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I. WETGEVEND KADER 
 

▪ Federale wetgeving 
 

Belastingkrediet voor afgelaste evenementen wegens corona 

Tijdens de vierde coronagolf moesten opnieuw verschillende evenementen geannuleerd 
worden wegens beperkende overheidsmaatregelen. De kosten voor die evenementen zijn 
gewoon aftrekbaar als beroepskost. Maar een onderneming die onvoldoende winst maakt 

om die kosten tegen af te zetten, heeft op de korte termijn niets aan die aftrek. Ze zal 
moeten wachten op het eerstvolgende boekjaar waarin ze wel voldoende winst maakt om 
enig effect van de aftrek te voelen. Die situatie kan liquiditeitsproblemen creëren. Specifiek 
om die liquiditeitsproblemen op te lossen, heeft de regering een nieuwe fiscale 
steunmaatregel bedacht: een terugbetaalbaar belastingkrediet voor niet-recupereerbare 

uitgaven. Het tarief daarvan is 25%.  

Toepassing van dit belastingkrediet impliceert dat de vennootschap verzaakt aan de aftrek 
als beroepskost voor dezelfde kosten. Die moeten dus in verworpen uitgaven opgenomen 
worden. Een echt belastingvoordeel is er dus niet (per saldo bekeken). Er is alleen een 
liquiditeitsvoordeel: het belastingkrediet krijgt men onmiddellijk (voor het huidige 

aanslagjaar), voor een effect van de kostenaftrek zou men – in een verliessituatie – nog 
moeten wachten tot een volgend aanslagjaar. De regering spreekt daarom van een “fiscaal 
voorschot”. Het deel van het belastingkrediet dat niet verrekend kan worden met de 
vennootschapsbelasting (of BNI), is terugbetaalbaar. 

De kosten die recht geven op het belastingkrediet, moeten beroepskosten zijn in de zin van 

de wet. Kosten die maar gedeeltelijk aftrekbaar zijn, komen ook maar gedeeltelijk in 
aanmerking voor het belastingkrediet, in dezelfde verhouding (bv.: receptiekosten à 50%). 
Kosten die al gedekt zijn door coronasteun van een lagere overheid (gewest, gemeenschap, 
gemeente of provincie), geven geen recht op het belastingkrediet. Het is immers niet de 
bedoeling tweemaal steun te verlenen. De kost moet verder ook effectief gemaakt zijn. Een 
kwijtgescholden kost telt dus niet mee, evenmin als een louter boekhoudkundige operatie. 

Maar een kost die gedekt wordt door een annulatieverzekering, telt wel mee. De logica 
daarachter is dat de uitkering van de annulatieverzekering belastbaar is. 

De kost moet ook “niet-recupereerbaar” zijn. Als uitgaven gedaan zijn die op een later 
ogenblik worden aangewend om inkomsten te verkrijgen, zijn het geen niet-recupereerbare 
uitgaven. En als de fiscus bij een latere controle zou vaststellen dat het evenement later 
alsnog doorgegaan is, vervalt het belastingkrediet. Het gaan om kosten die gemaakt zijn voor 

evenementen die volgens de oorspronkelijke planning moesten plaatsvinden in de periode 
van 1 oktober 2021 tot 28 januari 2022 maar die uiteindelijk niet konden plaatsvinden als 
gevolg van beperkende coronamaatregelen die uitgingen van een overheid (van federaal tot 
gemeentelijk niveau).  
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Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/09 
Bron: art. 12-16, wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten 

gevolge van de COVID-19-pandemie, dd. 14 februari 2022 (BS dd. 25 
februari 2022) 

  

 

Mini-tax shift: de koopkrachtmaatregelen 

 
De regering wil de koopkracht ondersteunen met € 300 miljoen op jaarbasis. Daartoe wordt 
de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid verlaagd en wordt de sociale werkbonus 
uitgebreid naar hogere lonen. De lastenverlaging komt er voorlopig enkel voor lonen 
beneden ca. € 3 500 bruto. De anderen moeten wachten tot 2028. De plannen zijn 

goedgekeurd op de ministerraad maar moeten nog ingediend worden in het parlement. 

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid is bestemd voor de financiering van de 
sociale zekerheid en werd ingevoerd in 1994 met de bedoeling om vooral de hogere 
inkomens meer te laten bijdragen. Hoewel het toepassingsgebied gelijkaardig is aan dat van 
de personenbelasting, is het een geheel aparte belasting, die wordt berekend op basis van 
het totale belastbare netto-beroepsinkomen. Doordat de loongrenzen van de BBSZ nooit 
geïndexeerd zijn, maar ook door het hanteren van een maximumbedrag, is de belasting 
regressief geworden, rust zij hoofdzakelijk op de lage en middenlonen en creëert zij een 
bijkomende promotieval. Bovendien wordt de BBSZ geheven per fiscaal gezin en niet per 
individuele belastingplichtige. Daardoor zorgt de belasting voor verschillen tussen 
alleenstaanden (en feitelijk samenwonenden) enerzijds en gehuwden en wettelijk 

samenwonenden anderzijds. 

De regering verlaagt nu voor de lage en middeninkomens de belastingdruk. Hoeveel een 
gezin meer netto zal ontvangen, hangt af van het netto gezamenlijk belastbaar inkomen. 

 
Auteur(-s):   Wesley De Visscher 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/07 

 
 

Steunzones: niet meer voor grote ondernemingen door einde regionale steunkaart 

Investeringen in een steunzone worden in principe beloond met een vrijstelling van 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Voor grote ondernemingen zijn de regels strikter: zij 
moeten investeren in een gebied dat op de ‘regionale steunkaart’ staat, en een formulier 
274 SZ indienen. 

Op 19 april 2021 heeft de Europese Commissie nieuwe richtlijnen goedgekeurd voor 
regionale steunmaatregelen voor de periode 2022-2027, die in werking traden op 1 januari 
2022. Maar België heeft voor die nieuwe periode nog geen regionale steunkaart voorgelegd. 
De oude kaart was, na verlenging, geldig tot 31 december 2021. Daardoor is er sinds 1 
januari 2022 – tijdelijk – geen regionale steunkaart meer die door Europa is goedgekeurd. 

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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Het gevolg is dat grote ondernemingen vanaf 1 januari 2022 geen aanvraag voor het 

gunstregime meer kunnen indienen. Degenen die vóór 1 januari 2022 zo’n formulier 274 SZ 
hebben ingediend, komen wel nog altijd in aanmerking voor de maatregel.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/07 
Art./ Wetboek:   art. 2759, WIB 92 

 
 

Goedkope leningen: referentierentevoeten 

De voordelen van alle aard die een personeelslid of een bedrijfsleider van zijn werkgever of 

vennootschap ontvangt, worden forfaitair geraamd. Voor renteloze of goedkope leningen 
wordt het belastbare voordeel berekend op basis van het verschil tussen de rentevoet die 
jaarlijks voor elk soort lening officieel wordt vastgesteld en de rentevoet die de ontlener 
effectief betaalt. 

De referentierentevoeten waarmee het belastbare voordeel van een goedkope of renteloze 
lening berekend wordt voor aanslagjaar 2022, zijn verschenen in het Staatsblad. Voor een 
rekening-courant daalt het tarief eindelijk substantieel, tot 6,48%. Voor hypothecaire 
leningen die in 2021 zijn toegekend (en met een vaste rentevoet), gelden de volgende 
referentierentevoeten: 

• gewaarborgd door een gemengde levensverzekering: 1,34% 

• andere leningen: 1,29% 

Voor leningen met variabele rentevoet: zie de referte-indexen die op het einde van elke 
maand in het Staatsblad staan (zie onze rubriek ‘Staatsblad’). Merk op dat verschillende van 
die indexen momenteel nog steeds op negatief staan (negatieve rentevoet). 

