Beslissing nr. 2016.155 van 26 april 2016 (vervolg)
- “door er bewust voor te kiezen om een liquidatiereserve aan te leggen, voor enkel natuurlijke personen, wars van
de statutaire bepalingen mbt winstverdeling en de ongelijke behandeling van aandeelhouders binnen dezelfde
klasse van aandelen, is er sprake van fiscaal misbruik in de zin van art. 344, §1 WIB 92”
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liquidatiereserve
Opmerking
Wat als een (kleine) vennootschap een aparte klasse van aandelen (“klasse A”) exclusief voorziet voor haar
aandeelhouders-natuurlijke personen en een andere klasse (“Klasse B”) voor enkel haar aandeelhoudersvennootschappen (“klasse B”), en in haar statuten laat vastleggen dat “klasse A” aandelen steeds bij voorkeur uit de
liquidatiereserves kunnen putten . De twee probleempunten van de DVB vallen dan weg :
- Wél statutair voorzien
- Géén discriminatie binnen éénzelfde klasse van aandelen
=> Nog steeds “misbruik” ? Parl. Vr. nr. 508, VAN BIESEN : elk aandeel, ongeacht het profiel van de aandeelhouder,
geeft recht op een dividend waarvan de oorsprong identiek is”. Dus géén ‘maatwerk’ mogelijk !
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liquidatiereserve
Casus
Vennootschap bereidt een statutenwijziging voor, waarbij A-aandelen uitgereikt worden aan (enkel) natuurlijke
personen, en B-aandelen aan (enkel) rechtspersonen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk dividend, maar de dividenden voor de A-aandeelhouders worden bij voorrang
geput uit de liquidatiereserves, en die voor de B-aandeelhouders bij voorrang uit de gewone reserves.

136

68

1/12/2021

liquidatiereserve
Casus
Voorafgaande Beslissing nr. 2021.0601 van 17 augustus 2021 : géén misbruik (art. 344, §1 WIB 92) :
- Vennootschap maakt gebruik van de mogelijkheden die het WVV biedt;
- “deze statutaire regeling heeft als economisch voordeel dat bij een eventuele instap van nieuwe aandeelhouders met
verschillende hoedanigheden (natuurlijke personen versus rechtspersonen) een discussie over de waardering van
aanvrager, specifiek naar aanleiding van aanwezige liquidatiereserves, kan worden vermeden
- het wordt met de modulering van de winstrechten immers eenvoudiger om het gemengd aandeelhouderschap van de
aanvrager te beheren, hetgeen de coherentie van de belangen van de verschillende aandeelhouders en de continuïteit
van de vennootschap ook op lange termijn, met het oog op een eventuele instap van nieuwe aandeelhouders, ten
goede komt”
=> Wegnemen hindernissen voor nieuwe aandeelhouders (en niet optimalisatie van de fiscale situatie van de bestaande
aandeelhouders) !
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overname vennootschap
Jaarverslag DVB 2020, p. 31
Casus
De aanvrager is in bezit van quasi alle aandelen van exploitatievennootschap X. Hij wenst inzonderheid omwille van zijn
leeftijd en gezondheidsredenen de onderneming over te dragen aan één van zijn zonen, doch deze heeft hiervoor niet
de vereiste financiële middelen.
Daarom zou de aanvrager zijn aandelen verkopen aan vennootschap Y, die recent door zijn zoon werd opgericht.
Vennootschap Y zal de aankoop financieren door middel van dividenden die zij zal ontvangen van vennootschap X.
De verkoopprijs die de aanvrager zal ontvangen zal hij eerst gebruiken om zijn rekening-courant schuld ten opzichte van
vennootschap X aan te zuiveren.
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overname vennootschap
Casus (vervolg)
Zoon

Vader

Stap 3 : betaling
verkoopprijs aan vader

Stap 4 : aflossing
R/C schuld aan X

X

Stap 1 : verkoop
aandelen X aan Y

Y
Stap 2 : dividend van X aan Y

X

139

overname vennootschap
Jaarverslag DVB 2020, p. 31
Beslissing
In het kader van een aandelenverkoop is de DVB van mening dat vorderingen die de vennootschap bezit op rekeningcourant van de aandeelhouders dienen te worden beschouwd als overtollige middelen.
Middelen die de vennootschap kan uitlenen aan haar aandeelhouders zijn immers middelen die zij niet nodig heeft
voor haar operationele werkzaamheden en dus overtollig.
Voorafgaand aan de verkoopverrichting dienen de overtollige middelen/vordering rekening-courant aan de aanvrager
als dividend te worden uitgekeerd.
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8. Rechtspraak

