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I. WETGEVEND KADER 
 

▪ Federale wetgeving 
 

Raad van State beperkt impact verstrenging VVPRbis-regime 

Het huidige VVPRbis-regime houdt in dat men dividenden kan uitkeren aan 20% of 15% 
roerende voorheffing. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de dividenden 
voortkomen uit nieuwe aandelen op naam die zijn uitgegeven vanaf 1 juli 2013 n.a.v. een 

inbreng in geld in een kleine vennootschap. Na een wachtperiode van twee, respectievelijk 
drie boekjaren na dat van de inbreng, kan uitgekeerd worden aan de verlaagde tarieven op 
voorwaarde dat het VVPRbis-kapitaal dan volledig volgestort is. 

De regering wou diverse passages in het desbetreffende wetsartikel aanpassen, waardoor op 
subtiele wijze het VVPRbis-regime zou worden verstrengd voor dividenden die worden 
toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2022; o.a. door de vrijstelling van 
volstortingsplicht te schrappen en de wachttermijn aan te passen. Maar de storm is intussen 
grotendeels gaan liggen, waardoor last-minute acties in principe dit jaar niet meer nodig zijn 
(afgezien van een eventuele snelle dividenduitkering voor wie toepassing heeft gemaakt van 
de vrijstelling van volstortingsplicht). Op advies van de Raad van State is het amendement 

inmiddels in het voordeel van de belastingplichtige aangepast, althans voor wat betreft de 
wachttermijn. Het is ondertussen ingediend in de Kamer en zal begin januari goedgekeurd 
worden.  

Auteur(-s):   Maxime Vandemaele & en Koen Martens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/41 
Bron: ontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen m.b.t. het 

VVPRbis-regime 
Art./ Wetboek:   art. 269, § 2 WIB 92 
  

 

Amendementen brengen voordelen voor Olympiërs maar verstrakken BV-korting 
opleidingen 

 
Bij de diverse inkomsten komt er een bijkomende uitzondering voor prijzengeld van 
sporters. Tot een jaarlijks bedrag van € 30 000 bruto, geïndexeerd € 50 040, betaalt een 
sporter slechts 16,5% belasting i.p.v. de gangbare progressieve tarieven. Het gaat om een 
brutobedrag waarbij geen aftrek van kosten mogelijk is. De regering koos voor dit 
grensbedrag omdat de premie voor een gouden medaille op de Olympische spelen € 50 000 
bedroeg. Het bedrag boven € 50 040 wordt belast volgens het gangbare fiscale stelsel 
(bezoldigingen of baten) of als gewone toevallige winsten en baten. De vrijstelling is 
retroactief van toepassing vanaf 1 januari 2021. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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Opvallend is dat het verlaagde tarief enkel van toepassing is als het gaat over premies die 

toegekend zijn door nationale of internationale sportfederaties of-comités. Het gaat dus 
enkel om prestaties van atleten op de Olympische Spelen, Paralympische spelen, 
wereldkampioenschappen, Europese of andere continentale kampioenschappen. Een 
premie van het WK atletiek komt dus in aanmerking, een premie van de Memorial Van 
Damme of van de Iron Man niet. Commerciële sponsorpremies vallen buiten het 
toepassingsgebied. De Raad van State ziet alvast geen redelijke verantwoording voor het 
verschil in behandeling dat hier gecreëerd wordt door de wetgever. 

Eind vorig jaar is een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de 
bedrijfsvoorheffing ingevoerd voor de opleiding van werknemers. De maatregel had tot doel 
de werkgevers uit de privésector aan te moedigen om meer te investeren in de opleiding van 
hun werknemers dan reeds reglementair verplicht is. De opleiding moest daarbij minimaal 

10 dagen duren gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen als het ging 
om een voltijds tewerkgestelde werknemers. De 10 dagen worden nu 76 uren. Een volledige 
werkdag wordt geacht overeen te komen met 7,6 uur opleiding. De termijn van 30 dagen 
blijft wel behouden. 

Auteur(-s):   Wesley De Visscher 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/41 
Bron:    wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen 
Art./ Wetboek:   o.a. art. 90 lid 1, WIB 92 

 
 

Programmawet van 27 december 2021: wat haalde de eindmeet (niet)? 

De fiscale bepalingen van de Programmawet kwamen in vorige edities van deze syllabus, in 
de loop van de parlementaire behandeling, al fragmentair aan bod. Daarom volgt hierna een 
systematisch overzicht van wat overgebleven is.  

Inzake de vrijstelling voor doorstorting van BV voor sportclubs wordt het 
vrijstellingspercentage verlaagd en het bestedingspercentage verhoogd. De aftrek van 
sportmakelaarsvergoedingen wordt aan banden gelegd. Sportbeoefenaars kunnen vanaf de 
leeftijd van 35 jaar aanspraak maken op de uitbetaling van hun aanvullend pensioenkapitaal, 
op voorwaarde dat zij hun beroepsbeoefening als sporterbeoefenaar definitief en volledig 
stopzetten. 

Met ingang van 1 januari 2022 voert de Programmawet een bijzonder stelsel in voor 
"ingekomen belastingplichtigen" (werknemers en bedrijfsleiders die vanuit het buitenland 
worden aangetrokken) en voor "ingekomen onderzoekers" (diplomavereiste of relevante 
beroepservaring van minstens 10 jaar). 

Het tarief van de RV en de personenbelasting worden verlaagd naar 15% ten aanzien van 
dividenden die worden uitgekeerd door vastgoedbevaks of gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen in zoverre zij minseens 80% investeren in vastgoed bedoeld voor 
de zorg. Daarnaast bepaalt de wet hoe de verhouding van investeringen in zorgvastgoed ten 
opzichte van de totale investeringen in vastgoed precies moet gebeuren. 
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Tot de niet-aftrekbare geldboeten behoren voortaan ook de "fiscale of sociale 

regularisatieheffingen" en 'minnelijke schikkingen' (betalingen met het oog op het verval van 
de strafvordering). 

De Programmawet verhoogt het (nog te indexeren) maximumbedrag inzake uitgaven voor 
kinderopvang die voor belastingvermindering in aanmerking komen.  

In het kader van de tax shelter voor startende KMO's en de tax shelter voor groeibedrijven 
geldt er een beperking op het kapitaal dat de vennootschap via deze stelsels kan ophalen.  

Werknemers die overwerk presteren en daarvoor recht hebben op een overwerktoeslag, 
genieten een belastingvermindering. Het aantal overuren dat recht geeft op deze 

belastingvermindering wordt tijdelijk verhoogd van 130 naar 180. 

Maaltijdcheques en ecocheques die in 2021 zijn vervallen en waarvan de geldigheidsduur 
niet werd verlengd, moeten opnieuw uitgegeven worden met een nieuwe geldigheidsduur 
van 12 maanden (maaltijdcheques) of 24 maanden (ecocheques), en dit zonder bijkomende 

kosten voor de werknemer of zijn werkgever.  

Voor ieder wie geregeld gemeubeld logement aan betalende gasten verschaft, wordt de 
toepassing van de BTW-'kleineondernemingsregeling' geschrapt. Zij dienen zich voortaan 
volledig in regel stellen met alle normale BTW-regels en verplichtingen.  

Op fiscaal gebied bevat de Programmawet ten slotte ook nog maatregelen inzake accijnzen. 

Zo wordt de terugbetaling van accijnzen i.v.m. 'professionele diesel' verminderd.   

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1730 
Bron:    Programmawet dd. 27 december 2021 (BS dd. 31 december 2021) 
 

 

Gratis verwarming en elektriciteit: beperking forfaitaire waardering 

In de dagbladpers is enige tijd geleden gemeld dat bepaalde sociale secretariaten 
'cafetariaplannen' ontworpen hebben, die werknemers de kans geven tot beloop van een 
bepaald budget in te tekenen op de 'levering van verwarming en/of elektriciteit. Blijkbaar is 

het dan de bedoeling dat de leverancier van de verwarming (stookolie, ...) of elektriciteit, het 
opgenomen budget aanrekent aan de werkgever, en zich slechts voor het eventuele saldo 
tot de betrokken werknemer(s) wendt. De vraag is dan hoe het voordeel van alle aard, dat 
op deze manier genoten wordt, fiscaal moet worden behandeld. Geldt het voordeel voor zijn 
werkelijke waarde in hoofde van de werknemer? Of mag het belastbaar voordeel in deze 
omstandigheden ook gewaardeerd worden tegen de voormelde - dikwijls aanzienlijk lagere - 
forfaitaire bedragen? 

Principieel wordt het voordeel van alle aard dat bestaat uit de "kosteloze verstrekking van 
verwarming en van elektriciteit gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming" slechts 
belast op basis van een forfaitair geraamd bedrag. De omvang ervan hangt af van de 
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personeelscategorie waartoe men behoort. De Rulingcommissie bevestigde een goed jaar 

geleden dat de forfaitaire raming ook kan gelden wanneer het voordeel van alle aard het 
voorwerp uitmaakt van een 'budget' dat deel uitmaakt van een zogenaamd “cafetariaplan”. 
Maar dat was niet naar de zin van de minister van Financiën, die in de Kamercommissie voor 
Financiën prompt liet weten paal en perk te willen stellen aan een dergelijk gebruik van 
cafetariaplannen. Het KB. Dat beperkt de forfaitaire raming van het voordeel uit de gratis 
levering van verwarming en/of elektriciteit tot de situatie waarin het verstrekken van het 
voordeel in het verlengde ligt van de terbeschikkingstelling van het onroerend goed 
waarvoor het voordeel wordt verleend. Anders gezegd: de forfaitaire raming van het 
voordeel uit de gratis verstrekking van verwarming en/of elektriciteit geldt nog slechts als er 
identiteit is tussen enerzijds, de verstrekker van dat voordeel en anderzijds, diegene die het 
onroerend goed ter beschikking stelt. 

Daaruit volgt dat de forfaitaire raming van het voordeel uit de gratis levering van 
verwarming en/of elektriciteit voortaan niet (meer) geldt: 

* wanneer het onroerend goed (waarvoor de verwarming en/of elektriciteit bedoeld is) door 
iemand anders ter beschikking wordt gesteld (dan de werkgever of vennootschap die het 
voordeel van de verwarming en/of elektriciteit verstrekt); 

* wanneer er niet tegelijk een onroerend goed ter beschikking wordt gesteld (omdat het 
onroerend goed waarvoor de verwarming en/of elektriciteit moet dienen bv. de eigendom is 
van de genieter van het voordeel. 