Voor niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd wordt de rentevoet hier vastgesteld, 
ofwel op basis van een maandelijks lastenpercentage van 0,05% voor leningen die zijn 
afgesloten om de aankoop van een auto te financieren (en van 0,11% voor andere leningen), 
ofwel op basis van het reële jaarlijkse lastenpercentage met toepassing van een formule die 
zowel het maandelijkse lastenpercentage, de terugbetalingstermijn (in maanden) en het 
reële jaarlijkse lastenpercentage in rekening brengt.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/07 
Bron:    KB dd. 6 februari 2022 (BS dd. 14 februari 2022, 2e ed.) 
Art./ Wetboek:   art. 18 KB/WIB 92 
 

 

Revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens voor aj. 2023 

Voor aj. 2023 bedraagt de revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens 4,86. Het 
kostenforfait voor huurinkomsten mag dus in 2022 niet hoger zijn dan: KI × 4,86 × 2/3. De 
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huurinkomsten van bedrijfsleiders in 2022 worden geherkwalificeerd in beroepsinkomsten 

als ze meer bedragen dan: KI × 4,86 × 5/3.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/08 
Bron:    Bericht in BS, dd. 25 februari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 13, art. 32 laatste lid 3°; WIB 92  
 

 

Fiscus tackelt Belgische professionele (voetbal-)clubs 

Operatie ‘propere handen’ was het startschot voor de Belgische politiek om de fiscale en 
sociale voordelen in de sportsector onder de loep te nemen. De programawet van december 

jl. bevatte grondige fiscale hervormingen voor de hele sportsector. Die zijn van toepassing 
vanaf 1 januari 2022. Met de hervormingen streeft de wetgever naar een inperking van 
excessieve makelaarsvergoedingen, en wil hij die kost verschuiven van de sportclub naar de 
speler. Daarnaast is ook de bestaande regeling van vrijstelling van bedrijfsvoorheffing 
gewijzigd. Naast de fiscale hervormingen krijgt de sportsector ook te maken met wijzigingen 
inzake sociale zekerheid, in een nog te verschijnen KB. 

Het begrip ‘jonge sportbeoefenaar’ is geüniformiseerd tot de leeftijd van 23 jaar. Aldus 
worden sportbeoefenaars die op 1 januari van het aanslagjaar jonger zijn dan 23 jaar op de 
eerste inkomensschijf belast tegen een afzonderlijk tarief van 16,5%. De regeling inzake de 
vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing is ook gewijzigd (van 80% naar 75%). En 

vanaf 1 januari 2022 zijn makelaarsvergoedingen nog slechts aftrekbaar in de 
vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting ten belope van 3% van de totale 
brutojaarbezoldiging van de (betaalde) sportbeoefenaar in kwestie. Het excedent, met name 
het bedrag aan makelaarsvergoeding dat die grens overschrijdt, maakt bovendien deel uit 
van de minimale belastbare basis voor de sportclub en wordt dus altijd belast aan het 
geldende tarief van de vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting. Dat moet 
vermijden dat het aftrekverbod amper weerslag zou hebben op clubs met fiscale verliezen 
(en zo zijn er wel wat). Het doel van de beperking is uiteindelijk dat de sportbeoefenaars zelf 
meer verantwoordelijk worden gemaakt voor het betalen van hun makelaarsvergoeding. Dat 
alles met als uiteindelijke doel om tot hogere professionele standaarden en arbeidsethiek bij 
makelaars te komen. 

De laatste fiscale wijziging heeft betrekking op de vervroegde uitbetaling van 
groepsverzekeringen. Tot nu toe kon uitbetaling van aanvullend pensioenkapitaal gebeuren 
tegen een afzonderlijk belastingtarief van 20%, vanaf de eerste dag van de maand na die 
waarin de betaalde sportbeoefenaar de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt én mits het volledig 
en definitief stopzetten van hun sportieve activiteiten. Met dat fiscale gunstregime wou de 
wetgever de professionele sportbeoefenaar nog een financiële rugzak meegeven bij het 
einde van zijn sportcarrière. Het zorgde ervoor dat vele sportbeoefenaars zich zonder 
financiële zorgen en tijdsdruk konden voorbereiden op een andere beroepscarrière (en zich 
aanpassen aan een ander uitgavenpatroon dan ze gewend waren tijdens hun sportcarrière). 
Maar die bepaling werd met de programmawet opgeheven. Betaalde sportbeoefenaars 
vallen daardoor terug op het algemene stelsel dat van toepassing is voor de gewone 
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werknemers. Bijgevolg zal een (fiscaal gunstige) uitbetaling van hun groepsverzekering 

slechts kunnen plaatsvinden vanaf de vroegst mogelijk datum van pensionering (P-datum) of 
bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Met het oog op een heroriëntatie naar 
een tweede carrière roept die wijziging wel vragen op.  

Auteur(-s):   Siemen Loockx & Pieter De Ranter 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/06 
Bron:    programmawet dd. 27 december 2021 (BS dd. 31 december 2021) 
 

 

Structurele samenwerking fiscus en parket via MOTEM's 

De nieuwste 'diverse fiscale bepalingen' uit het recente wetsontwerp behelzen o.a. 

maatregelen inzake de belastingvrijstelling van bepaalde opleidingspremies, en de 
belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen. Welbepaalde belastingambtenaren 
zullen ingeschakeld worden in zgn. “multidisciplinaire onderzoeksteams” (MOTEM's) ter 
bestrijding van fraude; en de terbeschikkingstelling van een “elektronisch betaalmiddel” aan 
consumenten wordt verplicht; eveneens om fiscaal misbruik tegen te gaan. 

Tot midden de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam het frequent voor dat 
belastingambtenaren op actieve en veelvuldige wijze hun medewerking verleenden aan 
fiscale strafonderzoeken. Nadien werd het principe gehuldigd dat belastingambtenaren nog 
slechts als getuige mogen worden gehoord, op een aantal uitzonderingen na (expliciet 
gedetacheerden bv.) 

De regering acht de tijd nu rijp om een nieuwe uitzondering in te voeren. Binnen zgn. 
“MOTEM's” zullen "verregaande samenwerkingsverbanden" tussen de fiscale Administratie 
en "het openbaar ministerie en andere inspectiediensten" toegestaan worden. Deze teams 
zagen het levenslicht in 2014 toen de wetgever "inzake georganiseerde economische en 
financiële criminaliteit, fiscale en sociale fraude en ICT-criminaliteit" in de creatie heeft 
voorzien van "opsporingseenheden" belast met "gespecialiseerde onderzoeken" binnen vijf 
gerechtelijke directies (Antwerpen, Brussel, Charleroi/Bergen, Oost-Vlaanderen en Luik). Die 
opsporingseenheden worden "in het bijzonder belast om deel uit te maken van gemengde 
multidisciplinaire onderzoeksteams". 

De beslissing of en hoe wordt gebruikgemaakt van een MOTEM in een welbepaald 

onderzoek "ligt bij het openbaar ministerie". Een MOTEM zal worden "voor een concreet 
dossier ad hoc samengesteld [...] waarbij ambtenaren uit verschillende overheidsdiensten en 
met specifieke expertise" zullen worden betrokken. Dit kan gaan van sociale 
inspectiediensten, tot belastingambtenaren met hoedanigheid van officier van gerechtelijke 
politie. 

Volgens de memorie van toelichting kan de samenstelling van een MOTEM worden 
besproken in het kader van het verplichte 'una via'-overleg tussen de fiscale Administratie en 
het Openbaar Ministerie omtrent gevallen van “ernstige fiscale fraude”. Het wetsontwerp 
voorziet er uitdrukkelijk in dat "de bewijselementen" die de betrokken belastingambtenaren 
verzamelen "tijdens hun medewerking aan een gemengd multidisciplinair onderzoeksteam" 
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mogen "worden gebruikt ter bepaling van het bestaan en van het bedrag van de 

belastingschuld alsook ter vaststelling van een overtreding van of van de ter uitvoering ervan 
genomen besluiten". Er is nog steeds toelating nodig van het Openbaar Ministerie om inzage 
te krijgen van "de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met 
gerechtelijke procedures" of om een afschrift te verkrijgen van dergelijke akten, enz.  

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1734 
Bron: wetsontwerp "houdende diverse fiscale bepalingen en 

fraudebestrijding" (Parl.St. Kamer 2021-22, nr. 55-2472/001) 
 
 

Tax shelter voor videospellen: eindmeet stilaan in zicht 

Opnieuw gaat het in het nieuwste voorontwerp “houdende diverse fiscale bepalingen” om 
een mengelmoes van sterk uiteenlopende bepalingen waarvan het belang ook erg 
verschillend is; gaande van louter technische reparaties tot voor de praktijk niet 
onbelangrijke ingrepen. Blikvanger is de zoveelste reeks aanpassingen aan de tax shelter 
voor audiovisuele en podiumwerken, en de poging om de tax shelter voor videospellen 
eindelijk op de rails te krijgen.  