141

Beroepskosten
De belastingplichtige legt een tussentraject af met de fiets tot aan het station, tijdens de woon-werkverplaatsing. Hij doet hiervoor beroep op het forfait van 0,15 EUR/km.
Directeursbeslissing over het bezwaar en het vonnis in eerste aanleg had de toepassing van dit forfait
afgewezen, omdat niet het volledige traject van en naar het werk met de fiets werd afgelegd.
Hof van beroep vindt voor deze afwijzing geen steun in de wet.
Belastingplichtige wil de afstand tussen woonplaats en station van 1,5km afronden naar 2km
Hof van beroep wijst de afronding af, aftrek moet aansluiten bij de werkelijkheid, ook al is de kost per
kilometer bepaald

Arrest van het Hof van Beroep te Gent, dd. 2 maart 2021, 2019/AR/1028
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Beroepskosten
Belastingplichtige werkt ook thuis en beschouwt meerdere ruimten van zijn woning als geheel of gedeeltelijk
beroepsmatig. (bureau, zithoek met bureaumeubel, studeerkamer, inkomhal, fietsenstalling en twee traphallen)

Fiscus aanvaardt enkel studeerkamer en fietsenstalling als beroepsmatig.
 Hof v. beroep geeft fiscus gelijk : voor het werk in casu dient men maar op één plaats tegelijk te zijn, en voor
wie geen volk ontvangt zijn gemeenschappelijke ruimten zoals inkomhal, trap of toilet, geen beroepsmatig
gebruikte ruimten.
Arrest van het Hof van Beroep te Gent, dd. 2 maart 2021, 2019/AR/1028
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143

Beroepskosten
M.b.t. de afschrijving van een gebouw blijft de gebruiksduur van 33 jaar de regel, ook al betreft het een
oud gebouw. Wordt de woning gerenoveerd, dan is het niet uitgesloten dat dit aanleiding geeft tot
verhoging van de afschrijfbare basis.
Wanneer een belastingplichtige zijn kosten wil bewijzen, maar uiteindelijk op lagere bewezen kosten komt
dan het forfait, kan de aftrek van forfaitair bepaalde beroepskosten worden toegestaan. (art. 51 WIB 1992)
de forfaitaire aftrek is volgens het hof een absoluut recht die de Administratie niet mag verminderen of
weigeren toe te passen onder voorwendsel dat de werkelijke beroepskosten lager zijn.
Die aftrek vertegenwoordigt een minimum waarvan slechts kan worden afgeweken indien de
belastingplichtige aantoont dat zijn werkelijke beroepskosten meer bedragen.
Arrest van het Hof van Beroep te Gent, dd. 2 maart 2021, 2019/AR/1028
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Verhuur van cliënteel
Casus
-

Twee natuurlijke personen hebben hun activiteit als architect stopgezet op 31/12/2010 en 1/1/2011 en ook hun
commerciële maatschap ontbonden. Hierdoor viel de architectenpraktijk, elk voor de helft aan deze twee
persoonlijk.
Er werd op 1/1/2011 eveneens een overeenkomst tot verhuur van een architectenpraktijk afgesloten tussen de
twee natuurlijke personen (verhuurders) enerzijds en de vennootschap anderzijds (huurder).
In deze overeenkomst werd verduidelijkt dat de verhuurde praktijk is samengesteld uit enerzijds goodwill
(cliënteel) en anderzijds het voordeel van de lopende architectenovereenkomsten.
In een consequente toepassing van het feit van de stopzetting, is het niet meer mogelijk door hen om het
voorwerp van de verhuring nog te beïnvloeden of er de controle over uit te oefenen.
Het behoort namelijk tot de essentie van de huurovereenkomst dat het rustig genot over dat wat wordt
verhuurd, door de verhuurder moet kunnen worden gegarandeerd en dit gedurende de hele duur van de
huurovereenkomst. Dit was niet mogelijk door de natuurlijke personen.
Het is alleen nog de vennootschap die door haar wijze van uitoefening van de architectenpraktijk de mate
waarin klanten enige binding of interesse tot samenwerking hebben met de architectenpraktijk zal beïnvloeden.
De klanten zijn namelijk vrij om zich te wenden tot de architect van hun keuze.