Het KB sluit niet uit dat de forfaitaire raming ook (nog) kan gelden als het voordeel van alle 
aard (uit de gratis levering van verwarming en/of elektriciteit) deel uitmaakt van een 
cafetariaplan. Maar het aantal gevallen waarin de forfaitaire raming dan toepassing kan 
vinden, zal voortaan bijzonder beperkt zijn, gelet op de identiteit die er voortaan moet zijn 
tussen diegene die het betreffende voordeel verstrekt en diegene die het onroerend goed 
ter beschikking stelt.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1729 
Bron:    KB dd. 19 december 2021 (BS dd. 27 december 2021) 
Art./ Wetboek:   art. 18, § 3, 4° KB/WIB 1992 
 

 

Regering wil rechtspraak inzake Nederlandse pensioenen schaakmat zetten 

De regering wil komaf maken met de constante rechtspraak, ook van het Hof van Cassatie, 
over het fiscale regime van buitenlandse (lees: Nederlandse) aanvullende pensioenen door 
aan de et toe te voegen dat de vrijstelling als beroepsinkomen niet van toepassing is op 
“inkomsten die voortkomen uit pensioenen, aanvullende pensioenen, kapitalen, renten en 
afkoopwaarden, die zijn opgebouwd in het kader van een al dan niet buitenlands 
pensioenstelsel, ongeacht of de aangeslotene al dan niet individueel is toegetreden tot het 
pensioenstelsel en ongeacht of de opbouw van het pensioen, het kapitaal of de rente al dan 
niet in het definitief en uitsluitend voordeel van de aangeslotene gebeurt”. Omdat de 
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regering voornamelijk Nederlandse pensioenfondsen op het oog heeft, is het ontwerp 

gebaseerd op de definitie van het Nederlandse pensioenfonds uit de Nederlandse 
pensioenwet.  

Luidens het amendement gaat het om “een collectieve pensioentoezegging van een 
werkgever waarvoor bij een pensioeninstelling of bij een intern pensioenfonds voor of door 
werkgevers ten behoeven van ten minste twee aangesloten werknemers, vroegere 
werknemers of hun rechtverkrijgenden, gelden worden bijeengebracht en beheerd met het 
oog op de uitkering van een pensioen, een kapitaal of een rente, en die beheerst wordt door 
een reglement dat gemeenschappelijk van toepassing is op alle aangeslotenen en 
desgevallend hun rechtverkrijgenden, al dan niet opgedeeld in verschillende categorieën”. 

Met het nieuwe amendement wordt voor de tweede maal in vijf jaar tijd een andere Staat 
de heffingsbevoegde Staat. Voor heel wat belastingplichtigen die door het amendement 
worden geviseerd, wordt op dit moment loonheffing ingehouden bij de uitkering van het 
Nederlandse aanvullend pensioen en dreigt dus dubbele belasting.  

Auteur(-s):   Chantal Hendrickx 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/41 
Bron: wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen; kamercommissie 

Financiën, dd. 22 december 
Art./ Wetboek:   art. 39 § 2; WIB 92 
 
 

Forfaitaire regelingen verdwijnen ook inzake inkomstenbelastingen 

De forfaitaire regelingen inzake BTW voor bepaalde beroepsgroepen verdwijnen vanaf 2028. 
De betreffende beroepsgroepen zijn bakkers, slagers, caféhouders, kappers, melkventers, 
kleinhandelaars in levensmiddelen, foorkramers, ijsventers, frituurexploitanten, 
dagbladhandelaars, kranten en tijdschriften, kleinhandelaars in textiel- en lederwaren en 
apothekers. Dezelfde operatie wordt ook doorgevoerd voor de inkomstenbelastingen. De 
forfaitaire belastingregelingen die die nu nog in het systeem zitten, krijgen op die manier 
een lange overgangsperiode. Maar voor nieuwe belastingplichtigen wordt het systeem 
onmiddellijk afgeschaft. Zij mogen al vanaf 1 januari 2022 niet langer hun belastbare 
grondslag (of hun maatstaf van heffing als het gaat om BTW) bepalen door middel van 
forfaitaire grondslagen van aanslag. Niemand kan dus nog instappen in het systeem vanaf dit 

jaar. 

De officiële reden voor de afschaffing van het systeem is, naast het dalende aantal 
gebruikers, de uitbreiding van de boekhoudplicht en het nieuwe ondernemingsbegrip in het 
Wetboek Economisch Recht. Maar wellicht speelde ook de vrees voor misbruiken mee en 
het feit dat sommige forfaits volgens de fiscus niet meer de huidige realiteit weerspiegelen 
maar dat onderhandelingen met de betrokken sector over herziening van de forfaits soms 
moeizaam verlopen.  

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de regeling al op 1 januari 2023 volledig op te 
doeken. Maar op vraag van de sectoren is de uitdoofperiode met vijf jaar verlengd. Vooral 
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oudere belastingplichtigen die al heel hun leven gebruik maken van het systeem en weinig 

kennis hebben van boekhouding of informatica, zouden anders in de problemen komen. 
Omdat de forfaits vastgesteld worden door de fiscus in overleg met de betrokken sectoren 
kan een afschaffing ook zonder wetswijziging.  

Auteur(-s):   Chantal Hendrickx 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/01 
Bron:    wet dd. 27 december 2021 
 

 

Het nieuwe expatregime gewikt en gewogen 

Het expatregime heeft nu een wettelijke basis gekregen in de vorm van het nieuwe 

“bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen 
onderzoekers”. Uitgangspunt is nog steeds om van België een aantrekkelijk land te maken 
voor buitenlandse investeerders en high potentials. Men moest daarbij vooral 
rechtszekerheid garanderen zodat men het oude expatregime, dat enkel op een circulaire 
was gebaseerd, achter zich kon laten. Een belangrijke beperking daarbij was echter dat de 
vernieuwingsoefening op budgettaire limieten botste. Er moesten dus keuzes geùmaakt 
worden. Die hebben zich vertaald in nieuwe toegangsvoorwaarden tot het nieuwe 
expatregime. Bepaalde voorwaarden gelden daarbij specifiek voor de werknemer, 
bedrijfsleider of onderzoeker, andere voorwaarden zijn van toepassing op de werkgever. 
Duidelijk alvast is dat het nieuwe regime duidelijk winnaars kent, maar ook verliezers. Het 
regime staat nu immers open voor tal van personen die vroeger niet in aanmerking kwamen 

- maar of de uitsluiting van bepaalde groepen de EU-non-discriminatietoets zal doorstaan, is 
nog maar de vraag.  

Grosso modo heeft het nieuwe expatregime een groot aantal pluspunten in vergelijking met 
het expatregime anno 1983. Voortaan kan ook een Belgische vennootschap die niet tot een 
multinationale groep behoort, talent aantrekken uit het buitenland. Ook VZW's en IVZW's 
hebben nu toegang tot het nieuwe expatregime. Het nieuwe expatregime staat open voor 
eenieder die aan de voorwaarden voldoet, ongeacht nationaliteit, wat dus niet langer een 
relevant criterium is. (Pro memorie: Personen die de Belgische (al dan niet dubbele) 
nationaliteit hebben waren uitgesloten van het expatregime anno 1983.)Er is ingezet op een 
speciaal regime voor onderzoekers (BBIO) en wel zonder loongrens. Dat maakt dat ook jonge 
onderzoekers die de nieuwe loongrens van € 75 000 per jaar nog niet zouden halen, toch 

onder het nieuwe expatregime kunnen ressorteren. En het nieuwe expatregime is gebaseerd 
op de toekenning van een belastingvrije vergoeding als vergoeding van eigen kosten van de 
werkgever tot 30% van het brutoloon (afgetopt op € 90 000, eventueel geïndexeerd vanaf 
2024). Dat maximum is goed nieuws voor de expats die weinig of niet reisden (bv. 
onderzoekers). Naar verluidt zullen de socialezekerheidsadministraties nog bevestigen dat 
de eigen kosten van de werkgever (de 30%) en eventuele andere vergoedingen buiten het 
toepassingsgebied vallen van de sociale zekerheid (RSZ). Die vrijstelling zal eenduidiger en 
duidelijker zijn dan onder het vroegere expatregime en zal voor werkgever/werknemer een 
mooie extra besparing opleveren. Onder het nieuwe expatregime worden de algemene 
regels inzake rijksinwonerschap toegepast zodat wie hier woont, beschouwd wordt als 
fiscaal inwoner van België en zich dus kan beroepen op de dubbelbelastingverdragen. En ook 
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inzake procedure biedt de nieuwe expatregeling een mooie verbetering. De aanvraag moet 

voortaan (elektronisch) worden ingediend binnen drie maanden na de start van het 
dienstverband en de fiscus moet binnen drie maanden een beslissing nemen. 

Negatieve impact op de fiscale situatie van de betrokkene is er o.m. door de invoering van 
een duidelijke tijdslimiet in op de nieuwe expatstatus. Er is de initiële erkenningsperiode van 
5 jaar, met een mogelijkheid voor een verlenging met 3 jaar (dus maximaal 8 jaar). Het 
nieuwe expatregime stelt als eis aan zowel de BBIB (ingekomen belastingplichtigen) als de 
BBIO (ingekomen onderzoekers) dat zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals al 
vermeld, is daar geen nationaliteitsvereiste meer bij, maar er zijn er wel andere: gedurende 
60 maanden (5 jaar) vóór de indiensttreding in België moeten in hoofde van de betrokkene 
cumulatief volgende voorwaarden vervuld zijn: geen Belgisch fiscaal inwoner zijn geweest; 

niet gewoond hebben binnen een afstand van 150 km van de Belgische grens; niet 
onderworpen geweest zijn aan de Belgische belasting van niet-inwoners voor 
beroepsinkomsten in België.En ten slotte: tal van personen die voorheen wel het 
expatregime anno 1983 konden genieten, zullen nu niet meer in aanmerking komen. Denken 
we maar aan expats die uit de grensstreek met onze buurlanden komen...  

Auteur(-s):   Chantal Hendrickx & Brigitte Lievens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/02 
Bron:    programmawet dd. 27 december 2021, BS dd. 31 december 2021 
 

 

(Mini-)taxshift stuurt kortingen bedrijfsvoorheffing bij 

Sedert enkele jaren kennen we een wildgroei aan kortingen op de bedrijfsvoorheffing. De 
materie is complex. De controle van de verschillende kortingen verloopt dan ook niet van 
een leien dakje en ook de belastingplichtige lijdt onder rechtsonzekerheid. De BV-kortingen 
moeten strenger maar zekerder. De regering wil vanaf 1 april 2022 een beperkte 
budgetneutrale tax shift doorvoeren om de koopkracht van de werkende middenklasse te 
verhogen. Door hogere accijnzen op tabak, een taks op vliegtuigtickets en door strenger toe 
te kijken op de toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing, wil men op kruissnelheid € 300 miljoen vrijmaken om de bijzondere 
bijdrage voor de sociale zekerheid te verlagen en het toepassingsgebied van de werkbonus 
uit te breiden. 

Inzake de BV-kortingen worden o.a. de volgende ingrepen voorzien:  

• OVERUREN - de wettekst stelt voortaan expliciet “het recht hebben op een wettelijke 
verwerktoeslag” als voorwaarde voor de vrijstelling. De wetgever wil daarmee de 
belastingvermindering voor overuren en de vrijstelling inzake bedrijfsvoorheffing beter op 
elkaar afstemmen. In de praktijk verandert er daardoor in principe niets. 