Enkele jaren geleden werd een tax shelter ingevoerd voor de productie van originele 
videospellen. Ook deze tax shelter is geënt op die van de audiovisuele werken, waarbij ook 
hier een aantal specifieke bepalingen gelden. Onder meer om tegemoet te komen aan de 

opmerkingen vanuit Europa, worden daaraan nu enkele wijzigingen aangebracht. 

Zo wordt de wettekst aangepast in de zin dat de productie en de ontwikkeling van 
videospellen niet enkel het voornaamste doel van de productievennootschap moet zijn, 
maar tevens haar "kernactiviteit". Tevens wordt in de wettekst ingeschreven dat het 
videospel "in overeenstemming" moet zijn "met de culturele test zoals die is goedgekeurd 

door de Europese Commissie".  

Waar voor bepaalde uitgaven tot nog toe vereist was dat ze in België worden gedaan, 
volstaat het voortaan dat ze in de EER worden gedaan. En verder wordt een omschrijving 
ingevoerd van welke in de EER gedane productie- en exploitatie-uitgaven in aanmerking 
komen. 

Alle voormelde aanpassingen zijn van toepassing op de raamovereenkomsten getekend 
vanaf de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking van de nieuwe wet in het 
Belgisch Staatsblad. Merk echter op dat de tax shelter voor videospellen nog steeds niet in 
werking getreden is. Aan die inwerkingtreding werden destijds immers twee voorwaarden 
verbonden. De toepassing van de nieuwe tax shelter was om te beginnen onderworpen aan 
het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenschappen en de 
federale Staat met betrekking tot de criteria voor de in aanmerking komende werken. 
Verder was ook vereist dat Europa zijn fiat zou geven.   

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
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Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1740 
Bron:    voorontwerp van wet "houdende diverse fiscale bepalingen" 
Art./ Wetboek:   art. 194ter/3, WIB 1992 
 

 

Verruiming VVPRbis-regime sinds 1 januari 2022 

Bij de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht en de schrapping van de 
minimumkapitaalvereiste leek de weg open te staan om het kapitaal van die 
vennootschappen alsnog volledig in aanmerking te laten komen voor het gunstregime. Een 
vermindering of verhoging van het kapitaal met bv. 1 euro leek voldoende om het kapitaal 
kwalificerend te maken. Maar het Grondwettelijk Hof gaf aan dat inbrengen die zijn gedaan 

tussen 30 juni 2013 en 1 mei 2019, onderworpen blijven aan de oude regeling (c.q. met de 
minimale inbrengvereiste van € 18 550). Alleen een kapitaalverhoging of -vermindering 
vanaf 1 mei 2019 zou onder de nieuwe regeling vallen. De historische inbreng, daarentegen, 
blijft onder de oude regeling vallen, aldus het Hof. 

Nu werd de VVPRbis-regeling herschreven voor dividenden toegekend vanaf 1 januari 2022. 
Wat is de impact hiervan op vennootschappen die sinds 1 juli 2013 maar vóór 1 mei 2019 
zijn opgericht, met een fiscaal kapitaal van minder dan € 18 550? Een verruiming in van het 
toepassingsgebied van het VVPRbis-regime voor dat type van vennootschappen, zo blijkt. 
Dat komt omdat de inwerkingtredingsbepaling helemaal anders geformuleerd is dan in 2019. 
Maar ziet de fiscus dat ook zo? 

Een mogelijk scenario, bv., betreft een Comm.V. die werd opgericht op of na 1 juli 2013, 
maar vóór 1 mei 2019, met een volstorte inbreng in geld van € 5 000. Onder de oude 
regeling (minimumkapitaalvereiste van € 18 550) was dit simpel: aangezien de vennootschap 
niet voldeed aan die vereiste, kwam het kapitaal niet in aanmerking voor VVPRbis. De enige 
oplossing was om dat kapitaal tot minstens € 18 550 te verhogen (ervan uitgaand dat ook de 
andere voorwaarden vervuld waren). Een nadien uitgekeerd dividend zou dus slechts pro 
rata in aanmerking gekomen zijn voor het RV-gunsttarief. 

Door de recente wetswijziging is het moment van de dividenduitkering (i.c. vanaf 1 januari 
2022) voortaan determinerend, en niet het moment van verhoging of vermindering van het 
kapitaal. En naast nog enkele randvoorwaarden (o.a. de inbreng mag niet uit bepaalde 
liquidatiereserves komen, de inbreng mag niet volgen op een vermindering die is 

doorgevoerd vanaf 1 mei 2013, de aandelen mogen niet preferent zijn ten aanzien 
schrapping van de deelname in het kapitaal of in de winst of ten aanzien van de verdeling 
van het maatschappelijk vermogen, enz.) moet men zich concreet afvragen of (a) de 
uitkerende vennootschap op het ogenblik van de inbreng een kleine vennootschap was, (b) 
bij de inbreng nieuwe aandelen op naam werden uitgegeven, (c) de volstorting van het 
kapitaal volledig in geld is gebeurd, de inbreng niet uit zgn. ‘vastklikkapitaal’ (reserves) 
voortkomt, (d) de aandelen niet eerder dan 1 juli 2013 uitgegeven werden, (e) ze 
ononderbroken in volle eigendom werden gehouden, en ten slotte (f) de wachttermijn van 
twee, respectievelijk drie jaar gerespecteerd werd/ wordt. De Comm.V. uit ons voorbeeld 
wordt zo niet nadeliger behandeld dan een vennootschap die na 1 mei 2019 wordt opgericht 
met een kapitaal lager dan € 18 550.  
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Auteur(-s):   Maxime Vandemaele & Koen Martens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/12 
Bron: wet “houdende diverse bepalingen” dd. 21 januari 2022 (BS dd. 28 

januari 2022) 
Art./ Wetboek:   art. 269 § 2; WIB 92 
 
 

Nieuwe fiscale regeling verenigingswerk: fiscaal volgt sociaal (+) 

Tot eind 2020 kon men onder bepaalde voorwaarden en binnen zekere grenzen (o.a. 
maximumbedragen) belastingvrij bijklussen. Men hoefde zich ook niet te bekommeren om 
sociale bijdragen. Het stelsel bestond uit drie onderdelen : (1) het gereglementeerd 
‘verenigingswerk’; (2) het gereglementeerde stelsel van 'occasionele diensten tussen 

burgers'; en (3) het gereglementeerde stelsel van werken in de 'deeleconomie'. Het 
Grondwettelijk Hof heeft deze wettelijke regeling evenwel volledig vernietigd, weliswaar 
met behoud van de gevolgen van de bepalingen "voor de activiteiten geleverd tot en met 31 
december 2020". 

Vanaf eind 2020 was er dus geen sprake meer van belastingvrij bijklussen. Maar de regering 
heeft recent haar langverwachte wetsontwerp ingediend dat het fiscaal stelsel moet regelen 
"van de beloningen voor verenigingsactiviteiten"; het fiscale luik van de regeling inzake 
'verenigingswerk' waarvoor eerder al op sociaal vlak in een reglementair kader werd 
voorzien. 

Het nieuwe wetsontwerp voorziet - mits wat aanpassingen - met ingang van 1 januari 2022 
in een verlenging van het fiscale stelsel dat vorig jaar al ten aanzien van het verenigingswerk 
van toepassing was, waaronder een afzonderlijke taxatie als divers inkomen tegen 20%, na 
toepassing van een kostenforfait van 50%. Qua bepaling van wat in deze context onder 
'verenigingswerk' moet worden verstaan, wordt verwezen naar de sociale regeling. 

Geldende prestaties zijn o.m.: verantwoordelijk leider, monitor, e.d. voor vakantiesport; een 
inleiding, voordracht of lezing; sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, 
jeugdsportcoördinator, terreinverzorger, materiaalmeester, lesgever, coach, 
procesbegeleider; artistieke of (kunst-)technische begeleider en lesgever, coach o.d.; 
medewerker bij socioculturele manifestaties; artistieke prestaties die in aanmerking komen 
voor een forfaitaire onkostenvergoeding; etc. 