-

-

-
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Verhuur van cliënteel
Casus (vervolg)
Arrest van het hof van beroep te Gent d.d. 22.12.2020
- Om die reden stelt de Belgische Staat vast dat het onmogelijk is dat de natuurlijke personen (verhuurders)
het genot van de huurovereenkomst kunnen garanderen.
- Er is tevens sprake van simulatie :
a)

De overeenkomst stelt het voor alsof de natuurlijke personen hun cliënteel verhuren, maar in
werkelijkheid hebben de contractanten geen andere bedoeling gehad dan, eenmaal beslist was om de
architectenactiviteiten in de vennootschap uit te oefenen, een extra vergoeding uit die vennootschap te
ontvangen onder het mom van een roerend inkomen.

b) De vergoeding die de zaakvoerder van die vennootschap ontving, hield essentieel verband met zijn
hoedanigheid als bedrijfsleider in de vennootschap.
c)

Het Hof oordeelde dan ook dat dit als een bezoldiging van een bedrijfsleider belast moet worden.
146
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Beroepskosten
Casus
Vennootschap is volle eigenaar van een woning (Schilde) die gedeeltelijk beroepsmatig (15%) en
gedeeltelijk privé (85%) wordt gebruikt.
Voor het privé-gebruik wordt een jaarlijkse vergoeding van 70.000 EUR via rekening-courant aangerekend
aan de bedrijfsleider.
Dit bedrag stemt overeen met het voordeel van alle aard (toen nog berekend met factor 3,8)

Fiscus verwerpt desalniettemin de kostenaftrek van het privé-gedeelte : de aangerekende vergoeding stemt
overeen met het bedrag van het voordeel van alle aard (toen nog gewaardeerd aan factor 3,8).
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Beroepskosten
Casus (vervolg)
Antwerpen, 5 januari 2021 : stelt de fiscus in het gelijk
- Door de aanrekening van het voordeel van alle aard via R/C blijft er geen voordeel van alle aard meer over;
- de bezoldigingstheorie speelt dus niet, waardoor de kosten niet kunnen geacht worden van prestaties van
de bedrijfsleider te vergoeden (!);
- Latere meerwaarde op het onroerend goed is « hypothetisch »;

- Uit het feit dat de vennootschap de volle eigenaar is van de woning, en een huurvergoeding aanrekent, kan
niet worden afgeleid dat de kosten zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te
behouden;
- Sommige kosten komen enkel de persoonlijke belangen van de zaakvoerder ten goede : afdekking zwembad,
renovatie badkamer, fitnessruimte, aanpassing alarmsysteem, buitenverlichting,.. Zonder dat zij een invloed
hebben op de huurvergoeding
148
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Beroepskosten
Onroerende goederen in de vennootschap - beslissingsboom
(Gedeeltelijk) beroepsmatig gebruik ?
Neen

Ja

Rendabele belegging ?

Beroepsmatig gedeelte
aftrekbaar

(normale huuropbrengsten, latere
meerwaarde)
Neen

Ja

Bewijs van vergoeding prestaties ?
Neen

Kosten aftrekbaar

Kosten niet aftrekbaar

Ja
Kosten aftrekbaar
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Beroepskosten
Onroerende goederen voor persoonlijk gebruik
Verslag aan de Koning bij het KB van 7 december 2018 :
“De factor 2 is gebaseerd op cijfers uit de praktijk waaruit is gebleken dat de berekening aan factor 2 het
beste overeenstemt met een maandelijkse huur die iemand die geen gratis woonst krijgt, zelf moet betalen
voor een gelijkaardige woning”
Voordeel van alle aard gewaardeerd aan factor 2 wordt geacht de normale maandelijkse huur te zijn !
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9. Nieuw goederenrecht

151

Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Art. 578 B.W. : vruchtgebruik is een zakelijk recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft,
het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, maar onder verplichting de zaak zelf in stand te houden
4 soorten werkzaamheden :
1)
2)
3)
4)

Herstellingen tot onderhoud en gewone herstellingen (art. 605 B.W.)
Grove herstellingen (art. 606 B.W.)
Verbeteringswerken (art. 599 B.W.)
Uitbreidingswerken (art. 555 B.W.)

=> Onderscheid heeft een groot fiscaal belang !
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik

Art. 605 B.W. : herstellingen tot onderhoud (“onderhoudswerken”)
- ten laste van de vruchtgebruiker
Blote eigenaar is géén vergoeding verschuldigd
- Zijn alle herstellingen die geen grove herstellingen zijn (“restcatagorie”)
- Opgepast met herstellingen net vóór einde van de vruchtgebruik, tenzij noodzakelijk om het goed in zijn
normale staat te herstellen (art. 589 BW) (zie verder)
- Voorbeelden : voegwerken aan de stoep, herstelling roofing plat dak, herstellen van deuren en
electriciteitsschakelaar,…
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Art. 605 B.W. : herstellingen tot onderhoud (“onderhoudswerken”)
Voorafgaande Beslissing nr. 700.234 van 9 oktober 2007 :
Onderhoudswerken ten laste van de vruchtgebruiker zijn :
- Schilderwerken (incl buitenmuren), behalve de initiële schilderwerken
- Herstellen (met uitsluiting van vernieuwing) van parketvloeren, plafonds, trappen, dak; reinigen en
herstellen van schoorstenen
- Onderhoud en herstelling van liften
- herbepleisteren
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Art. 606 B.W. : grove herstellingen
- Ten laste van de blote eigenaar, behalve in 2 gevallen :
- indien ze veroorzaakt zijn door het verzuimen van herstellingen tot onderhoud te doen of igv bouwwerken,
of
- beplantingen die de vruchtgebruiker zelf heeft aangebracht (hierop heeft hij een accessoir opstalrecht)

- Voorbeelden : plaatsen van onderdak, vervangen schrijnwerk en dakgoot, werken aan de gevelbekleding, …
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik

Art. 606 B.W. : grove herstellingen
Cassatie, 22 januari 1970 :
Grove herstellingswerken zijn de vernieuwings-en verbouwingswerken met het oog op de algemene
stevigheid en de instandhouding van het hele gebouw en waarvan de kosten normaal van het kapitaal
worden genomen (...)
beoordelen naar aard en waarde van de werken, naar hun uitzonderlijk karakter, ..
limitatief maar evolutief te interpreteren
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Art. 606 B.W. : grove herstellingen
Voorafgaande Beslissing nr. 700.234 van 9 oktober 2007 :
Grove herstellingen zijn :
- Herstelling van het timmerwerk (balken, ..)
- Herstelling en vernieuwing van de gemeenschappelijke muren
- Installatie of vernieuwing van centrale verwarming
- Installatie of vernieuwing van elektriciteit
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Wet van 4 februari 2020 houdende Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (B.S., 17 maart 2020) - nieuw
goederenrecht (vanaf 1 september 2021)

Art. 3.154 B.W. :
§1. Grove herstellingen zijn herstellingen die betrekking hebben op de structuur van het goed of van zijn
inherente bestanddelen of waarvan de kosten manifest de vruchten van het goed te boven gaan
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Wet van 4 februari 2020 houdende Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (B.S., 17 maart 2020) - nieuw
goederenrecht (vanaf 1 september 2021)

Gedr. St., Kamer, nr. 173/1, 292 :
“Het enkele feit dat het om werken gaat met een belangrijke financiële inslag volstaat ook onder de nieuwe
omschrijving niet om die werken als grove herstellingen te beschouwen; ze moeten manifest de vruchten te
boven gaan”
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Art. 599 B.W. : verbeteringswerken
- Vruchtgebruiker wordt op het einde van het vruchtgebruik nooit vergoed voor aangebrachte
verbeteringswerken (zelfs indien waarde van de zaak zou zijn gestegen) (art. 599, lid 2 B.W.);
- reden : vruchtgebruiker is niet verplicht van verbeteringswerken te laten uitvoeren : hij mag die uitvoeren om
meer voordeel te halen uit zijn vruchtgebruik (verhogen zijn eigen comfort) (bv. Bergen, 21 november 2012).
Voordelen uit het vruchtgebruik worden geacht de kostprijs van de werken te compenseren (Cass., 27 januari
1887);
- Gevolg : naakte eigenaar wordt niet geacht van een voordeel van alle aard te verkrijgen igv verkrijging
verbeteringswerken zonder vergoeding;
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Art. 599 B.W. : verbeteringswerken
- Kosten ervan blijven beperkt tot jaarlijkse inkomsten van vruchtgebruik
- voorbeelden : omvorming zolder tot een slaapkamer, plaatsing tussenwand, plaatsing uitgeruste keuken,
plaatsing dakvenster, vervanging houten ramen door pvc, …
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Art. 555 B.W. : uitbreidingswerken (“verbouwingswerken”)
- Naakte eigenaar heeft de keuze : ofwel vruchtgebruiker verplichten van ze te verwijderen), ofwel ze behouden
en de vruchtgebruiker te vergoeden;
- vruchtgebruiker mag wél vergoeding vragen voor uitbreidingswerken;
- reden : uitbreidingswerken overstijgen de inkomsten uit het vruchtgebruik;
- gevolg : naakte eigenaar wordt wél geacht van een voordeel van alle aard te verkrijgen voor
uitbreidingswerken die vruchtgebruiker heeft uitgevoerd en waarvoor hij geen vergoeding moet betalen
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Nieuw goederenrecht
Herstelling of verbetering?