• PLOEGEN- EN NACHTARBEID - een aanbeveling van het Rekenhof was om het begrip 
‘ploegenwerk’ te verduidelijken. Met tal van wijzigingen wil de wetgever nu de maatregel 
beter afbakenen. Het wetsartikel wordt daartoe grotendeels herschreven.  



syllabus “Fiscale Club” (NCOI Learning) 7 maart 2022 

8 

 

– Bij ploegenarbeid moeten de ploegen elkaar zonder onderbreking opvolgen. In de 

praktijk zit er soms een beperkte pauze tussen de opeenvolging van ploegen om allerlei 
praktische redenen. De bestaande administratieve tolerantie die een beperkte pauze van 15 
minuten toeliet tussen de opeenvolging van twee ploegen, wordt nu in de wet verankerd en 
moet meer rechtszekerheid bieden aan de belastingplichtigen. 

– Wie de vrijstelling wil toepassen, moet een (afzonderlijke) ploegen- en/of 
nachtpremie (‘Minimumsubstantie’) betalen van respectievelijk 2 en 12% van het bruto-
uurloon. De ploegenpremie moet expliciet worden afgesproken in het arbeidsreglement, de 
CAO of in de arbeidsovereenkomst vanaf 1 april 2024. 

– Als werknemers meer dan 1/3e van hun arbeidstijd werken in ploegen- of 

nachtarbeid, komen ze bij de werkgever in aanmerking voor de fiscale korting. Voor de 
berekening van die zgn. 1/3e-norm werd gekeken naar zowel de ploegen- als de 
nachtarbeid. In de toekomst zal de 1/3e-norm voor elk apart bekeken moeten worden. 
Cumulatie is dus niet meer mogelijk.  

• UITZENDKANTOREN - zullen verplicht worden om bij het inroepen van bepaalde 
vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing bewijzen aan te leveren dat aan alle 
toepassingsvoorwaarden is voldaan. Ze zullen daartoe bindende afspraken moeten maken, 
waaronder van hen toelating krijgen om de vrijstelling toe te passen. Als de klant niet op de 
hoogte is, zal het uitzendkantoor dus geen gebruik kunnen maken van de BV-korting. 

• FISCAAL VOLUNTARIAAT - soms werden werknemers aangemoedigd om hogere 

bedragen aan bedrijfsvoorheffing te laten inhouden. Op die manier werd de korting op de 
bedrijfsvoorheffing groter. In de toekomst zullen de vrijstellingen van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing niet meer toegepast worden op het zgn. ‘fiscaal voluntariaat’, m.n. de 
vrijwillige BV, maar op de reglementair verplichte (minimale verschuldigde) BV. 

• DECUMUL O&O - tot slot wordt de regel ingevoerd dat steun die betrekking heeft op 
de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling, in 
mindering moet worden gebracht van de berekeningsbasis van het belastingkrediet voor 
O&O. Op die manier wil de regering vermijden dat dezelfde kosten tweemaal in aanmerking 
komen voor een fiscaal voordeel.  

Auteur(-s):   Wesley De Visscher 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/05 
Art./ Wetboek:   WIB92 
 
 

VVPRbis: uitbreiding inbrengen die geen recht geven op fiscaal voordeel 

Het VVPRbis-stelsel voorziet onder bepaalde voorwaarden in een vermindering van de 
roerende voorheffing (RV) en de personenbelasting (PB), ten aanzien van de dividenden die 
KMO-vennootschappen uitkeren met betrekking tot nieuwe aandelen op naam uitgereikt 
naar aanleiding van “nieuwe inbrengen in geld” die zijn gedaan vanaf 1 juli 2013. In een 
eerste fase wordt de belasting verlaagd tot 20% voor de dividenden verleend of toegekend 
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uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng; vervolgens wordt de 

belasting verminderd tot 15% voor de dividenden verleend of toegekend uit de 
winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng. Van de recente wet 
"houdende diverse fiscale bepalingen" is gebruikgemaakt om deze regeling op enkele 
punten aan te passen. Die aanpassingen betreffen o.m. de verplichting tot volledige 
volstorting van de aandelen (met de invoering van een overgangsregeling voor bepaalde 
vennootschappen die inmiddels tot een vrijstelling van de volstortingsverplichting zouden 
hebben besloten, in combinatie met een vermindering van hun kapitaal). Daarnaast is ook 
voorzien in een aanpassing van het verbod op uitgifte van “preferente aandelen”.  

De wijzigingen die onlangs werden aangebracht houden bij nader inzien ook een uitbreiding 
in van de inbrengen die uitgesloten zijn van het fiscaal voordeel. De uitsluiting geldt 

voortaan ook voor de inbrengen afkomstig van de uitkering van een liquidatiereserve (vanuit 
een geassocieerde of verbonden vennootschap) met toepassing van slechts 5% roerende 
voorheffing. In de bestaande regeling geldt al een uitsluiting in twee gevallen: (a) inbrengen 
die voortkomen "uit de verdeling van belaste reserves die […] worden onderworpen aan een 
verlaagde roerende voorheffing zoals bedoeld in datzelfde lid" (m.a.w.: kapitaalverhogingen 

die in 2013-2014 doorgevoerd werden in het kader van zogenaamde 'interne liquidaties' 
vallen buiten het toepassingsgebied), en (b) geld dat afkomstig is van een 
kapitaalvermindering in een verbonden of geassocieerde vennootschap  (wordt voor de 
toepassing van het VVPRbis-stelsel niet als 'vers geld' beschouwd; de kapitaalverhoging die 
ermee gefinancierd wordt, geeft dus geen recht op het fiscale voordeel). 

De Wet van 21 januari 2022 voegt aan deze uitsluitingen nog een nieuwe uitsluiting toe. De 

ingebrachte sommen mogen ook niet afkomstig zijn van een uitkering van de 
liquidatiereserve (door een verbonden of geassocieerde vennootschap), en waarop een 
verlaagde RV is geheven van 5 % (pro memorie : uitkeringen van liquidatiereserves zijn aan 5 
% RV onderworpen, wanneer de reserve minstens 5 jaar op een afzonderlijke rekening van 
het passief geboekt is gebleven en niet tot grondslag heeft gediend voor enige beloning of 
toekenning; is dat niet het geval, dan bedraagt het tarief 15 %; art. 269, § 1, 8° WIB 1992). 
De uitsluiting viseert ook hier dus de situatie waarin iemand aandeelhouder is van een 
vennootschap A (die van plan is haar kapitaal te verhogen), en de aandeelhouder een 
uitkering van een liquidatiereserve verkrijgt uit een met hem verbonden of geassocieerde 
vennootschap B. Als die uitkering belast wordt tegen 5% RV (wat wil zeggen dat de 
liquidatiereserve minstens 5 jaar onaangetast is gebleven), wordt deze uitkering voor de 

toepassing van het VVPRbis-stelsel dus evenmin als 'vers geld' beschouwd. Een 
kapitaalverhoging bij vennootschap A die gefinancierd wordt met een dergelijke uitkering 
van een liquidatiereserve (door vennootschap B) komt bijgevolg ook niet in aanmerking voor 
de verlaagde voorheffing (in het kader van de VVPRbis-regeling).  

Auteur(-s):    Jan van Dyck & Luc Maes 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1733 
Bron:    wet "houdende diverse fiscale bepalingen", dd. 21 januari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 269, § 2; WIB 1992 
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Wet houdende diverse fiscale bepalingen gepubliceerd 

De wet “houdende diverse fiscale bepalingen” is, na vertraging in het parlement wegens een 
rist amendementen, gepubliceerd in het Staatsblad. Ze bevat een allegaartje aan 
maatregelen uit bijna alle domeinen van de fiscaliteit. Bij wijze van overzicht, c.q. 
geheugensteuntje: … 

Naast heel wat louter technische correcties worden het VVPRbis-stelsel (inzake de 
volstortingsplicht en de vereiste van niet-preferente aandelen) en het regime voor 
buitenlandse pensioenen (wettelijk uitsluiten van de theorie van opbouw in het “definitief 
en uitsluitend voordeel” van de belastingplichtige) verstrakt. De ficheverplichtingen (o.a. 
m.b.t. fiche 281.50) worden versoepeld en tegelijk uitgebreid. De artikels over de 

samenstelling van het resultaat in de vennootschapsbelasting worden geïntegreerd in het 
WIB en helemaal herschikt. Verschillende ‘verduidelijkingen’ moeten achterpoortjes sluiten 
maar houden ook rekening met positieve rechtspraak over het progressievoorbehoud of 
gaan ongewenste gevolgen van onduidelijke rechtspraak tegen, namelijk m.b.t. 
handelsgoederen (net als grond- en hulpstoffen: wel degelijk aftrekbare beroepskosten, mits 
bewijsstukken) en doorgerekende kosten.  

De verhoogde kostenaftrek en de belastingvermindering voor laadstations voor elektrische 
auto's worden op enkele punten verduidelijkt. Zo moet het gaan om vaste laadpalen, niet 
om loutere laadkabels. De bepalingen over de volgorde van de bewerkingen in de 
vennootschapsbelasting worden “beter in het WIB geïntegreerd” en “logischer” 
gestructureerd vanaf aj. 2022, zonder inhoudelijke wijzigingen. De inwerkingtreding van het 

tijdelijk verlengde stelsel voor het verenigingswerk en de deeleconomie op 1 januari 2021 
wordt verduidelijkt, in afwachting van een definitieve regeling. De vrijstelling van 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor opleidingen wordt verduidelijkt, vooral inzake 
combinaties van opleidingen. Gespreide belasting van kapitaalsubsidies wordt vanaf 1 
januari 2021 ook mogelijk voor wie baten ontvangt. Het belastingkrediet voor onderzoek en 
ontwikkeling kan niet meer gecombineerd worden met het gunstregime van de tonnagetaks. 
Een belastingkrediet dat niet benut is eind 2020, kan wel onbeperkt worden overgedragen 
en verrekend zodra de vennootschap het gunstregime niet meer toepast. 

En ten slotte noopte ook de actualiteit van vorig jaar – naast corona de overstromingsramp 
in Wallonië en zelfs de Olympische Spelen – tot een reeks ingrepen…   

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/04 
Bron:    wet “houdende diverse fiscale bepalingen”, dd. 21 januari 2022 
Art./ Wetboek:   WIB 92 
 
 

Voordeel verwarming en/of elektriciteit: forfaitaire waardering beperkt 

Voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en/of verwarming wordt vanouds een 
forfaitaire waardering toegepast. Sinds 1 januari jl. wordt het toepassingsgebied van dat 
forfait beperkt door het toevoegen van een extra voorwaarden. De forfaitaire raming van 
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het voordeel zal namelijk enkel nog gebruikt mogen worden als er naast de 

terbeschikkingstelling van elektriciteit en/of verwarming tegelijk ook sprake is van een 
terbeschikkingstelling van het onroerende goed. Als niet wordt voldaan aan die voorwaarde, 
valt men terug op de waardering van het voordeel tegen werkelijke waarde. 