De bedoelde prestaties mogen 300 uren op jaarbasis niet overschrijden. Bovendien geldt 
een kwartaalplafond van 190 uren tijdens het derde kwartaal en 100 uren voor de andere 
kwartalen van hetzelfde kalenderjaar. Fiscaal zal een overschrijding van deze maxima tot 
gevolg hebben dat "alle" beloningen voor de bedoelde prestaties "die in [het betrokken 
kalenderjaar] worden geleverd", als "beroepsinkomsten worden aangemerkt".  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1739 
Bron: wetsontwerp " fiscaal stelsel (…) beloningen voor 

verenigingsactiviteiten" (Parl.St. Kamer 2021-22, nr. 55-2569/001) 
    KB dd. 23 december 2021 (BS dd. 30 december 2021) 
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Werknemer en flexi-jobwerknemer bij dezelfde werkgever: achterpoortje sluit 

Eind 2015 creëerde de wetgever een nieuwe vorm van gelegenheidswerk in de 
horecasector: de 'flexi-jobs'. De regeling kwam er initieel op neer dat wie al in bepaalde 
mate als werknemer actief is en daarnaast wordt tewerkgesteld in een flexi-job in de horeca, 
voor dit laatste kan rekenen op een gunstig sociaal en fiscaal stelsel. 

Blijkbaar tracht men in de praktijk dit verbod te omzeilen door een uitzendkantoor in te 
schakelen. Het flexi-jobstelsel staat namelijk ook open voor werknemers en werkgevers die 
ressorteren onder het paritair comité voor de "uitzendarbeid", mits de gebruiker ressorteert 

onder een van de geviseerde paritaire comités (horeca, handel in voedingswaren, enz.). Wat 
rechtstreeks niet kan (onderneming A kan zelf haar werknemer X met al minstens een 4/5 
tewerkstelling niet daarnaast tewerkstellen als flexi-jobwerknemer), proberen we dan maar 
onrechtstreeks, zo moeten sommigen gedacht hebben; nl. door werknemer X (met al een 
4/5 tewerkstelling bij A), toch aan de slag te laten gaan als flexi-jobwerknemer bij A via 
tussenkomst van een uitzendkantoor: het is dan het uitzendkantoor (en niet A) dat X als 
flexi-jobwerknemer laat werken (bij de gebruiker, onderneming A). 

De Kamer heeft zonet een wetsontwerp goedgekeurd dat expliciet verbiedt dat een persoon 
die al als werknemer werkzaam is bij onderneming A, bij diezelfde onderneming bovendien 
aan de slag gaat als flexi-jobwerknemer via tussenkomst van een uitzendkantoor. Op die 
manier wil de wetgever eens en voor altijd een achterpoortje sluiten in de reglementering 

omtrent de flexi-jobs. De regering bestempelt dit als "oneigenlijk gebruik van de regelgeving 
inzake uitzendarbeid" en een "vorm van verboden rechtsmisbruik". 

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1741 
Bron:    Parl.St. Kamer 2021-22, nr. 55-2494/003 
 
 
 

▪ Vlaamse regelgeving 
 

Begrip ‘woning’ bij sloop en herbouw voldoende verruimd?  

In het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 is een reeks maatregelen 
opgenomen om sloop en herbouw te stimuleren. Sinds 1 januari 2022 komen méér huizen in 
aanmerking voor het verlaagde verkooprecht voor de aankoop van een enige, eigen woning 
die gesloopt en geheel of gedeeltelijk wordt herbouwd, dankzij een verruiming van het 
begrip “woning”. Daar was, in de oorspronkelijke regeling, namelijk een probleem mee. Bij 
huizen die worden aangekocht om te slopen en te herbouwen, is het immers normaliter niet 
altijd evident om ze aldus te kwalificeren. Dat is immers een ‘technische’ kwestie: het gaat 
om de toestand van het gebouw, de geschiktheid voor bewoning of om de vraag met welke 
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ingrepen het huis geschikt gemaakt kan worden. En juist voor woningen in slechte staat is 

dat moeilijk te bewijzen, of is het zelfs niet duidelijk wat de criteria zijn. 

Met het nieuwe decreet probeert de decreetgever die bekommernissen te ondervangen 
door het begrip ‘woning’ te verruimen in de context van het verlaagd tarief bij sloop en 
herbouw. De Vlaamse regering past het begrip aan zodat ook huizen die getroffen zijn door 
een calamiteit (instorting, brand, overstroming, e.d) of door zware verloedering niet meer 
kunnen kwalificeren als bewoonbare panden, tóch zouden passen in de doelstelling van het 
VEKP, aangezien zij moeten worden gesloopt en herbouwd om te voldoen aan de noden 
inzake energieprestaties en comfort. De definitie van ‘woning’ wordt, aldus: “…een huis of 
het geheel of gedeelte van een verdieping van een gebouw dat op een bepaald moment in 
de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de authentieke aankoopakte 

hoofdzakelijk tot huisvesting heeft gediend (…).” Zodra een huis of een deel van een gebouw 
op een bepaald moment in de vijf jaar vóór de authentieke aankoopakte hoofdzakelijk tot 
huisvesting heeft gediend, wordt het dus voor het verlaagd tarief bij sloop en herbouw 
gelijkgesteld met een woning.   

Auteur(-s):   Kaj Zee & Jonas Voorter 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/06 
Bron:    decreet dd. 19 november 2021, BS dd. 16 december 2021 
Art./ Wetboek:   art. 2.9.4.2.12. VCF 
  
 
 

▪ Circulaires / FAQ’s fiscus 
 

 

Verhoogde kostenaftrek laadstations: ook voor bijkomende kosten 

Toelichting bij de nieuwe maatregelen inzake autofiscaliteit die zijn opgenomen in de wet 
"houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit" (november 2021) is er gekomen 
middels een circulaire. Deze belicht de nieuwe bepalingen aan de hand van een aantal FAQ's. 
Zij focust op de nieuwigheden die betrekking hebben op de personenbelasting en de 
belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen. 

De kosten met betrekking tot het (beroepsmatig) gebruik van een laadstation zijn vanaf het 
aj. 2022 voor 100% aftrekbaar. De kostenaftrek wordt vanaf het aanslagjaar 2022 niet meer 
afgestemd op de aftrekregeling van het voertuig of de voertuigen die van het laadstation 
gebruikmaken. Of het laadstation nieuw is, of gebruikt wordt voor het opladen van een 
oudere of nieuwe volledig elektrische of een plug-in-hybride wagen, heeft ook geen belang. 

Vanaf aj. 2022 wordt een verhoogde beroepskostenaftrek toegekend voor investeringen in 
nieuwe, intelligente laadstations die publiek toegankelijk zijn. Als de investering in een 
laadstation al gebeurd is, maar het station is nog niet publiek toegankelijk, dan heeft men 
wel recht op een gewone afschrijving van de investering maar niet op de verhoogde aftrek.  

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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De wet specifieerde al dat de verhoogde aftrek enkel geldt voor nieuwe investeringen in 

vaste laadstations; laadkabels zijn bijgevolg uitgesloten van het voordeel. De circulaire 
vermeldt dat de verhoogde aftrek ook van toepassing is op de bijkomende kosten die samen 
met de uitgave voor het laadstation worden afgeschreven. Volgens de Administratie zijn dat 
(o.a.) vervoerskosten, installatiekosten (bv. bekabelingswerken), studie- en expertisekosten, 
enz.   

Auteur(-s):    Luc Maes 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1735 
Bron:    Circ. 2021/C/115, dd. 22 december 2021 
  

 

Fiscaal voordeel bij installatie laadstation: slechts mondjesmaat van toepassing 

 
De belastingvermindering die ingevoerd werd door de wet geldt voor natuurlijke personen 
die investeren in een laadstation voor elektrische wagens dat opgesteld wordt in of in de 
onmiddellijke nabijheid van de woning waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft op 1 
januari van het aanslagjaar, en wordt toegekend voor uitgaven die de belastingplichtige 
werkelijk heeft betaald in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024. 
Voor de betalingen gedaan van 1 september 2021 tot 31 december 2022 bedraagt de 
belastingvermindering 45%. Voor betalingen gedaan in 2023 daalt de vermindering naar 30% 
en voor betalingen gedaan tijdens de eerste 8 maanden van 2024 bedraagt de 
belastingvermindering nog slechts 15%. De grondslag voor de berekening van de 
vermindering wordt beperkt tot een bedrag van 1.500 EUR per laadstation en per 

belastingplichtige. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. 

De recente circulaire ter zake bevestigt de facto dat deze belastingvermindering slechts 
mondjesmaat toegekend wordt. Men kan er slechts eenmaal een beroep op doen; en per 
laadstation komt maximaal 1.500 EUR aan uitgaven in aanmerking, ongeacht het aantal 
personen dat meebetaalt. Elders in de circulaire luidt het als volgt: "Wanneer de 
belastingplichtige in verschillende belastbare tijdperken uitgaven betaalt die in aanmerking 
komen voor de belastingvermindering, zal hij de belastingvermindering slechts mogen 
vragen voor de uitgaven die hij in één van die belastbare tijdperken betaalde".  