Verbetering

Herstelling

Herstelling tot
onderhoud

Grove herstelling

Verbeteringen

Uitbreidingen

(art. 606 B.W.)

(art. 599 B.W.)

(art. 555 B.W.)

Naakte eigenaar

Vruchtgebruiker

(art. 605 B.W.)

Vruchtgebruiker

Vruchtgebruiker
mogelijke vergoeding
blote eigenaar op einde
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Casus 1
Echtpaar heeft voor 9 jaren vruchtgebruik toegestaan aan een woning tegen prijs die niet door fiscus
gecontesteerd wordt (ong. 100.000 EUR).
Vennootschap voert verbeterings-en aanpassingswerken uit in woning (ong. 41.055 EUR), die ze afschrijft.
Bij einde vruchtgebruik wil fiscus vennootschap belasten op toegekend abnormaal of goedgunstig voordeel, ter
waarde van de uitgevoerde werken.
Vennootschap beroept zich op art. 599, tweede lid B.W., volgens hetwelk de vruchtgebruiker geen vergoeding
mag vragen voor uitgevoerde verbeteringen.
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik

Casus 1 (vervolg)
Brussel, 12 september 2017
- Uitspraak over dezelfde zaak in opvolging van Cassatie;
- Kijken naar huurwaarde over volledige duur van het vruchtgebruik (80.317 EUR);
- In casu overtreft de kost van de uitgevoerde werken (41.055 EUR) de inkomsten van het
vruchtgebruik niet;
- Alle werken worden dus gekwalificeerd als verbeteringswerken, die niet moeten vergoed worden;
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Casus 2
Rb. Leuven, 14 februari 2013 :
- Kosten van schilderwerken, plaatsen vast tapijt en herstellingen van het dak zijn herstellingen tot
onderhoud, en dus ten laste van de vruchtgebruiker
- Plaatsing van een centrale verwarming = grove herstelling, en dus ten laste van de naakte eigenaar
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Casus 3
Rb. Antwerpen, 26 juni 2015 :
- Kosten van plaatsen vloerisolatie, nieuwe elektrische installatie, nieuwe leidingen van centrale verwarming,
nieuwe vloerverwarming, nieuwe radiatoren, nieuw sanitair, nieuwe chape en nieuwe ramen zijn grove
herstellingen, en dus ten laste van de naakte eigenaar
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik

Casus 4
Echtpaar verwerft samen met hun vennootschap een garagewerkplaats met privéwoonst op de eerste
verdieping. Vennootschap verwerft het vruchtgebruik voor 20 jaar en laat kort na de aankoop ervan de
verwarmingsinstallatie vervangen.
Fiscus vindt dat dit “grove herstellingen” zijn (cfr. art. 606 B.W.), die in principe ten laste moeten zijn van de
naakte eigenaars en aangezien het vooral ten goede komt van het echtpaar dat op de eerste verdieping is gaan
wonen, wordt het echtpaar (die eveneens zaakvoerders zijn) belast op een voordeel van alle aard.
Echtpaar betwist : het zijn géén “grove herstellingen”, maar wel kosten die de vruchtgebruiker kan maken
zonder dat dit de waarde van het goed fundamenteel verbetert.
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Casus 4 (vervolg)
Rb. Antwerpen 14 mei 2018 : stelt de fiscus in het gelijk
- Nieuwe verwarmingsinstallatie is een grove herstelling, dus ten laste van de naakte eigenaars
Zie ook Rb. Leuven, 14 februari 2003