De verplichting om het voordeel te waarderen op basis van de werkelijke waarde klinkt op 
het eerste vlak eenvoudig, maar in sommige gevallen kan het resulteren in complexe 
vraagstukken. In de meeste gevallen is er namelijk geen afzonderlijke teller of ander 
mechanisme aanwezig bij de belastingplichtige die zijn elektriciteit terugbetaald krijgt. 
Daardoor is het onmogelijk een onderscheid te maken tussen de privématig en 
beroepsmatig gebruikte energie. In dergelijke gevallen was de toepassing van het forfait of 
de forfaits dan ook erg handig – tot nu toe. Aangezien men voortaan moet terugvallen op 

het werkelijke voordeel (dat weliswaar lager kan liggen dan de forfaits – wat dan voordelig 
zou zijn), zal in principe een opdeling gemaakt moeten worden. 

Maar laat het ons nóg even iets complexer maken. Stel dat de vennootschap het 
energieverbruik dekt middels zonnepanelen en/of een thuisbatterij. Hoe zal de opdeling dan 
gemaakt moeten worden en wat is dan de werkelijke waarde van het voordeel? Wordt de 
kost van de zonnepanelen mee verrekend en in welke mate? Verduidelijking dringt zich dan 
ook op, want anders resulteert de toevoeging van de voorwaarde van bewoning niet alleen 
in een waarschijnlijke schending van het gelijkheidsbeginsel, maar eveneens in 
rechtsonzekerheid en potentiële discussies tijdens fiscale controles. Wordt mogelijk dus nog 
vervolgd.  

Auteur(-s):   Maxime Vandemaele 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/05 
Bron:    KB dd. 19 december 2021 (BS dd. 27 december 2021) 
Art./ Wetboek:   art. 18, § 3 KB/WIB 92 
 
 

Mechanisme van de professionele diesel: aanzienlijke beperking 

Energieproducten zoals aardgas en gasolie, maar ook elektriciteit, zijn producten waarvan de 
belasting met accijnzen in zekere mate op EU-niveau geharmoniseerd is. De Programmawet 
van december jl. herziet de structuur en de tarieven van de accijnzen voor een aantal van 
dergelijke producten. De nieuwe bepalingen zijn op 1 januari jl. in werking getreden. De 

aanpassingen omvatten o.m. de invoering van een degressieve bijzondere accijns op 
elektriciteit en aardgas ter vervanging van de federale bijdrage, en een verlaging van de 
tegemoetkoming onder het systeem van de professionele diesel. 

Tot vorig jaar heeft de wetgever geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot toepassing 
van een bijzondere accijns op elektriciteit. Sinds 1 januari van dit jaar is dit wel het geval. De 
bijzondere accijns vervangt een aantal tegelijkertijd opgeheven federale energieheffingen, 
waaronder als voornaamste de federale bijdrage. Hiermee wordt een bepaalde flexibiliteit in 
het differentiëren van de tarieven bekomen zonder dat dit vanuit Europa vragen inzake 
ongeoorloofde staatssteun oproept. Naarmate men in een hogere verbruiksschijf 
terechtkomt, daalt bijgevolg het bijzondere accijnstarief dat op die schijf van toepassing is. 
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Ook voor aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof werd door de Programmawet tegelijk 

met de afschaffing van de federale bijdrage een degressieve bijzondere accijns ingevoerd, 
bovenop de reeds eerder bestaande en naargelang het type gebruiker gedifferentieerde 
bijdrage op de energie.  

Onder het mechanisme van de zogenaamde 'professionele diesel' wordt aan professionele 
vervoersbedrijven onder bepaalde voorwaarden toegelaten een deel van de bijzondere 
accijns op de gasolie (diesel) die zij als motorbrandstof gebruiken te recupereren. Dit 
mechanisme blijft bestaan, maar wordt wel gewijzigd. De aanpassing bestaat er met name in 
dat het bedrag van de terugbetaling daalt van 247,6158 EUR naar 226,9716 EUR (per 1.000 
liter, bij 15°C). Het referentiebelastingniveau boven hetwelk de bijzondere accijns 
gerecupereerd kan worden, wordt significant verhoogd van 112,2917 EUR naar 226,9716 

EUR (per 1.000 liter, bij 15°C). Deze niet geringe belastingverhoging voor de in België 
tankende professionele vervoerders past in de aangekondigde geleidelijke afbouw van het 
systeem van de professionele diesel.  

Auteur(-s):    Daan De Vlieger & Florentine Sneij 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1732 
Bron:    Programmawet dd. 27 december 2021 (BS dd. 31 december 2021) 
 
 

▪ Vlaamse regelgeving 
 

Fiscaal statuut van regularisatieheffingen en minnelijke schikkingen aangepast 

Is een minnelijke schikking een straf of een boete, en dus niet aftrekbaar als beroepskost? 
Volgens de fiscus wel, maar volgens het Hof van Beroep van Gent (2020) niet. De 
aftrekbaarheid van een minnelijke schikking moet volgens het hof uitsluitend beoordeeld 

worden op grond van de algemene voorwaarden inzake aftrekbaarheid. In bepaalde gevallen 
wordt een minnelijke schikking door een belastingplichtige betaald om reputatieschade 
tegen te gaan, en dus om belastbare inkomsten te behouden. Nochtans wordt de minnelijke 
schikking door de justitiële autoriteiten precies gezien als een remedie om het “toenemende 
gevoel van straffeloosheid bij de rechtszoekenden” in complexe zaken tegen te gaan. Het 
effect van de straf zou (deels) verloren gaan als de betaalde som aftrekbaar zou zijn. 

De niet-aftrekbaarheid is nu wettelijk vastgelegd geworden. De nieuwe programmawet 
maakt voor de toekomst een einde aan discussies over de aftrekbaarheid van 
regularisatieheffingen en minnelijke schikkingen door de aftrekbaarheid ervan uitdrukkelijk 
uit te sluiten. Regularisatieheffingen worden daarenboven niet langer aanvaard als 
passiefpost inzake erfbelasting.  

Auteur(-s):   Francis Desterbeck 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/01 
Bron:    Vlabel-standpunt nr. 21055, dd. 13 september 2021 
Art./ Wetboek:   art. 23 programmawet dd. 27 december 2021, BS 31 december 2021 
    Art. 53, 6°; WIB 92 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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Vlabel past standpunt inzake beding van aanwas aan nieuw goederenrecht aan 

 
Erfovereenkomsten zijn nog steeds in principe ongeldig, tenzij de wet het expliciet toelaat. 
Tussen de vele wettelijke uitzonderingen springt er eentje uit waarop de praktijk echt wel 
zat te wachten. Het nieuwe wetsartikel stelt dat een beding onder bezwarende titel (OBT) en 
onder bijzondere titel (OBT) met betrekking tot de eigen nalatenschap perfect rechtsgeldig 
is. Sindsdien staat buiten kijf dat het beding van aanwas in principe geen verboden 
erfovereenkomst is. Het beding van aanwas werd als het ware herontdekt in de praktijk van 
de vermogensplanning. Een tsunami van rulings, doorgaans met onder scheiding van 
goederen gehuwden als onderliggende partijen, getuigt daarvan. Vlabel heeft nu dat 

standpunt aangepast op een voor de praktijk belangrijk domein: de zaakvervanging. De 
dienst aligneert zich daarbij op de principes m.b.t. zaakvervanging in het nieuwe 
goederenrecht. 

Overeenkomsten van aanwas maken burgers om zichzelf te beschermen. Partijen bezitten 
samen goederen (doorgaans in onverdeeldheid) en willen via de overeenkomst van aanwas 
bewerkstelligen dat de langstlevende van hen de alleen-eigenaar van die goederen kan 
worden. Men speculeert op een voordeel voor zichzelf, namelijk dat men zelf de 
langstlevende is. Vandaar dat het een kanscontract genoemd wordt. Als kanscontract heeft 
het beding van aanwas een niet te onderschatten civielrechtelijk voordeel. Een kanscontract 
is immers een rechtshandeling onder bezwarende titel en dus geen schenking. Daardoor valt 
wat de langstlevende van de partijen op grond van het beding van aanwas krijgt, buiten het 

erfrecht. Beschermde erfgenamen (concreet de kinderen) kunnen er niets tegen beginnen.  

Om die fiscale behandeling te kunnen genieten, moet wel aan bepaalde voorwaarden 
voldaan zijn. Betreft die een onroerend goed, dan moet de overeenkomst notarieel worden 
opgesteld. Voor roerende goederen volstaat een onderhandse overeenkomst. Het beding 
moet ‘onder bijzondere titel’ zijn. Het mag dus maar bepaalde onderdelen van iemands 
vermogen betreffen. Dus bv. één of meerdere onroerende goederen, maar niet alle 
onroerende goederen. Voor roerende goederen is dat een bijzonder aandachtspunt. Maar er 
is toch veel mogelijk. Men kan aandelen van een vennootschap onder aanwas plaatsen, 
effectenrekeningen, bankrekeningen, een kunstverzameling, enz. 

Kritiek was er wel op de visie van Vlabel inzake zaakvervanging. Daarvan is bijvoorbeeld 
sprake als de aanwas-overeenkomst betrekking heeft op een kunstcollectie die vervolgens 

wordt verkocht en waarbij dan de opbrengst van de verkoop herbelegd wordt in een 
effectenportefeuille. Is er dan zaakvervanging? In mensentaal: wordt de overeenkomst van 
aanwas dan automatisch overgezet van het oorspronkelijke goed (de kunstcollectie) op het 
vervanggoed (de effectenportefeuille)? Volgens Vlabel was dit mogelijk, maar stelde twee 
‘eigenzinnige’ voorwaarden. Vooreerst moestde overeenkomst van aanwas expliciet een 
clausule van zaakvervanging bevatten. En als de zaakvervanging zich effectief voordeed, 
moesten de partijen die formeel bevestigen.  

Beide voorwaarden werden in de doctrine bekritiseerd. Schijnbaar is die kritiek bij Vlabel 
niet in dovemansoren gevallen, want het standpunt werd op dat punt sinds kort bijgestuurd. 
Vlabel laat de twee genoemde voorwaarden vallen. De dienst poneert nog steeds, zoals in 
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het vroegere standpunt, dat zaakvervanging mogelijk is binnen een beding van aanwas. En 

het vervanggoed volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Maar 
Vlabel vervolgt nu met te stellen dat een belastingplichtige die in geval van een beding van 
aanwas zaakvervanging inroept, moet aantonen (1) welk vervanggoed in de plaats gekomen 
is van het oorspronkelijke goed, en (2) bij zaakvervanging van rechtswege, dat voldaan is aan 
de voorwaarden in de wet. Deze (artikel 3.10) stellen in de praktijk geen probleem binnen de 
sfeer van het beding/de overeenkomst van aanwas, noch voor roerende goederen noch voor 
onroerende goederen. En Vlabel accepteert nu ook het bestaan van zaakvervanging van 
rechtswege.  

Auteur(-s):   Eric Spruyt 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/02 
Bron:    algemeen standpunt Vlabel nr. 17044, dd. 11 oktober 2021 

(BS dd. 26 oktober 2021) 

 
 

Vlabel biedt ook duidelijkheid inzake gesplitste inschrijving... of niet? 