Volgens de wettekst mag een belastingplichtige de belastingvermindering nog "niet 
gevraagd" hebben "voor een vorig belastbaar tijdperk". Volgens de circulaire betekent dit, 
dat de belastingvermindering "slechts voor één belastbaar tijdperk [kan] worden toegepast". 

Wordt de betaling gespreid over twee belastbare tijdperken, en heeft men voor de eerste 
betaling al een beroep gedaan op de belastingvermindering, dan kan voor de tweede 
betaling dus geen belastingvermindering meer worden genoten (want "de 
belastingvermindering werd reeds voor een vorig aanslagjaar gevraagd"). 

 
Auteur(-s):    L. Maes & J. Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1736 
Bron:    Circ. 2021/C/115, dd. 22 december 2021 
Art./ Wetboek:   nieuw art. 145/50; WIB 1992 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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Fiscus bepaalt zelf welke werken auteursrechtelijk beschermd zijn 

Voor de toepassing van het voordelige fiscale stelsel voor de belasting van inkomsten uit de 
"cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten” is het om te beginnen vereist 
dat het gaat om auteursrechten, enz., zoals bedoeld in het Wetboek van economisch recht; 
een auteursrechtelijk beschermd werk, wat impliceert dat het gaat om een "werk van 
letterkunde of kunst" (met dien verstande dat ook computerprogramma's auteursrechtelijke 
bescherming genieten). 

In een circulaire uit 2012 gaf de Administratie te kennen dat zij zich in principe niet bevoegd 
achtte om te beslissen of een werk auteursrechtelijk beschermd is. De toepassing van de 

wetgeving op het auteursrecht behoort volgens haar immers "tot de bevoegdheid van de 
FOD Economie". Volgens de voormelde circulaire komt het bijgevolg "niet aan de FOD 
Financiën toe om te bepalen of een werk al dan niet onder het toepassingsgebied van die 
[wetgeving] valt". Waaraan zij toevoegde dat het "uiteindelijk de hoven en de rechtbanken 
[zijn] die als enige kunnen beslissen of een werk wordt beschermd" door de wetgeving 
inzake auteursrechten”. 

Uit het zopas gepubliceerde addendum bij die circulaire van 2012 leren we dat de 
Administratie zich voortaan hoegenaamd niet (meer) louter als een toeschouwer beschouwt. 
De passage over de bevoegdheid van de FOD Economie wordt uit de administratieve 
commentaar geschrapt. In plaats daarvan acht de FOD Financiën zich voortaan ten volle 
bevoegd om zich uit te spreken over de vraag of een bepaald werk waarvoor de 

belastingplichtige zich beroept op de fiscale gunstregeling inzake auteursrechten, al dan niet 
een auteursrechtelijk beschermd werk is. Dit alles, "onder toezicht van de hoven en 
rechtbanken". 

Anders gezegd: als de fiscale Administratie tot de slotsom komt dat een bepaald werk niet 

auteursrechtelijk beschermd is (en dus niet in aanmerking komt voor de fiscale gunstregeling 
inzake auteursrechten), is het aan de belastingplichtige om de betwisting voor te leggen aan 
de rechtbank.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1737 
Bron:    Circ. 2022/C/22 (addendum aan circ. Ci.RH.231/605.842) 
Art./ Wetboek:   art. 17, § 1, 5°; WIB 1992 
 
 
 

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2022 

Het Belgisch Staatsblad heeft het model van het aangifteformulier (zowel deel 1 als deel 2) 
gepubliceerd dat voor het aanslagjaar 2022 in de personenbelasting moet worden gebruikt.  

Met ingang van aanslagjaar 2022 worden de inkomsten uit buitenlandse onroerende 
goederen op juist dezelfde wijze belast als inkomsten van in België gelegen onroerende 
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goederen. Met het oog daarop wordt aan de buitenlandse onroerende goederen - net zoals 

aan in België gelegen onroerende goederen - nu ook een kadastraal inkomen toegekend. 
Vandaar dat Vak III omtrent de onroerende inkomsten nu anders is opgebouwd. 

De wetgever heeft vorig jaar een fiscale vrijstelling ingevoerd voor bezoldigingen met 
betrekking tot maximaal 120 extra vrijwillige overuren die zijn gepresteerd bij de werkgevers 
in cruciale sectoren, in de eerste én de tweede helft (de zgn. “relance-uren”) van 2021. Beide 
vrijstellingen mogen samen genoten worden; het jaartotaal mag evenwel de 120 niet 
overschrijden.  

Zelfstandigen die "minstens zes maandelijkse financiële uitkeringen" overbruggingsrecht 
rechtmatig genoten hebben in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 in het 

kader van bepaalde tijdelijke maatregelen n.a.v. de coronacrisis, hadden vorig jaar recht op 
een eenmalige premie. Die wordt fiscaal afzonderlijk belast à 16,5% - tenzij globalisatie 
voordeliger is. In de aangifte moet de premie worden vermeld in de nieuwe subrubriek 4 
"Eenmalige premie voor bepaalde begunstigden van een COVID-19-overbruggingsrecht" van 
rubriek D "Vervangingsinkomsten". 

Werknemers die overwerk presteren en daarvoor recht hebben op een 'overwerktoeslag', 
genieten een belastingvermindering. Het aantal overuren is maximaal 130; voor bepaalde 
sectoren (bv. bouw) 180 uren. Bij wet (dd. december 2021) werd nu voor iedereen de 
algemene grens van 130 overuren tijdelijk verhoogd naar 180.  

In subrubriek O, 2) moeten bepaalde gegevens worden vermeld m.b.t. de inkomsten 

waarvoor de "belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong" wordt 
gevraagd. Het gaat dan, ofwel om buitenlandse inkomsten die krachtens een 
dubbelbelastingverdrag zijn vrijgesteld met progressievoorbehoud, ofwel om buitenlandse 
inkomsten uit een niet-verdragsland "waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd". 
In de nieuwe aangifte is subrubriek O, 2) uitgebreid met nog een andere categorie van 
buitenlandse inkomsten : de inkomsten waarvoor "de afzonderlijke belasting tegen de 
aanslagvoet van 0%" geldt. Bedoeld zijn hier de buitenlandse inkomsten uit een verdragsland 
die naar Belgische maatstaven afzonderlijk belastbaar zouden zijn, maar die krachtens het 
toepasselijke dubbelbelastingverdrag moeten worden vrijgesteld. De wetgever heeft 
bepaald dat deze vrijstelling voortaan geldt zonder progressievoorbehoud. Technisch 
gebeurt dit door ze bij de berekening van het progressievoorbehoud te onderwerpen aan 

een nultarief.  

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1740 
Bron:    BS, dd. 28 maart 2022 
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▪ Vraag en Antwoord 
 

Terugbetaling thuis getankte elektriciteit voor firmawagen: minister nuanceert 
voorwaarden 

Onlangs werd de minister gevraagd of de werkgever of vennootschap die de elektriciteit 
voor een werknemer of bedrijfsleider om thuis zijn elektrische firmawagen op te laden 
terugbetaalt, aanleiding geeft tot de belasting van een ‘voordeel van alle aard’ - in het 
bijzonder wanneer de thuis ‘getankte’ elektriciteit is opgenomen in het mobiliteitsbeleid (de 
car policy) van de werkgever/ vennootschap. Niet zo, aldus de minister; al voegde die daar 

wel nog twee voorwaarden aan toe -  namelijk dat de laadpaal thuis voorzien moet zijn van 
een specifiek communicatiesysteem dat doorgeeft aan de werkgever hoeveel er wordt 
verbruikt, en dat de werkgever of vennootschap zelf moet instaan voor de installatie van een 
laadpaal bij de werknemer of werknemer. De vraag rees, vervolgens, in hoeverre de minister 
hier daadwerkelijk voorwaarden toevoegt, of dat hij die extra criteria louter ter illustratie 
aanhaalt. Die vraag werd dan ook teruggekoppeld; en de minister nuanceerde.  