Opmerking

- Verschil tussen plaatsen van een volledig nieuwe centrale verwarming versus de vervanging of herstelling
van bepaalde onderdelen of toestellen (bv. de gasketel)
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Nieuw goederenrecht
Moment van belastbaarheid : 2 strekkingen
Strekking 1 : Géén rekening houden met eventueel privé-gebruik tijdens de looptijd
Zie bv. Rb. Leuven, 12 mei 2017, Rb. Namen, 7 december 2016 :
de vruchtgebruiker beschikt over een accessoir opstalrecht : aangezien het recht van natrekking slechts speelt bij
het einde van het vruchtgebruik, moet slechts op dat moment worden nagegaan of de werken een voordeel van
alle aard uitmaken
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Nieuw goederenrecht
Moment van belastbaarheid (vervolg)
Strekking 2 : wél rekening houden met privé-gebruik
- Indien bedrijfsleider het pand zelf bewonen hebben zij onmiddellijk een voordeel en is er dus onmiddellijk
sprake van een voordeel van alle aard;
- Indien bedrijfsleider het pand niet zelf bewonen (bv. verhuur aan derden) hebben zij niet onmiddellijk een
voordeel en is er dus slechts sprake van een voordeel van alle aard bij de afloop van het vruchtgebruik
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Nieuw goederenrecht
Casus 1
Bedrijfsleiders van een BVBA hebben samen met de BVBA een gebouwd onroerend goed gekocht, zijzelf voor de
blote eigendom en de BVBA voor het vruchtgebruik voor 20 jaar. De BVBA exploiteert daarin een garage. Zelf
blijven zij het woongedeelte betrekken.
BVBA plaatst na een paar jaar in het gebouw een nieuwe verwarmingsinstallatie, met radiatoren, een
warmteboiler en pompen. Zij neemt de kosten integraal ten laste en boekt ze op het actief van haar balans.
De fiscus kwalificeert deze werken als grove herstellingen in de zin van artikel 606 BW, die in toepassing van
artikel 606, tweede alinea BW ten laste blijven van de blote eigenaars. Hij beschouwt de kosten van die werken
dan ook als een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de blote eigenaars-bedrijfsleiders.

172

86

1/12/2021

Nieuw goederenrecht
Casus 1 (vervolg)

Antwerpen, 27 oktober 2020 : geeft de fiscus gelijk
- een nieuwe centrale verwarmingsinstallatie in casu, naar uitzonderlijkheid en belangrijkheid, wel degelijk te
kwalificeren is als een grove herstelling in de zin van artikel 606 BW;
- Het gaat niet om verbeteringswerken aan een bestaande installatie.
- Er blijkt een volledig nieuwe verwarmingsinstallatie te zijn geplaatst, wat als een uitzonderlijke en belangrijke
investering kan worden beschouwd, waarvan de kosten normaal van het kapitaal worden afgenomen en niet
van de jaarlijkse vruchten die het vruchtgebruik opbrengt;
- Er is sprake van een onmiddellijk voordeel van alle aard, aangezien de bedrijfsleider het pand bewonen

173

Nieuw goederenrecht
Casus 2
Doktersvennootschap en haar zaakvoerder kopen samen een onroerend goed : zaakvoerder de naakte
eigendom voor 80.000 EUR (25% van de totale prijs) en vennootschap het vruchtgebruik voor 25 jaar voor
240.000 EUR (75% van de totale prijs).
Woning wordt volledig verbouwd : beneden de dokterspraktijk, boven appartementen die aan derden worden
verhuurd. Er is dus géén privé-gebruik.
Verbouwingswerken worden op dezelfde manier verdeeld tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar als voor
de aankoopprijs.
Er is géén schriftelijke overeenkomst hieromtrent; de stilzwijgende overeenkomst wordt voor de zaakvoerder
uitgevoerd via boekingen op rekening-courant.