Vlabel heeft in een nieuw standpunt verduidelijkt hoe gesplitste aankopen behandeld zullen 
worden. Recent is dat standpunt aangevuld met de visie op gesplitste inschrijvingen.  

Een gesplitste inschrijving veronderstelt dat er effecten aan toonder of op naam, of 
geldbeleggingen ingeschreven zijn voor het vruchtgebruik op naam van de erflater en voor 
de blote eigendom op naam van een derde. Het louter materiële feit van de inschrijving op 
beider naam (vruchtgebruik/blote eigendom) is voldoende om als 'fictief legaat' bekeken te 

worden. Die regeling houdt in dat, bij het overlijden van de vruchtgebruiker, de blote 
eigenaar erfbelasting moet betalen op de volle eigendom van de effecten of 
geldbeleggingen, tenzij er kan worden aangetoond dat de gesplitste inschrijving geen 
bedekte bevoordeling van de blote eigenaar door de vruchtgebruiker uitmaakt. In het 
aangevulde standpunt herhaalt Vlabel dat dit tegenbewijs kan geleverd worden door middel 
van een voorafgaande, al dan niet geregistreerde schenking.  

Een eerste situatie waarin de vraag rijst of de fictiebepaling toch van toepassing is, is deze 
waarbij er herbeleggingen gebeuren binnen een effectenportefeuille. Een herbelegging leidt 
immers tot een nieuwe gesplitste inschrijving. Vlabel verduidelijkt dat het "volstaat om enkel 
voor de initiële gesplitste inschrijving" van de portefeuille het tegenbewijs te leveren van de 

bedekte bevoordeling. 

Een tweede vraag is of de vruchten van de effecten of geldbeleggingen (die het voorwerp 
uitmaken van de gesplitste inschrijving) noodzakelijk moeten toekomen aan de 
vruchtgebruiker om de toepassing van de wet te vermijden. Wanneer vruchten worden 
uitgekeerd aan de vruchtgebruiker, is die laatste volle eigenaar van deze vruchten. Worden 
die vruchten vervolgens gesplitst ingeschreven, dan geldt bij overlijden van de 
vruchtgebruiker voor die vruchten de fictiebepaling. Dit is logisch, omdat vruchten vanaf hun 
uitkering in volle eigendom tot het vermogen van de vruchtgebruiker behoren zoals elk 
ander goed. De prangende vraag is echter of dit ook geldt indien de vruchten niet eerst zijn 
uitgekeerd aan de vruchtgebruiker, maar meteen geïncorporeerd zijn in het (gesplitst 
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ingeschreven) kapitaal. Voor de gevolgen daarvan maakt VLABEL een onderscheid tussen 

gesplitste inschrijvingen die al dan niet tot een maatschapsvermogen behoren. 

Bij een gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen die geen activa van een 
maatschap zijn, en waarbij de vruchten niet eerst uitgekeerd worden aan de vruchtgebruiker 
maar ze geïncorporeerd worden in het gesplitst ingeschreven kapitaal, vindt er op het 
ogenblik van deze gesplitste inschrijving een bedekte bevoordeling plaats ten voordele van 
de blote eigenaar, aldus Vlabel. Deze gesplitste inschrijving van de vruchten wordt gevat 
door het vermoeden van bedekte bevoordeling. Daarmee is het duidelijk dat alleen de 
vruchten het voorwerp van een fictief legaat voor de blote eigenaar zijn. De initiële 
gesplitste inschrijving van het kapitaal waarvoor het tegenbewijs van een bedekte 
bevoordeling is geleverd, blijft dus buiten de toepassingssfeer van de wet ter zake. Bij 

gesplitste inschrijving via maatschap, fiscaal volkomen transparant, wordt een overdracht 
van deelgerechtigdheden voor de toepassing van de registratie- en erfbelasting, beschouwd 
als een overdracht van de goederen ingebracht in het maatschapsvermogen, "waarbij de 
aard van die goederen de belastbaarheid bepaalt". Met deze fiscale transparantie als 
uitgangspunt, vervolgt VLABEL dat de fictiebepaling inzake gesplitste inschrijvingen slechts 

van toepassing is als de activa van de maatschap effecten of geldbeleggingen zijn.   

Auteur(-s):    Ayfer Aydogan 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1727 
Bron:    Standpunt nr. 20067, dd. 28 september 2020; 
    aanvulling dd. 21 juni 2021, BS dd. 9 november 2021 
Art./ Wetboek:   artikel 2.7.1.0.7 VCF 
 

 

Onroerende voorheffing in Vlaanderen op materieel en outillage: 2,51% i.p.v. 3,97% 

Sinds 1998 is de indexering van het kadastraal inkomen voor materieel en outillage in het 
Vlaams Gewest bevroren. Omdat Vlaanderen niet bevoegd is om de indexering van de KI’s 

zelf af te schaffen, wordt de ‘bevriezing’ gerealiseerd door een onrechtstreekse 
desindexering toe te passen die de (federale) indexering compenseert. Dat gebeurt door de 
aanslagvoet in de OV elk jaar te verminderen in functie van de stijging van het indexcijfer. 

Voor aj. 2022 (inkomsten van 2022 – het gaat om OV) is de coëfficiënt waarmee die 
desindexering gebeurt, 0,6332. Sinds 2018 is wel de basisheffing in de Vlaamse OV – 

belastingneutraal – opgetrokken van 2,5% tot 3,97%. De aanslagvoet voor de onroerende 
voorheffing op materieel en outillage komt daarmee op 2,51%, zijnde 3,97% × 0,6332.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/05 
Bron:    bericht in BS, dd. 8 februari 2022, 9564 
Art./ Wetboek:   art. 2.1.4.0.1 § 3 VCF 
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▪ Circulaires / FAQ’s fiscus 
 
 

Bezoldigingstest wederopbouwreserve: onmiddellijk effect op vrijstelling 

Vennootschappen kunnen onder bepaalde voorwaarden voor de aanslagjaren 2022, 2023 of 
2024 een vrijgestelde wederopbouwreserve aanleggen ten belope van het verlies dat zij 
geleden hebben in het boekjaar dat afsloot in 2020, met een absoluut maximum van 20 
miljoen EUR. De Administratie geeft in een onlangs op Fisconetplus gepubliceerde circulaire 
commentaar hierbij. De circulaire bevat slechts op twee punten nieuws: ten eerste op de 
invloed van een uitkering van tantièmes, en ten tweede op de vraag vanaf wanneer een 
daling van de personeelskosten de hoogte van de wederopbouwreserve beïnvloedt. 

Zoals bij de achterwaartse verliesverrekening zijn ook bij de wederopbouwreserve 
verschillende vennootschappen uitgesloten. Daartoe behoren (in beide regelingen) de 
vennootschappen die in de wettelijk omschreven sperperiode "een toekenning of uitkering 
van dividenden" verrichten. Hetzelfde geldt wanneer zij in dezelfde periode een inkoop van 
eigen aandelen, of een kapitaalvermindering doorvoeren; en meer in het algemeen, 
wanneer zij tijdens de sperperiode een "andere vermindering of verdeling van het eigen 
vermogen hebben verricht". Voor de achterwaartse verliesverrekening loopt deze 
sperperiode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte 
verbonden met het aanslagjaar 2021. In het kader van de wederopbouwreserve loopt de 
sperperiode eveneens vanaf 12 maart 2020, maar hier loopt zij tot aan de dag van de 
indiening van de aangifte die verbonden is aan het aanslagjaar waarin de 

wederopbouwreserve wordt aangelegd. De uitsluiting is absoluut. Een vennootschap die in 
de voormelde sperperiode bv. dividenden heeft uitgekeerd, "kan geen enkel bedrag" ten 
titel van wederopbouwreserve vrijstellen. 

Net zoals dat het geval is in het kader van de achterwaartse verliesverrekening, is ook bij de 

wederopbouwreserve de vraag gerezen of de voormelde uitsluiting eveneens geldt voor 
vennootschappen die in de sperperiode tantièmes uitkeren. Anders gesteld: moeten 
tantièmes in deze context ook als een verdeling van eigen vermogen, of als een dividend 
worden aangemerkt? 

De minister van Financiën was formeel: een uitkering van tantièmes sluit volgens hem de 

achterwaartse verliesverrekening zonder meer uit. Maar de Administratie neemt in haar 
circulaire over een genuanceerder standpunt in. Volgens de Administratie moet de 
beoordeling "geval per geval" gebeuren; en dit "op grond van de feitelijke omstandigheden 
(inzonderheid het geval waarbij de bedrijfsleider-begunstigde ook aandeelhouder of 
vennoot is van de vennootschap). Er moet met andere woorden aan de hand van de 
feitelijke omstandigheden worden nagegaan of de toekenning van tantièmes geen verdoken 
dividenduitkering is om op die manier de uitsluiting van de bedoelde vrijstellingsregeling te 
vermijden". 

Verder gaat de wetgever er blijkbaar van uit dat een besparing op personeelskosten 
automatisch een verbetering van het eigen vermogen van de vennootschap tot gevolg heeft, 
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en dat er dus geen aanleiding is om de verleende (tijdelijke) vrijstelling in verband met de 

wederopbouwreserve ten belope van die besparing te handhaven. Volgens de wet worden 
de bedragen die "aangelegd werden als wederopbouwreserve" geheel of gedeeltelijk 
"aangemerkt als belatbare winst van het belastbare tijdperk, indien de vennootschap in dat 
belastbare tijdperk" een besparing op personeelskosten realiseert. Uit de manier waarop de 
wettekst aldus geformuleerd is, zou men kunnen afleiden dat er pas sprake kan zijn van een 
terugname vanaf het belastbaar tijdperk dat volgt op datgene waarvoor de 
wederopbouwreserve is aangelegd; men kan immers maar terugnemen wat voorheen werd 
aangelegd. Maar zo heeft de Administratie het blijkbaar niet begrepen. De bezoldigingstest 
heeft volgens de circulaire uitwerking "vanaf het belastbare tijdperk waarin de 
wederopbouwreserve wordt aangelegd". Aldus heeft een besparing op personeelskosten al 
onmiddellijk effect in het jaar waarin de wederopbouwreserve wordt aangelegd.   

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1731 
Bron:    Circ. 2022/C/6, dd. 18 januari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 194quater/1; WIB 1992 
  

 

Thuiswerkvergoeding stijgt tot € 134,71 

 
Met ingang van 1 januari 2022 wordt de forfaitaire thuiswerkvergoeding verhoogd tot € 
134,71. De fiscus aanvaardt dat bedrag als een belastingvrije terugbetaling van eigen kosten 
van de werkgever. Van 1 oktober 2021 (toen de tijdelijke verhoging wegens corona afliep) 

tot 31 december 2021 bedroeg het tarief € 132,07 per maand.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/03 
Bron:    circulaire 2022/C/12, dd. 25 januari 2022 

 
 

Betalingen aan belastingparadijzen: nieuwe circulaire gepubliceerd 

Er bestaat al geruime tijd een aangifteverplichting voor directe of indirecte betalingen aan 
personen of vaste inrichtingen die zijn gevestigd in een belastingparadijs, of op 
bankrekeningen bij zo'n persoon of inrichting of bij een kredietinstelling die gevestigd is of 

een vaste inrichting heeft in een belastingparadijs. De aangifteverplichting geldt slechts als 
het totaal van de betalingen tijdens het belastbaar tijdperk minstens € 100 000 beloopt. Als 
de aangifteplicht niet wordt nageleefd, worden de betrokken bedragen in principe 
toegevoegd aan de verworpen uitgaven, ook als de betalingen deel uitmaken van werkelijke 
en oprechte verrichtingen en niet aan artificiële constructies gedaan zijn. 