Het kan niet de bedoeling zijn, aldus de minister, dat oplaadbeurten voor een andere auto 
ook door de werkgever ten laste worden genomen (dat zou dan wél aanleiding geven tot het 
belasten van een bijkomend voordeel van alle aard). Daarom moet de werkgever erover 
waken dat hij uitsluitend het verbruik van de ter beschikking gestelde bedrijfswagens 

terugbetaalt. Hij moet dus een zicht krijgen op het verbruik. Daarom sprak de minister bij de 
vorige gelegenheid van de vereiste van een specifiek communicatiesysteem. Maar, zo voegt 
hij daar nu aan toe, er kan ook worden aanvaard dat een andere vorm van communicatie 
wordt gebruikt, voor zover die verifieerbaar is. Een tussenteller behoort bijvoorbeeld tot de 
mogelijkheden.  

De minister geeft ook nog een belangrijke principiële verduidelijking mee. Een terugbetaling 
van elektriciteitskosten door de werkgever, zelfs als dat in de car policy opgenomen is, 
maakt principieel geen onderdeel uit van het voordeel van alle aard ter zake (c.q. de ter 
beschikking gestelde auto) - het is een apart voordeel. Van een terbeschikkingstelling zou 
alleen sprake zijn indien de werkgever de elektriciteit verstrekt. Als het gaat om een 
terugbetaling, is er geen ‘terbeschikkingstelling’ en vormt die terugbetaling dus in principe 

een apart, bijkomend voordeel van alle aard. Om de vergroening van het wagenpark niet te 
ontmoedigen heeft de minister dus een afwijking op dat basisprincipe toegestaan - 
weliswaar onder bepaalde voorwaarden.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/07 
Bron:    Mond. Vr. dd. 16 februari 2022, Kamercommissie Financiën,  

Criv. 55 Com 701, 20 
  
 

 

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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Geen directe telefoonlijnen of e-mailadressen meer voor contacten met fiscus 

 
De fiscus is van plan om direct telefoon- en e-mailverkeer tussen belastingplichtige (of 
mandataris) en administratie stop te zetten. Alle contacten zullen binnenkort moeten 
verlopen via het centrale infonummer van Financiën of via MyMinFin (eBox). In 
briefwisseling zal geen telefoonnummer of e-mailadres van de behandelende ambtenaar 
meer vermeld worden.  

De minister verantwoordt die toch wel drastische stap, naast de onvermijdelijke 
digitalisering, o.m. vanuit de bekommernis over fraudepogingen via phishing en valse e-
mailadressen van overheidsdiensten. Gewone e-mails kunnen bij de verkeerde persoon 
terechtkomen en houden een risico op vertraagde opvolging in bijvoorbeeld als de 
bestemmeling afwezig is. De fiscus vindt het niet meer verantwoord gevoelige informatie 

zoals rekeningnummers uit te wisselen via e-mail en vreest ook los daarvan dat het te 
moeilijk is om in alle omstandigheden de privacy te garanderen via gewoon mailverkeer. 
Telefonisch contact via het centrale nummer blijft wel mogelijk en zal nog aan belang 
winnen. De fiscus neemt ook verschillende initiatieven om de bereikbaarheid via die weg te 

verbeteren.  

Over de timing zegt de minister overigens niets. Hij spreekt van een “phase out” en “op 
termijn”. Maar blijkbaar is de nieuwe communicatiestrategie in de praktijk al in grote mate 
geïmplementeerd. 

 
Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/12 
Bron: Mond. Vr. dd. 23 maart 2022, Kamercommissie Financiën (Criv 55 

Com 737, 9) 

 
 

Minister verduidelijkt fiscale retroactiviteit bij herstructureringen  

Een belangrijk element bij herstructureringsverrichtingen is het bepalen van de datum 
waarop de herstructurering boekhoudkundig en fiscaal uitwerking krijgt. Het is immers vanaf 
die datum dat de handelingen van de overgenomen of inbrengende vennootschap 
boekhoudkundig en fiscaal worden toegerekend aan de overnemende of inbreng genietende 
vennootschap.  

Het oude Wetboek van vennootschappen legde geen beperking op aan de retroactieve 
werking voor boekhoudkundige doeleinden. De algemene consensus was echter dat men 
een boekhoudkundige 

retroactiviteit over balansdatum moest vermijden. Sinds de invoering van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 mei 2019 is de beperking van de 
boekhoudkundige retroactiviteit bij een herstructurering van vennootschappen wettelijk 
verankerd. Zo wordt de boekhoudkundige retroactiviteit begrensd tot de eerste dag na de 
afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening al is goedgekeurd. 
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De minister maakt nu komaf met de administratieve praktijk die fiscale retroactiviteit bij 

herstructureringsverrichtingen beperkt tot zeven maanden (in normale omstandigheden). 
Hij trekt de ruimere boekhoudkundige retroactiviteit waarin het WVV nu voorziet, nu toch 
door voor fiscale doeleinden.  

Auteur(-s):   Pieter-Jan Wouters 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/12 
Bron:    Vr. nr. 816, dd. 21 januari 2022, Vr. en Antw. Kamer 2021-22) 
 
 

▪ Rulings 
 
 

 

Kaaimantaks: niet belast is niet noodzakelijk laag belast 

De toepassing van de zogenaamde 'kaaimantaks' blijft ingewikkeld. De Kaaimantaks werd 
ingevoerd om de inkomsten van juridische constructies (bv. een trust) te belasten in hoofde 
van de oprichter, alsof hij die rechtstreeks zou hebben ontvangen. De wetgever maakt een 
onderscheid tussen verschillende types: 'type 1' zijn bepaalde trustachtige figuren, 'type 2' 
zijn bepaalde rechtspersonen (vennootschappen e.d.) en rechtsvormen; en 'type 3' omvat 
bepaalde overeenkomsten. 

Het 'type 2' viseert de rechtspersonen (vennootschappen, enz.), inclusief de entiteiten met 

een rechtsvorm die "vergelijkbaar is met die van een vennootschap of vereniging met 
rechtspersoonlijkheid naar Belgisch recht". Van dat type zijn ook uitdrukkelijk de 
rechtsvormen uitgesloten die in de EER gevestigd zijn (de EU, IJsland, Noorwegen en 
Liechtenstein) - behalve indien zij voorkomen op een door de Koning limitatief vastgestelde 
lijst: de EER-lijst. 

Deze lijst omvat:  

• de beleggingsinstellingen waarvan de rechten door één persoon, of meerdere met 
elkaar verbonden personen, worden aangehouden, in voorkomend geval per afzonderlijk 
compartiment beschouwd; 

• een vennootschap waarvan de inkomsten door de Staat of het rechtsgebied waar 
deze vennootschap is gevestigd in hoofde van de vennoten of aandeelhouders worden 
belast; 

• de (in de EER gevestigde) vennootschappen, enz., die in hun vestigingsstaat, ofwel 
"niet aan een inkomstenbelasting" worden onderworpen, ofwel aan een inkomstenbelasting 
worden onderworpen "die minder dan 1 pct. bedraagt van [hun] belastbaar inkomen" (naar 
Belgische maatstaven). Een soort 'restcategorie' dus.  
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Volgens de Rulingcommissie betekent dit laatste dat het belastbaar inkomen van de 

betreffende vennootschap moet worden vastgesteld alsof zij een in België gevestigde 
vennootschap zou zijn. Bijgevolg moet ook onderzocht worden of de dividenden die zij 
ontvangt, al dan niet in aanmerking zouden komen voor de DBI-aftrek. Daarbij mag volgens 
de Rulingcommissie abstractie gemaakt worden van de administratieve formaliteiten die in 
het kader van de DBI-aftrek vervuld moeten worden: de buitenlandse vennootschap kan 
immers noodgedwongen nooit aan die formaliteiten voldoen. 