174

87

1/12/2021

Nieuw goederenrecht
Casus 2 (vervolg)
Fiscus is van mening dat alle uitgevoerde werken grove herstellingen zijn, die krachtens art. 605 B.W. volledig
ten laste zijn van de naakte eigenaar (behoudens afwijkende regeling tussen de partijen).
Er is geen schriftelijke afwijkende regeling => dus de zaakvoerder heeft in het jaar van de uitvoering van de
werken een voordeel van alle aard verkregen.
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Nieuw goederenrecht
Casus 2 (vervolg)
Zaakvoerder betwist de aanslag :
- Grootste deel van de werken zijn onderhoudswerken, ten laste van de vennootschap-vruchtgebruiker;
- Er bestaat een stilzwijgende overeenkomst die afwijkt van art. 605 B.W., zodat de vennootschapvruchtgebruiker geen voordeel van alle aard aan de naakte eigenaar heeft verschaft via de tenlasteneming
van de werken die volgens art. 605 BW ten laste van de naakte eigenaar zijn.
- Het bestaan van deze overeenkomst wordt bewezen door de uitvoering ervan;
- De vraag inzake verkrijging van een voordeel van alle aard kan slechts bij de afloop van het vruchtgebruik
worden gesteld en niet op het moment van de uitvoering van de werken : naakte eigenaar wordt immers dan
pas eigenaar van de werken;
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Nieuw goederenrecht
Casus 2 (vervolg)
Gent, 15 september 2020 : stelt de fiscus in het ongelijk (vervolg)
- Géén uitspraak over de kwalificatie van de werken : administratie heeft nl. niet bewezen dat de
vennootschap-vruchtgebruiker vóór de beëindiging van het vruchtgebruik een voordeel heeft verleend aan de
naakte eigenaar :
- De werken werden niet gedaan ten behoeve van de naakte eigenaar, maar ten behoeve van de
vennootschap-vruchtgebruiker die er normale inkomsten uit verkreeg : er is immers géén privé-gebruik.
- Er kan dus slechts bij het einde van het vruchtgebruik sprake zijn van een eventueel voordeel van alle aard
- Verdeling van de kosten loopt gelijk met de verdeling van de aankoopprijs : 25% van de afschrijvingen
worden toegerekend aan de naakte eigenaar.
- Dit draagt bij tot de beoordeling dat er hier en nu geen voordeel van alle aard is toegekend
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Nieuw goederenrecht
Bedrag van het belastbaar voordeel
Moment van belastbaarheid beïnvloedt ook de waardering van het voordeel !
Indien belastbaarheid op het einde van het vruchtgebruik :
Rekening houden met:
- de waarde van de werken op het einde van het vruchtgebruik => waardevermindering (afschrijvingen) van
de uitgevoerde werken tijdens het vruchtgebruik
- het nut van de uitgevoerde werken voor de naakte eigenaar
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Nieuw goederenrecht
Bedrag van het belastbaar voordeel
Moment van belastbaarheid beïnvloedt ook de waardering van het voordeel !
Indien belastbaarheid op het einde van het vruchtgebruik
Zie Bergen, 1 juni 2018 :
De uitgevoerde werken hebben na afloop vruchtgebruik (in casu 25 jaar) :
- geen waarde meer voor de naakte eigenaar : afgeschreven na 25 jaar (stookolieketel); en
- geen nut voor naakte eigenaar (dokterskabinet dat bij zijn pensionering niet meer gebruikt wordt)
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Ontwerpaanvraag vruchtgebruik op www.ruling.be :
De DVB vindt het raadzaam dat wordt bevestigd dat :
- Een staat van het onroerend goed bij de vestiging van het vruchtgebruik wordt opgemaakt (cfr. art. 600 B.W.);
- De verhoudingen tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar(s) zullen worden bepaald door de
gemeenrechtelijke bepalingen uit het B.W.;
- De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar(s) zich als onafhankelijke derden zullen opstellen bij de uitvoering
van deze werken.
- Bijgevolg zal de vennootschap slechts die werken ondernemen die voor haar van economisch belang zijn en
die elke andere vennootschap zou hebben ondernomen in dezelfde omstandigheden;
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Nieuw goederenrecht
Werken ten laste genomen door de vennootschap igv vruchtgebruik
Ontwerpaanvraag vruchtgebruik op www.ruling.be :
De DVB vindt het raadzaam dat wordt bevestigd dat :
- De partijen zullen overeenkomen dat in de loop van de laatste 5 jaren voor het beëindiging van het
vruchtgebruik de werken die normaliter ten laste van de vruchtgebruiker vallen verhoudingsgewijs zullen
worden gedragen door de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar(s) in functie van de respectievelijke
waarde van het vruchtgebruik/naakte eigendom ten opzichte van de waarde van de volle eigendom op het
moment dat de werken zouden worden uitgevoerd.
Timing van de uitgevoerde werken !
Zelfs indien ze ten laste van de vruchtgebruiker zijn : toch verdelen indien gemaakt tijdens de laatste 5
jaren vóór afloop ervan
Update VenB najaar 2021 | 01/12/2021 | 181
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Nieuw goederenrecht
Wet van 4 februari 2020 houdende Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (B.S., 17 maart 2020) - nieuw
goederenrecht (vanaf 1 september 2021)
Art. 3.154 B.W. van het nieuwe goederenrecht :
§1. Grove herstellingen zijn herstellingen die betrekking hebben op de structuur van het goed of van zijn
inherente bestanddelen of waarvan de kosten manifest de vruchten van het goed te boven gaan
§2. De blote eigenaar moet deze herstellingen uitvoeren na overleg met de vruchtgebruiker. (…)
§3. de blote eigenaar die de grove herstellingen uitvoert, kan van de vruchtgebruiker eisen dat hij
proportioneel bijdraagt in de kosten van deze herstellingen. Deze bijdrage wordt bepaald in verhouding tot
de waarde van het vruchtgebruik tegenover de waarde van de volle eigendom, berekend overeenkomstig
artikel 745sexies, §3 van het oude Burgerlijk Wetboek”
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Nieuw goederenrecht
Wet van 4 februari 2020 houdende Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (B.S., 17 maart 2020) - nieuw
goederenrecht (vanaf 1 september 2021)
Verschil met huidige wettekst:
- Naakte eigenaar kan dan wél van vruchtgebruiker eisen dat hij proportioneel bijdraagt in de grove
herstellingen => tbv deze bijdrage is er dan geen VAA. Indien partijen afwijken van deze proportionele
bijdrage => wél VAA tbv het verschil
- Vennootschap-vruchtgebruiker kan dus bij de aanvang een groter deel van de werken ten laste nemen
zonder dat er sprake is van een VAA (dus igv Hof van Gent van 15/9/2020) is er in de nieuwe regeling
geen sprake van een VAA)