Er is nu een nieuwe circulaire gepubliceerd over de aangifteverplichting voor betalingen aan 
belastingparadijzen. In hoofdzaak is het een herwerking van de oudere circulaire, waarin alle 
recente wetswijzigingen en gewijzigde standpunten van de minister worden samengevat. 
Daarnaast biedt de circulaire enkele nieuwe nuances en bijkomende verduidelijkingen en 
voorbeelden.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140


syllabus “Fiscale Club” (NCOI Learning) 7 maart 2022 

18 

 

Om de belastingplichtige te helpen, heeft de fiscus een overzicht gemaakt van de geviseerde 

landen per aanslagjaar, met de datum vanaf wanneer de betalingen voor dat land moeten 
worden aangegeven. Dat overzicht zal periodiek worden bijgewerkt. Het overzicht is het 
resultaat van drie verschillende lijsten. Allereerst zijn dat de landen zonder of met een lage 
belasting. Ten tweede betreft het de niet-coöperatieve rechtsgebieden op de Europese 
zwarte lijst. Tot slot gaat het om landen die door het Mondiaal Forum van de OESO als niet 
conform (non compliant) of slechts gedeeltelijk conform (partially compliant) worden 
aangemerkt. 

In de oude circulaire worden landen die gedeeltelijk conform zijn niet als belastingparadijs 
beschouwd. Maar volgens de nieuwe circulaire was dat standpunt niet langer houdbaar 
ingevolge de gewijzigde kijk van de internationale gemeenschap op fiscale transparantie. De 

circulaire bevestigt nu dat de uitbreiding naar gedeeltelijk conforme landen pas toepassing 
vindt met ingang van aanslagjaar 2022 voor betalingen die zijn gedaan vanaf 1 januari 2021. 
Daarmee wordt teruggekomen op het reeds aangehaalde antwoord van de minister. De 
minister stelde immers dat de uitbreiding van toepassing is vanaf de aangifte voor 
aanslagjaar 2021. Maar dat standpunt riep vragen op over de voorzienbaarheid van de 

uitbreiding van de aangifteplicht. Vandaar wellicht dat er nu officieel uitstel komt.  

Auteur(-s):   Pieter-Jan Wouters & Maxime Vandemaele 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/02 
Bron:    circ. nr. 2021/C/112, dd. 20 december 2021 
Art./ Wetboek:   art. 307 § 1/2; WIB 92 
 

 

Wederopbouwreserve: nieuwe circulaire is gemiste kans 

Om vennootschappen de kans te geven hun eigen vermogen en solvabiliteitspositie 
geleidelijk aan te herstellen na de coronacrisis, kan een tijdelijk vrijgestelde reserve worden 
aangelegd gedurende de aanslagjaren 2022, 2023 en/of 2024. Via het aanleggen van die 
wederopbouwreserve kunnen winsten fiscaal worden vrijgesteld. Maar om vrijgesteld te 
blijven, moet de wederopbouwreserve geboekt zijn en blijven op een afzonderlijke 
passiefrekening (binnen de belastingvrije reserves), moet de vennootschap haar 
tewerkstellingspeil behouden en kunnen er geen uitkeringen uit het eigen vermogen van de 
vennootschap worden verricht. De fiscus heeft een eerste circulaire gepubliceerd over de 
wederopbouwreserve. Hoewel er verschillende praktische vragen zijn die administratieve 

duiding vergen, biedt de circulaire weinig toegevoegde waarde. Ze is een synthese van de 
wettelijke bepalingen, de relevante passages uit de parlementaire voorbereiding, enkele 
gerecycleerde paragrafen uit voorgaande circulaires over de eenmalige vervroegde 
verliesverrekening (‘carry back’), en antwoorden op enkele parlementaire vragen. Wel bevat 
de circulaire één nieuwigheid met betrekking tot het uitkeringsverbod en één nieuw 
voorbeeld dat de gekende principes toepast. Nieuwe inzichten worden echter niet 
aangereikt. 

Het uitkeringsverbod manifesteert zich op twee manieren. Allereerst is het niet mogelijk om 
een wederopbouwreserve aan te leggen als de vennootschap tussen 12 maart 2020 en de 
dag van de indiening van de belastingaangifte waarin de wederopbouwreserve wordt 
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aangelegd, overgegaan is tot een inkoop van eigen aandelen, een toekenning of uitkering 

van dividenden, een kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van het 
eigen vermogen. Vervolgens wordt een aangelegde wederopbouwreserve belastbaar in de 
mate dat er nadien een uitkering van het vennootschapsvermogen plaatsvindt. 

De nieuwe circulaire voegt daar nog een kleine verduidelijking toe: er kan sprake zijn van een 
verdoken dividend als een vennootschap een beleid voert waarbij ze ieder jaar een gedeelte 
van de winst van het boekjaar als dividend uitkeert aan haar bedrijfsleider-aandeelhouder, 
maar ze voor het boekjaar waarop de wederopbouwreserve betrekking heeft, ineens geen 
dividend maar een tantième toekent. In dat voorbeeld wijst de circulaire in hoofdzaak naar 
de (onzakelijk geïnspireerde) wijziging in een gevestigde praktijk of beleid, maar zonder 
meteen te besluiten dat het toekennen van een tantième aan een bedrijfsleider die tevens 

vennoot is, op zich (d.w.z. los van een eventuele beleidswijziging) geen probleem hoeft te 
zijn.  

Auteur(-s):   Pieter-Jan Wouters 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/04 
Bron:    circ. 2022/C/6, dd. 18 januari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 194quater/1; WIB 92 
 

 

Crowdlending: nieuwe circulaire roept vragen op 

In 2015 werd een fiscaal gunstregime ingevoerd voor leningen die via een 

crowdfundingplatform worden toegekend aan startende ondernemingen. Dat gunststelsel 
kon in de praktijk pas toegepast worden vanaf 1 februari 2017 vermits dan pas het statuut 
van de platforms geregeld was. Het toepassingskader van crowdlending werd kort na die 
inwerkingtreding verduidelijkt door de fiscus, d.m.v. een circulaire. De procedurele aspecten 
van de maatregel werden verder besproken in een addendum daarbij. Het fiscale voordeel 
bestaat erin dat de ontvangen interesten niet als roerend inkomen worden aangemerkt, 
voor een periode van maximaal vier jaar, en bijgevolg vrij zijn van roerende voorheffing en 
personenbelasting. De fiscus zag zich nu genoodzaakt om verdere verduidelijkingen aan te 
brengen, en deed dat onder de vorm van een tweede addendum bij de oorspronkelijke 
circulaire. In dit nieuwe addendum wordt stilgestaan bij de impact van het niet-respecteren 
van de toepassingsvoorwaarden. 

Ten eerste: de kredietnemer-schuldenaar moet niet enkel een startende, maar tevens een 
kleine vennootschap zijn. In de wet werd niet geëxpliciteerd op welk ogenblik de 
kredietnemer/schuldenaar de hoedanigheid van kleine vennootschap moet hebben. 
Verschillende interpretaties lijken dan ook mogelijk: (enkel) op het ogenblik waarop de 
lening wordt afgesloten, gedurende de hele periode van vier jaar waarin het fiscale voordeel 
kan worden genoten, of gedurende de volledige looptijd van de lening. De fiscus stelt nu dat 
van zodra de kredietnemer-schuldenaar het statuut van kleine vennootschap verliest, de 
interesten op de leningen die zijn verstrekt aan die vennootschap niet langer in aanmerking 
voor de vrijstelling komen. De belastingvrijstelling blijft behouden voor interesten die waren 
toegekend in de periode waarin de vennootschap nog wel als klein kon worden aangemerkt; 
er zijn dus geen correcties nodig voor het verleden. 
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Verder vereist de wet dat een periode van vier jaar gerespecteerd wordt: leningen komen 

slechts in aanmerking voor het fiscale gunststelsel als zij voor minimaal vier jaar worden 
afgesloten. Vanuit de gedachte dat het niet-respecteren van de termijn van vier jaar slechts 
een proportionele impact heeft (a rato van het nog niet-verstreken gedeelte van die 
periode), is het logisch dat de wet niets zegt over consequenties in de hypothese waarin een 
lening vervroegd terugbetaald wordt. Want als dat gebeurt, zullen niet langer interesten 
worden betaald, en dus (in de praktijk) ook geen vrijstelling meer geclaimd worden. Door 
aldus het fiscale voordeel uitsluitend toe te kennen voor interesten die zijn betaald 
gedurende de periode die voorafgaat aan de vervroegde terugbetaling, lijken geen ex post 
correcties nodig bij een vervroegde terugbetaling. Maar nu – vijf jaar na de inwerkingtreding 
van de maatregel – wordt expliciet gesteld dat de lening niet enkel voor een periode van 
minstens vier jaar moet worden afgesloten, maar ook effectief die looptijd moet hebben…  

Auteur(-s):   Anne Mieke Vandekerkhove 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/04 
Bron:    circ. 2022/C/8, dd. 19 januari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 21 lid 1, 13° WIB 92 
 
 

Forfaitaire vergoeding voor thuiswerk: geïndexeerde bedragen 

In haar circulaire van 26 februari 2021 heeft de Administratie de voorwaarden uiteengezet 
waaronder zij aanvaardt dat een werkgever een (belastingvrije) "forfaitaire 
kantoorvergoeding" kan toekennen aan zijn werknemers "die structureel en op regelmatige 

basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen". Eén van deze 
voorwaarden luidt dat de forfaitaire vergoeding maximaal 129,48 EUR per maand mag 
bedragen (geïndexeerd bedrag vanaf 1 april 2020); (pro memorie: voor de maanden april, 
mei, juni, juli, augustus en september 2021 werd het belastingvrij maximumbedrag van de 
vergoeding verhoogd tot 144,31 EUR per maand). 

Dit maximumbedrag is "gebaseerd op hetgeen de RSZ accepteert als een terugbetaling van 
kosten in het kader van structureel en regelmatig thuiswerk". Rekening houdend met de 
aanpassing van het maximumbedrag door de RSZ (zie de 'tussentijdse instructies' van de RSZ 
bij de instructies aan de werkgevers voor het vierde kwartaal 2021) bedraagt het 
maximumbedrag: 
 

• in de periode van 1 oktober 2021 tot 31 januari 2022 : 132,07 EUR/maand; 
• vanaf 1 februari 2022 : 134,71 EUR/maand.  

Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1732 
Bron:    Circ. 2022/C/12 dd. 25 januari 2022 
 
 

 

▪ Vraag en Antwoord 
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Verhoogde kostenaftrek laadpalen is te combineren met investeringsaftrek 

De installatie van laadpalen voor elektrische auto's wordt sinds 1 september 2021 
aangemoedigd met een verhoogde kostenaftrek, op voorwaarde dat de laadpaal publiek 
toegankelijk is. De vraag is nu of die gunstmaatregel gecombineerd kan worden met de 
gewone investeringsaftrek. Kan men voor hetzelfde laadstation dus zowel de verhoogde 
kostenaftrek van 200% als de bestaande investeringsaftrek claimen? 

Volgens de minister is het antwoord ja: “Het feit dat een voor het publiek toegankelijk en 
zogenaamd ‘intelligent’ laadstation voldoet aan de voorwaarden (…) voor de toepassing van 
de verhoogde aftrek van de afschrijvingen (…) vormt in de huidige stand van de wetgeving 
(…) op zich geen beletsel voor de toepassing van de gewone eenmalige investeringsaftrek 

voor zover aan alle wettelijke voorwaarden ter zake is voldaan”. Dus als de laadpaal in 
kwestie voldoet aan de voorwaarden voor beide stelsels, zijn die allebei van toepassing. 
Volgens de gekende regel wordt de investeringsaftrek niet toegestaan voor vaste activa 
waarvan het gebruik aan derden is overgedragen. Als de laadpaal publiek toegankelijk is en 
dus wellicht voor een groot deel gebruikt wordt door derden, lijkt de uitsluiting dus van 
toepassing. Maar volgens de minister is dat hier dus niet het geval. 

Als de laadpaal niet publiek toegankelijk is, is de nieuwe verhoogde kostenaftrek niet van 
toepassing maar blijft natuurlijk de mogelijkheid om de investeringsaftrek te claimen. 
Althans in principe. Want in dat geval speelt de uitzondering voor gebruik door derden 
blijkbaar wel. Uit die wettelijke uitzondering volgt volgens de minister namelijk dat een 
laadstation dat door de vennootschap bij een werknemer of bedrijfsleider thuis wordt 

geplaatst, niet voor de investeringsaftrek in aanmerking komt. Het feit dat de laadpaal 
gebruikt wordt om de bedrijfswagen op te laden (dus een auto van de vennootschap), 
verandert daar niets aan.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/02 
Bron:    Vr. nr. 672, 8 oktober 2021, Vr. en Antw. Kamer 2021-22, afl. 69, 170 
Art./ Wetboek:   nieuw art. 64quater, WIB 92 
  

 

Laadpalen en 200% aftrek: via aanpassing begintoestand reserves 

 

Voor afschrijvingen van laadpalen voor elektrische auto's geldt sinds 1 september 2021 een 
verhoogde kostenaftrek van 200%. In de wet of in de memorie van toelichting wordt echter 
niet toegelicht hoe die maatregel fiscaaltechnisch toegepast moet worden. Er werd dan 
maar een parlementaire vraag gesteld. De minister antwoordde dat de zaak nog bestudeerd 
werd maar dat de extra 100% aftrek waarschijnlijk zou verlopen via een aanpassing in meer 
van de begintoestand van de reserves. 

De minister heeft nu duidelijkheid gebracht tijdens de parlementaire bespreking van de wet 
houdende diverse fiscale bepalingen. Die brengt o.m. een kleine verduidelijking aan aan het 
fiscale statuut van laadstations. Bij die gelegenheid bevestigde de minister dat de verwerking 
van de verhoogde kostenaftrek in de vennootschapsbelasting moet gebeuren via een 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves. Een aftrek in de derde bewerking 

is niet aan de orde. De regeling verschil dus van de vroegere 120% aftrek voor elektrische 
auto's, waarvoor een vrijgestelde reserve aangelegd moest worden. 

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/03 
Bron:    Vr. 715, 10 november 2021, Vr. en Antw. Kamer 2021-22, afl. 72, 150 

 

II. RECHTSPRAAK 
 
 

Marktenhof verwerpt dogmatische toepassing van privacy in fiscale zaken 

Een half jaar geleden was de Gegevensbeschermingsautoriteit vernietigend over de houding 
van de fiscus in een zaak waarin die het schijnbaar niet al te nauw nam met de privacy van 
een Luxemburgse boekhouder; volgens de fiscus een ‘stroman’. De samenwerking met de 

‘verdachte’ Luxemburgse boekhouder vormde in de ogen van de fiscus een aanwijzing van 
belastingontduiking in hoofde van die cliënten, die een toepassing van de verlengde 
onderzoekstermijn verantwoordde. Om die fraudetermijnen te kunnen toepassen, moet de 
fiscus wel eerst “nauwkeurig” meedelen aan de belastingplichtige wat die aanwijzingen van 
belastingontduiking zijn. Vandaar dat de fiscus meende niet anders te kunnen dan de 
Luxemburgse boekhouder met naam en toenaam te noemen en haar te bestempelen als 
(vermoedelijke) ‘stroman’.  

De boekhouder zag daarin een aanslag op haar privacy. De Gegevensbeschermingsautoriteit 
(GBA), de privacywaakhond, gaf de boekhouder over heel de lijn gelijk en voegde er zelfs nog 
een berisping aan toe voor de schijnbaar lakse houding van de fiscus in het dossier. Maar de 
fiscus tekende beroep aan tegen de beslissing van de GBA bij het Marktenhof in Brussel. En 

dat geeft nu over bijna heel de lijn de fiscus gelijk. Het hof vernietigt de beslissing van de 
GBA omdat die de hele context veronachtzaamde, o.m. door geen rekening te houden met 
de opdracht van algemeen belang van de fiscus. Die opdracht verantwoordt het gebruik van 
de persoonsgegevens in een kennisgeving aan andere belastingplichtigen. De klaagster 
wordt zelfs rechtsmisbruik verweten.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/41 
Rechtbank/ Hof:  Marktenhof (2021/AR/1044) 
Uitspraak dd:   1 december 2021 
Art./ Wetboek:   art. 333 lid 3 WIB 92 
  

 

FAQ over bedrijfswagens houdt stand voor Raad van State 

 
Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever of vennootschap een auto mét 
tankkaart ter beschikking krijgt, wordt daarvoor niet belast op een hoger voordeel van alle 
aard dan een collega die dezelfde auto zonder tankkaart ter beschikking krijgt. En als de 
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eerstgenoemde een deel van de brandstofkosten terugbetaalt aan de werkgever of 

vennootschap, vormt dat een “eigen bijdrage” die hij in mindering mag brengen van het 
voordeel van alle aard, terwijl de laatstgenoemde (zonder tankkaart) het belastbare 
voordeel niet mag verminderen met de brandstofkosten die hij uit eigen zak betaalt. De 
fiscus zette dat standpunt lang geleden al uiteen in een FAQ. De fiscus vindt het geschetste 
onderscheid verantwoord op basis van het concept ‘terbeschikkingstelling’: als de auto 
samen met een tankkaart ter beschikking wordt gesteld, maken de brandstofkosten deel uit 
van die ‘terbeschikkingstelling’ en dus ook van het (nu eenmaal forfaitaire) voordeel van alle 
aard.  

Een grootbank die om interne redenen liever geen tankkaart aanbood aan haar personeel, 
wees haar werknemers erop dat de brandstofkosten die zij zelf betalen te beschouwen zijn 
als een ‘eigen bijdrage’ die in mindering komt van het belastbare voordeel van alle aard. De 

bank zag niet in waarom er op dat punt een onderscheid gemaakt zou moeten worden 
tussen de situatie met en zonder tankkaart. De bank sloot daarover zelfs een akkoord af met 
de fiscus. Maar een jaar later zegde de fiscus het akkoord op omdat het niet in 
overeenstemming was met de FAQ. Uiteindelijk legde de bank de kwestie voor aan de Raad 
van State. Met name vroeg de bank om de FAQ te vernietigen, o.m. omdat de interpretatie 
van het begrip ‘eigen bijdrage’ door de fiscus in strijd zou zijn met de wet. 

Enigszins verrassend weigert de Raad nu de FAQ te vernietigen. de Raad kan zich alleen 
uitspreken over een bestuurshandeling (zoals een circulaire of een FAQ) die ‘verordenend’ is. 
Louter interpretatieve of informatieve omzendbrieven zijn niet vatbaar voor een 
annulatieberoep. Die officiële standpunten van de fiscus zijn volgens de Raad niet dwingend, 
waardoor het vernietigingsberoep onontvankelijk is. Hoe dan ook velt de Raad dus geen 

oordeel ten gronde. Maar intussen begint de lagere rechtspraak zich over de kwestie uit te 
spreken. En voorlopig (b)lijkt die verdeeld. De fiscale rechtbanken te Antwerpen en Gent 
volgen de redenering van de fiscus over de ‘terbeschikkingstelling’. Maar de rechtbank te 
Luik wijst die af en geeft de belastingplichtige gelijk.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/01 
Rechtbank/ Hof:  Raad van State (nr. 251.870) 
Uitspraak dd.:   18 oktober 2021 
Art./ Wetboek:   art. 36 § 2; WIB 92 

 
 

Anders benoemde huurovereenkomst: alle huurgelden terugbetalen? 

Tegenwoordig kan bij een verhuur van onroerend goed in bepaalde omstandigheden 
geopteerd worden voor toepassing van de BTW. Vroeger bestond die mogelijkheid niet, en 
was een zuivere onroerende verhuur in de regel vrijgesteld van BTW. Het gevolg was dat de 
verhuurder verstoken bleef van het recht op aftrek van de BTW die hij bij de bouw van het 
onroerend goed had betaald. Een verhuurder van serres wou die uitsluiting vermijden door 
de verhuur van zijn serres in de huurovereenkomst voor te stellen als een (fictieve) 
"terbeschikkingstelling van serres met dienstverlening". Hij rekende bijgevolg BTW aan op de 
huurprijs, en trok zelf de door hem betaalde voorbelasting af. 
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De fiscus was zich blijkbaar van geen kwaad bewust. Maar de poppen gingen aan het dansen 

toen de huurder vanaf een bepaald ogenblik naliet de huurgelden te betalen. De verhuurder 
bracht de betwisting vervolgens ter sprake voor de vrederechter. Daar wierp de nalatige 
huurder op dat hij in het geheel geen huurgelden verschuldigd was, omdat de 
huurovereenkomst aangetast was door absolute nietigheid omdat de verhuurder zich 
schuldig zou hebben gemaakt aan belastingontduiking door de huurovereenkomst te 
‘vermommen’. De vrederechter volgde de redenering van de huurder, waarna de verhuurder 
beroep aantekende bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. Maar daar ving hij ook bot. 
Gelet op de belastingontduiking moet de overeenkomst als absoluut nietig, en dus als 
onbestaande worden beschouwd. Met als gevolg dat de verhuurder niet enkel veroordeeld 
werd tot terugbetaling van de - door de huurder - ten onrechte betaalde BTW, maar ook van 
alle door de huurder betaalde huurgelden. 