De Rulingcommissie onderzocht vervolgens of de dividenden die de buitenlandse 
vennootschap ontvangen heeft, naar Belgische maatstaven in aanmerking komen voor de 
DBI-aftrek; en komt tot de slotsom dat dit in casu wel degelijk het geval is. De dividenden die 
de vennootschap ontvangt, zijn zo hoog, dat het belastbaar inkomen van de betreffende 

vennootschap, ook weer naar Belgische maatstaven, onder invloed van de DBI-aftrek 
gereduceerd wordt tot nul. Er is dus naar Belgische maatstaven geen fiscaal resultaat. Aldus 
gaat het om een buitenlandse vennootschap die naar Belgische maatstaven geen belastbare 
basis heeft, en dus ook niet onderworpen wordt aan een inkomstenbelasting die minder 
bedraagt dan 1% van haar belastbaar inkomen. De Rulingcommissie besluit dat zo’n 

vennootschap niet onder de restcategorie van juridische constructies valt, en derhalve ook 
niet onder toepassing van de kaaimantaks.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1736 
Bron:    voorafgaande beslissing nr. 2021.1065 (dd. 14 december 2021) 
Art./ Wetboek:   art. 2, § 1, 13°; WIB 1992 

 

II. RECHTSPRAAK 
 
 

Normaal beheer privévermogen is restrictief te interpreteren 

De concrete casus die aan de basis ligt van het arrest, betrof de aankoop van twee 
wooneenheden met de bijhorende aandelen in de gemene delen van een bijgebouw van een 
kasteel. De aankoop werd gefinancierd door twee hypothecaire leningen. Een kleine twee 
jaar na de aankoop verkocht de koper de goederen voor meer dan het viervoud van de 

aankoopprijs aan een vennootschap waarvan hijzelf bestuurder en enige aandeelhouder 
was. De fiscus belastte de meerwaarde in hoofde van de oorspronkelijke koper als divers 
inkomen, met name als winsten en baten die behaald zijn buiten de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid. De fiscus (net als de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Hof van 
Beroep) zag er immers een hoogst speculatieve operatie in, die het normale beheer van een 
privévermogen en het gedrag van een goede huisvader ver te boven gaat - gelet op de 
volledig externe financiering, het hoge risico én de kans op een grote winst, de rol van de 
eigen vennootschap en de snelle doorverkoop (ook in het licht van het feit dat die al van bij 
het begin gepland leek). De meerwaarde, rekening houdend met de kost van de renovatie, 
bedroeg bijna 60% van de verkoopprijs (rendement van bijna 150%). 

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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De belastingplichtige was het om principiële redenen niet eens met de aanslag. De algemene 

en vage manier waarop de wet is geformuleerd, heeft volgens de belastingplichtige tot 
gevolg dat eenzelfde verrichting in het ene geval onbelast kan blijven en in het andere geval 
niet. Daardoor wordt het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken geschonden volgens de 
belastingplichtige . Komt nog bij dat een belastingplichtige vooraf niet met zekerheid kan 
uitmaken of een bepaalde handeling belastbaar zal zijn of niet. Nog steeds volgens de 
belastingplichtige wordt daardoor het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken geschonden. 

Maar het Grondwettelijk Hof is het daar niet mee eens. Het gelijkheidsbeginsel impliceert 
dat er geen verschil in behandeling mag bestaan tussen belastingplichtigen die de 
bescherming van het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken genieten, en diegenen die die niet 
kunnen genieten. Het wettigheidsbeginsel houdt in dat de wetgever voldoende duidelijk, 

nauwkeurig en ondubbelzinnig moet bepalen welke handelingen belastbaar zijn, zodat 
iedereen de fiscale gevolgen van zijn handelingen kan voorzien, en dus kan weten welke 
handelingen belastbaar zijn. Ondanks dat de wet geen criteria vermeldt die zo precies zijn 
dat elke beoordelingsbevoegdheid van fiscus en gerecht wordt uitgesloten, is de tekst van de 
wet nauwkeurig genoeg om te voldoen aan de vereiste van voorspelbaarheid en dus aan het 

wettigheidsbeginsel, aldus het Grondwettelijk Hof. 

Tegelijk werd een uitzondering gemaakt voor “normale verrichtingen van beheer van een 
privévermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende 
voorwerpen”. Voor de wetgever vormden onroerende goederen, portefeuillewaarden en 
roerende voorwerpen de normale bestanddelen van een privévermogen, en moesten daden 
van dagelijks beheer van die bestanddelen door een goed huisvader dus onbelast blijven.  

Auteur(-s):   Francis Desterbeck 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/08 
Rechtbank/ Hof:  Grondwettelijk Hof (31/2022) 
Uitspraak dd.:   24 februari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 90, 1°; WIB 92 
  

 

Geheime commissielonen moeten hoe dan ook worden belast 

 
Van 1994 tot 2014 gold een tarief van 300% als aanslag op geheime commissielonen. Door 
dat hoge tarief wou de wetgever de belastingplichtigen dwingen hun verplichtingen inzake 

identificatie van de genieters van commissielonen na te leven. In 2014 werd het tarief van de 
aanslag herleid tot 100%. Het doel van de aanslag was van dan af de schatkist te 
compenseren voor het verlies van inkomsten ten gevolge van de niet-aangifte van de 
commissielonen. Zo werd ook uitgesloten dat er twee keer belast zou worden: bij de 
verstrekker (in de Venn.B) én bij de verkrijger (in de PB). In die lijn werden ook vrijstellingen 
ingevoerd. Allereerst wordt de aanslag niet toegepast als de Ven.B-belastingplichtige kan 
aantonen dat de genieter het commissieloon in de PB heeft aangegeven. Wordt dat bewijs 
niet geleverd, dan wordt de aanslag evenmin toegepast “indien de verkrijger op 
ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden (…) of 
indien het bedrag begrepen was in een aanslag die met akkoord van de binnenlandse 
verkrijger te zijnen name wordt gevestigd binnen de termijnen bedoeld in de (wet)”. De 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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bedoeling van die termijn was om de fiscus minstens zes maanden te geven om binnen de 

gewone aanslagtermijn van drie jaar een aanslag te vestigen in hoofde van de genieter. 

Wanneer de fiscus een niet-aangegeven voordeel van alle aard vaststelt, de verkrijger ervan 
ondubbelzinnig identificeert en hem binnen de wettelijke aanslagtermijnen belast, bestaat 
er volgens het Grondwettelijk Hof reeds in 2019, gelet op de doelstellingen van de wetgever, 
geen redelijke verantwoording om de verstrekker van het voordeel aan een afzonderlijke 
aanslag te onderwerpen. Een aanslag in de vennootschapsbelasting in hoofde van de 
verstrekker is in die omstandigheden grondwettelijk dus niet verantwoord. De fiscus 
reageerde met een interpretatieve circulaire waarin bevestigd werd dat:  

• als de verkrijger ondubbelzinnig is geïdentificeerd binnen de termijn van 2,5 jaar, 
wordt geen aanslag ‘geheime commissielonen’ gevestigd; 

• als de verkrijger ondubbelzinnig is geïdentificeerd buiten die termijn maar de 
voordelen nog kunnen worden belast binnen de wettelijke termijnen, wordt bij voorrang een 
aanslag gevestigd bij die verkrijger. 

Let op de bewoordingen van die richtlijnen: indien de identificatie buiten de termijn van 2 
jaar en 6 maanden valt, kent de fiscus zichzelf een keuzemogelijkheid toe. Enerzijds wordt de 
Venn.B-belastingplichtige het voordeel van de twijfel gegund, maar anderzijds houdt de 
circulaire rekening met het feit dat het voor de fiscus soms onmogelijk is binnen de 
wettelijke aanslagtermijnen het hart en de nieren van de PB-belastingplichtige te 
doorgronden. 

In een nieuw arrest spreekt het Grondwettelijk Hof zich daar nu ook over uit. Het Hof acht 

het wel degelijk verantwoord dat de aanslag ‘geheime commissielonen’ wordt toegepast in 
de gevallen waarin de verkrijger van het voordeel buiten de termijn van twee jaar en zes 
maanden wordt geïdentificeerd en niet binnen één van de wettelijke aanslagtermijnen aan 
belasting wordt onderworpen, hoewel daartoe nog de mogelijkheid bestond. Het komt er op 
neer dat vermeden moet worden dat zowel de verstrekker als de verkrijger van een 
commissieloon aan belasting ontsnappen. Dat zou afbreuk doen aan de bedoeling van de 
wetgever om met de bijzondere aanslag een fiscaal inkomstenverlies te compenseren. De 
aanslag ‘geheime commissielonen’ heeft een louter vergoedend karakter, maar dat neemt 
niet weg dat effectief belasting betaald moet worden, door de verstrekkende vennootschap 
ofwel door de verkrijger in de PB. Als de verkrijger van het voordeel niet tijdig 
geïdentificeerd werd, en evenmin belast binnen de wettelijke aanslagtermijnen hoewel dat 

nog mogelijk was, behoudt de fiscus de mogelijkheid een aanslag ‘geheime commissielonen’ 

in hoofde van de verstrekker te vestigen. Dat de fiscus er zelf voor kiest de genieter niet te 
belasten hoewel het nog kan, speelt geen rol. 