183

Nieuw goederenrecht
Wet van 4 februari 2020 houdende Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (B.S., 17 maart 2020) - nieuw
goederenrecht (vanaf 1 september 2021)

Reden (Gedr. St., Kamer, 2019, 0173/001, 292-293) :
Het blijft in principe aan de blote eigenaar om grove herstellingen uit te voeren.
Het moet echter verhinderd worden dat de blote eigenaar de financiële last van de door hem uitgevoerde
werken alleen moet dragen, aangezien hij – zeker indien het om een jonge vruchtgebruiker gaat – geen gebruik
en genot heeft (en dit in sommige gevallen voor zijn ganse leven).
Een evenwichtige oplossing is dat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar deze werken financieren volgens de
waarde van het vruchtgebruik respectievelijk de blote eigendom in verhouding tot de waarde van de volle
eigendom.
Een bijkomende hefboom bestaat erin dat de waarde van vruchtgebruik en blote eigendom objectief kan
worden berekend, waarvoor artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek de grondslag vormt. “
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Nieuw goederenrecht
Wet van 4 februari 2020 houdende Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (B.S., 17 maart 2020) - nieuw
goederenrecht (vanaf 1 september 2021)
Reden (Gedr. St., Kamer, 2019, 0173/001, 292-293) :

Indien de vruchtgebruiker nog jong is, zal de blote eigenaar niet veel te verwachten hebben om op korte
termijn het gebruik en genot te krijgen, maar zal hij ook slechts een beperkt gedeelte van de werken moeten
betalen. Is de vruchtgebruiker daarentegen al ouder, dan zal de blote eigenaar een veel groter gedeelte
moeten dragen, maar hij kan statistisch op kortere termijn ook het gebruik en genot verwachten.
Een dergelijk systeem is billijker dan een systeem waarin de grove herstellingen volledig ten laste van de
vruchtgebruiker zouden worden gelegd, en pas na het einde van het vruchtgebruiker kunnen worden
teruggevorderd van de blote eigenaar.
Zulk systeem zou niet in het belang van de vruchtgebruiker zijn, maar ook de belangen van de blote eigenaar
kunnen schaden
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Nieuw goederenrecht
Waardering vruchtgebruik : “conform artikel 745sexies, §3 van het oude Burgerlijk Wetboek”
Waarde vruchtgebruik = waarde volle eigendom – waarde naakte eigendom
Waarde naakte eigendom = waarde volle eigendom / (1 + i)n , waarbij :
i = gemiddelde rentevoet van de laatste 2 jaar van de lineaire obligaties met looptijd gelijk aan levensverwachting
vruchtgebruiker
n = levensverwachting
Omzettingstabel wordt jaarlijks gepubliceerd (op 1/7) door FOD Justitie
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Nieuw goederenrecht
Waardering vruchtgebruik “conform artikel 745sexies, §3 van het oude Burgerlijk Wetboek”
Voorbeeld 1
Grove herstellingen tbv 100.000 EUR worden uitgevoerd op moment dat vruchtgebruik nog een looptijd
van 20 jaar heeft.
Waarde naakte eigendom : 100.000 / 1,0120 = 81.954,45 EUR
Aandeel vruchtgebruiker : 100.000 – 81.954,45 = 18.045,55 EUR
Vennootschap/vruchtgebruiker mag 18.045,55 EUR bijdragen
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Waardering vruchtgebruik “conform artikel 745sexies, §3 van het oude Burgerlijk Wetboek”
Voorbeeld 2

Grove herstellingen tbv 100.000 EUR worden uitgevoerd op moment dat vruchtgebruik nog een looptijd
van 10 jaar heeft.
Waarde naakte eigendom : 100.000 / 1,0110 = 90.500 EUR
Aandeel vruchtgebruiker : 100.000 – 90.500 = 9.500 EUR
Vennootschap/vruchtgebruiker mag 9.500 EUR bijdragen
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Bedankt voor je aandacht
Yves Verdingh – Filip Vandenberghe
Vragen ?
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