De verhuurder bracht de kwestie vervolgens ter sprake voor het Hof van Cassatie. Maar op 
het punt van de nietigheid van de overeenkomst bijt hij ook hier in het zand. Volgens het Hof 
van Cassatie is de "oorzaak van een overeenkomst [...] ongeoorloofd wanneer zij in strijd is 
met de openbare orde of met dwingende wetsbepalingen". "Een overeenkomst heeft een 

ongeoorloofde oorzaak wanneer fiscale fraude minstens één van de doorslaggevende 
beweegredenen is van een van de partijen". En "een nietige overeenkomst wordt geacht 
nooit te hebben bestaan. De partijen dienen dan ook, in de regel, integraal te worden 
hersteld in de toestand waarin ze zich bevonden vóór het afsluiten van de nietige 
overeenkomst".  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1731 
Rechtbank/ Hof:   Hof van Cassatie 
Uitspraak dd.:    22 januari 2021verwijzing 
 

III. RECHTSLEER 
 
 

Langere aanslagtermijnen in RV en BV bij gebroken boekjaar: discriminerend? 

In de personenbelasting worden aanslagen gevestigd op basis van de aangiftes die worden 

ingediend in het jaar dat volgt op het inkomstenjaar. Bijgevolg is het aanslagjaar het jaar dat 
volgt op het inkomstenjaar. De belastbare inkomsten die een natuurlijk persoon heeft 
verkregen tijdens inkomstenjaar 2020, ressorteren in principe dus onder aanslagjaar 2021. 
Hetzelfde geldt in de vennootschapsbelasting, op voorwaarde dat een vennootschap haar 
boekjaar afsluit op 31 december. Als een vennootschap haar boekhouding afsluit op een 
andere dag dan 31 december van het jaar, valt het belastbaar tijdperk nog steeds samen met 
het boekjaar maar wordt het aanslagjaar genoemd naar het jaar waarin de boekhouding 
wordt afgesloten. Als een vennootschap haar boekhouding afsluit per 30 juni 2020, is er dus 
sprake van aanslagjaar 2020. In de roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing valt het 
inkomstenjaar altijd samen met het aanslagjaar en de facto ook het kalenderjaar. In de 
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voorheffingen ressorteren de inkomsten die zijn verkregen tijdens inkomstenjaar 2020, dus 

onder aanslagjaar 2020. 

In de directe belastingen beschikt de fiscus over een normale aanslagtermijn van drie jaar 
vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd. Zo mag een aanslag in 
de personenbelasting voor inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 gevestigd worden tot 31 
december 2023. Voor vennootschappen die hun boekhouding afsluiten per 31 december, 
geldt hetzelfde. Voor vennootschappen die hun boekhouding niet afsluiten per 31 
december, geldt een andere regeling. Immers, als de vennootschap zou afsluiten per 30 juni 
2020 en aangezien het dan gaat om aanslagjaar 2020, zou de aanslag maar gevestigd kunnen 
worden tot 31 december 2022. Dat zou betekenen dat de aanslagtermijn slechts tweeënhalf 
jaar zou bedragen in plaats van drie jaar. Om te voorkomen dat alle vennootschappen hun 

boekjaar op die manier zouden organiseren met het oog op een inkorting van de 
toepasselijke aanslagtermijnen, wordt de aanslagtermijn verlengd wanneer een 
belastingplichtige een boekhouding voert per gebroken boekjaar. De driejarige 
aanslagtermijn moet in dat geval verlengd worden met de periode die is verlopen tussen 1 
januari van het aanslagjaar en de datum van afsluiting van het boekjaar in de loop van 

datzelfde jaar. Dat heeft tot gevolg dat de aanslagtermijn uit het voorbeeld wordt verlengd 
tot 30 juni 2023. 

Vorig jaar heeft de wetgever de aanslagtermijnen in de roerende voorheffing en de 
bedrijfsvoorheffing verlengd. Die uitbreiding geldt ook voor de onderzoekstermijnen. De 
verlengde termijnen zijn van toepassing op belastingplichtigen die een boekhouding per 
gebroken boekjaar voeren. De wetswijziging is van toepassing sinds 10 juli 2021. Met de 

heeft de wetgever het principe van de verlenging van de aanslag- en onderzoekstermijn (bij 
een gebroken boekjaar inzake vennootschapsbelasting) doorgetrokken naar de roerende 
voorheffing en de bedrijfsvoorheffing. 

Sinds deze wetswijziging is het belangrijker dan ooit om in elk concreet geval te berekenen 

over welke aanslagtermijnen de fiscus precies beschikt. Bovendien lijkt de eruit resulterende 
wetswijziging discriminerend. Het is dan ook wachten tot wanneer een belastingplichtige 
deze situatie aanvecht bij het Grondwettelijk Hof. 

Auteur(-s):   Tomas Martens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/03 
Bron:    wet dd. 27 juni 2021 
Art./ Wetboek:   art. 333, lid 2 & art. 354, lid 5; WIB 92 
  

 

Winstvaststelling en volgorde aftrekken in Venn.B.: op sommige punten knoeiwerk 

 
De nieuwe bepalingen inzake de vaststelling van het belastbare inkomen in de 
vennootschapsbelasting zijn recente wettelijke blikvangers. Oorspronkelijk lagen deze 
bepalingen verspreid over diverse wetsartikelen en uitvoeringsbesluiten. De Raad van State 
had aangeraden ze allemaal sàmen in het WIB92 samen te brengen, om het 
legaliteitsbeginsel te eerbiedigen. Een eerste poging daartoe was onbevredigend; de nieuwe 
poging is er nu. Spectaculaire wijzigingen levert deze nieuwe regeling niet op. Wel een 
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verrassende herformulering en herschikking van de aftrekbeperkingen, en een verrassende 

techniek om de aanrekening van de niet meer aftrekbare buitenlandse verliezen uit 
verdragslanden te verwerken. Heel deze nieuwe regeling is van toepassing vanaf aj. 2022. 

De wet handhaaft de technische benadering van de belastbare winst, waarbij de winst wordt 
bepaald aan de hand van haar bestemming: stijging van de reserves, verworpen uitgaven en 
dividenden. Zoals voorheen in het uitvoerings-KB wordt nu in de wet ook opgesomd met 
welke winstbestanddelen het "gereserveerde resultaat" verminderd wordt. De 
voorbereidende werkzaamheden preciseren uitdrukkelijk dat deze opsomming niet 
exhaustief is. Helaas is ze zeer vaag. Het vroegere algemene begrip van de verworpen 
uitgaven wordt verruimd, doch - opnieuw - in zeer vage termen.  tot “verworpen uitgaven en 
overige bestanddelen van het resultaat”, waaronder (o.a.) moet worden verstaan: de 
overige bij wet vastgestelde belastbare bestanddelen, die niet tot een andere categorie 

behoren. Toch is deze uitbreiding conceptueel een goede zaak. Onder de "verworpen 
uitgaven" zijn altijd ook winstbestanddelen gerangschikt geworden, die met uitgaven niets 
te maken hebben. Een typisch voorbeeld zijn abnormale of goedgunstige voordelen die 
bestaan in een afzien van potentiële winst. Nu wordt dat allemaal gedekt door het 
verruimde begrip. 

De bedoeling van oudsher is steeds geweest dat de abnormale of goedgunstige voordelen en 
andere opgesomde winstbestanddelen een minimale belastbare basis vormen. De nieuwe 
wet heft deze bepaling op, en vervangt ze door een nieuwe tekst die verwarrend aandoet. 
Klaarblijkelijk heeft de wetgever in één tekst tegelijkertijd twee zaken willen formuleren: een 
materieel aftrekverbod en een formele techniek om dat aftrekverbod in de bepaling van de 
uiteindelijk belastbare winst in te schakelen. Men bedoelt alleen maar de uitsluiting van 

aftrekken en van compensatie met lopend verlies; dat de abnormale of goedgunstige 
voordelen en de opgesomde bestanddelen moeten worden geëlimineerd uit de totaliteit van 
de reservestijging, verworpen uitgaven en dividenden - vóór de verdere aftrekken (die er dus 
niet op toegepast kunnen worden). 

Vervolgens wordt het totale bedrag van het resultaat vermeerderd met het bedrag van de 
verliezen die krachtens de wet buiten beschouwing worden gelaten. Hier gaat het om 
verliezen geleden in staten waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten - die 
worden in principe niet langer of slechts gedeeltelijk in de belastbare grondslag opgenomen. 
Ook dit is een rare bepaling, want deze verliezen zitten reeds in het resultaat dat is 
vastgesteld als verworpen uitgave. Het ziet ernaar uit dat de vermeerdering van het 

resultaat met het bedrag van deze verliezen bedoeld is om in een volgend stadium toe te 

laten dat bedrag formeel weer af te trekken. Zo kan men meer gelijkluidende indelingen en 
technieken formuleren, al lijkt dat toch niet echt geslaagd.  

De nieuwe wet heeft dus o.a. tot gevolg dat de verliezen uit landen waarvoor de winst bij 
verdrag is vrijgesteld, twee keer in het resultaat worden opgenomen: een eerste keer als 
verworpen uitgave en een tweede keer als vermeerdering van het totale bedrag van het 
resultaat. Om effectieve belasting van die tweede opname te neutraliseren, is een effectieve 
wederaftrek nodig. Maar het nieuwe WIB92 schrijft in de eerste plaats aanrekening op de bij 
verdrag vrijgestelde winst voor. Dat brengt niets op. Het is geen effectieve aftrek. En dus 
blijft de effectieve dubbele opname van deze verliezen in de belastbare grondslag bestaan. 
Tenzij er onvoldoende bij verdrag vrijgestelde winst is, zodat de aanrekening uiteindelijk 
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toch op de niet bij verdrag vrijgestelde winst of de Belgische winst gebeurt. Het lijkt een 

vaststaand feit dat we met de nieuwe, tekortschietende wetgeving zullen moeten leren 
leven.  

Ten slotte bevat de nieuwe wet nog een eigenaardige bepaling in verband met verliezen 
geleden in een land waarvoor de winst bij verdrag is vrijgesteld: deze verliezen kunnen enkel 
worden aangerekend op de Belgische winst of op de niet bij verdrag vrijgestelde winst, 
indien de belastingplichtige in een bijlage bij zijn aangifte op onherroepelijke wijze het land 
vermeldt waarin deze verliezen werden geleden, evenals het bedrag van deze verliezen en 
het belastbare tijdperk waarin deze verliezen werden geleden. Moeilijk te begrijpen, omdat 
aanrekening van verliezen uit landen waarvoor de winst bij verdrag is vrijgesteld, op niet bij 
verdrag vrijgestelde winst of op Belgische winst onverenigbaar is.  

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1733 
Bron: wet "houdende diverse fiscale bepalingen" dd. 21 januari 2022 (BS dd. 

28 januari 2022) 
Art./ Wetboek: nieuwe art. 206/1 tot 206/5; bestaande art.207; nieuwe art. 207/1 en 

207/2; WIB 1992 

 
 