 
Auteur(-s):   Francis Desterbeck 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/07 
Rechtbank/ Hof:  Grondwettelijk Hof (176/2021) 
Uitspraak dd.:   2 december 2021 
Art./ Wetboek:   art. 219, laatste lid; art. 354; WIB 92 
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Tot waar reikt vertrouwensbeginsel bij concreet akkoord met fiscus? 

In casu behoorden een aantal vennootschappen tot een internationale vennootschapsgroep 
actief in de installatie van olie- en gaspijpleidingen op de zeebodem. De maatschappelijke 
zetel van een groep vennootschappen was oorspronkelijk gevestigd in Zwitserland, maar 
werd na verloop van tijd overgebracht naar België. De vennootschappen in kwestie 
ontvingen een aanzienlijke stroom dividenden die zij als DBI in aftrek brachten. Het betrof 
een totaal bedrag van ca. 1,2 miljard EUR aan ontvangen dividenden. Al deze verrichtingen 
en de fiscale gevolgen ervan na de zetelverplaatsingen maakten het voorwerp uit van 
positieve rulings.  

Na deze verrichtingen startte de BBI Gent een fiscaal onderzoek omtrent de fiscale gevolgen 

van de verrichtingen zelf, alsook de toepassing van de DBI-aftrek op de dividenden 
uitgekeerd tussen verschillende van de (inmiddels volledig Belgische) 
groepsvennootschappen, op basis van reserves die vóór de zetelverplaatsingen opgebouwd 
waren. Naar aanleiding van dit onderzoek werden onderhandelingen opgestart tussen de 
belastingplichtige en de BBI van Gent. Die resulteerden in een overkoepelend akkoord, 
wederom over beide kwesties. De discussies tussen de belastingplichtige en de Administratie 
waren dus (schijnbaar) beëindigd. 

Nog geen jaar na het afsluiten van dit akkoord ontving de belastingplichtige echter opnieuw 
een vraag om inlichtingen, ditmaal van de BBI Brussel. De vraag betrof de DBI-aftrek met 
betrekking tot een aanslagjaar dat reeds was opgenomen in hogervermeld akkoord met de 
BBI Gent. De belastingplichtige verwees in eerste instantie uiteraard naar het eerder 

afgesloten akkoord met de BBI Gent. De BBI Brussel liet echter weten geen rekening te 
houden met dat akkoord en alsnog over te gaan tot verwerping van de DBI-aftrek voor het 
betreffende aj.  

In het vonnis analyseert de rechtbank de verzoeken om inlichtingen en de controles ten laste 

van de belastingplichtige, samen met de ontstaansgeschiedenis en de inhoud van het 
gesloten akkoord. Op basis hiervan besluit de rechtbank dat de BBI niet ernstig kon 
voorhouden dat de DBI-kwestie niet daadwerkelijk was onderzocht en geen voorwerp zou 
uitmaken van het gesloten akkoord. Met andere woorden, het akkoord betreft volgens de 
rechtbank wel degelijk dezelfde vragen en issues die het voorwerp uitmaken van de aanslag 
van de BBI Brussel. De rechtbank stelt vervolgens dat dergelijk akkoord bindend is voor de 

belastingadministratie, behoudens dwaling of een ander wilsgebrek in hoofde van de 
belastingadministratie, of het opduiken van nieuwe elementen na het akkoord . In deze zaak 
was dat echter niet het geval. De rechtbank besluit bijgevolg dat de belastingplichtige erop 
kon vertrouwen dat de belastingadministratie de DBI-aftrek, zoals bevestigd in het akkoord, 
niet meer in vraag zou stellen. Door op dit akkoord terug te komen, schendt de 
belastingadministratie volgens de rechtbank de beginselen van behoorlijk bestuur, in het 
bijzonder het "vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel en het fair play-beginsel".  

Auteur(-s):    Axel Haelterman & Maxim Wuyts 
Publicatie:   Fiscoloog, nr. 1738 
Rechtbank/ Hof:   Rechtbank van Eerste Aanleg, Antwerpen 
Uitspraak dd.:    21 februari 2022 
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Hof van Cassatie ziet kapitaalvermindering niet als geval van fiscaal misbruik 

In een geval waarin een vennootschap belastingvrij een kapitaalvermindering had 
doorgevoerd, terwijl er heel wat beschikbare reserves op de balans stonden die gewoon met 
belasting hadden kunnen worden uitgekeerd, zag de fiscus fiscaal misbruik. Ze was van 
mening dat, conform de intentie van de wet c.q. wetgever, alleen de terugbetalingen van 
gestort kapitaal - economisch niet afkomstig van gerealiseerde winsten - vrijstelbaar waren. 
Het Hof te Gent wees echter dat standpunt van de fiscus af, omdat deze vermeende 
bedoeling van de wetgever niet werd aangetoond. 

De voorziening in cassatie vanwege de Belgische Staat werd een uitvoerig document. De 
Belgische Staat riep de schending in van een hele reeks wetsbepalingen: het algemeen 
rechtsbeginsel van de voorrang van het internationaal recht, het unierechtelijk algemeen 
beginsel van het verbod van (fiscaal) misbruik, bepalingen van de verdragen betreffende de 
EU en de werking van de EU, artikel 6 van de Antimisbruikrichtlijn (algemene 
antimisbruikregel) en tal van artikelen uit het WIB 1992.  

Het Hof van Cassatie gaat op geen van deze argumenten nader in. Het negeert ze gewoon. 
De uitspraak is zeer kort. Ze maakt in twee zinnen komaf met de hele voorziening. 
Overeenkomstig artikel 18, eerste alinea, 2° WIB 1992 wordt elke terugbetaling van gestort 
kapitaal, die wordt gedaan ter uitvoering van een regelmatige beslissing tot vermindering 

van het maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van 
Vennootschappen, vrijgesteld. Het onderdeel van het cassatiemiddel dat aanvoert dat "de 
terugbetaling van gestort kapitaal die gefinancierd of gecompenseerd wordt met winsten 
van het boekjaar buiten het bereik van de vrijstelling voorzien in artikel 18, eerste alinea, 2° 
WIB 1992 [valt]", berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt bijgevolg naar recht.  

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1735 
Rechtbank/ Hof:   Hof van Cassatie 
Uitspraak dd.:    25 november 2021 
Art./ Wetboek:    art. 344, WIB 92 
 
 

 

Bedrijfswagens: zelf betaalde brandstof is geen eigen bijdrage 

Het belastbaar voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een 
bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik wordt op forfaitaire wijze vastgesteld en vervolgens 
verminderd "met de bijdrage van de verkrijger van dat voordeel" (de 'eigen bijdrage'). Over 
wat hier precies onder mag worden verstaan, heeft al tot veel verwarring geleid. Het is zeker 
niet zo dat zomaar élke bijdrage van de genieter van het voordeel in de kosten van aanschaf, 
onderhoud of gebruik van de wagen, als een (aftrekbare) eigen bijdrage mag worden 
beschouwd. Volgens de Administratie mag slechts rekening worden gehouden met de 
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kosten die de genieter zelf betaalt, voor zover die te maken hebben met de eigenlijke 

terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen. Consequent hiermee weigert ze de 
brandstofkosten die de genieter van het voordeel zelf moet betalen, als een eigen bijdrage 
te beschouwen.  

Voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent kwam in dit verband het geval ter sprake van 
een werknemer die van de bank waar hij werkzaam was, een bedrijfswagen ter beschikking 
had gekregen (zonder tankkaart). De brandstofkosten moest hij zelf betalen. De bank 
rekende hem een voordeel van alle aard aan, en in zijn aangifte in de personenbelasting 
verminderde de werknemer dat voordeel met de brandstofkosten (en de kosten van 
carwash) die hij zelf had betaald. Dat was niet naar de zin van de Administratie. En de 
rechtbank van eerste aanleg te Gent volgt de Administratie in haar visie dat de 

brandstofkosten die een werknemer of bedrijfsleider zelf betaalt, geen 'eigen bijdrage' zijn. 
Samen met de Administratie is de rechtbank van oordeel dat het aangerekende voordeel van 
alle aard "enkel slaat op de bedrijfswagen zelf die ter beschikking is gesteld" van de 
werknemer in kwestie. "Het is de cataloguswaarde van het ter beschikking gestelde voertuig 
die determinerend is voor het kwantificeren van het voordeel, niet het gebruik ervan door 

de belastingplichtige". Bijgevolg kan "deze laatste niet alle vermeend door [hem] gedragen 
kosten die aan het gebruik [van de bedrijfswagen] verbonden kunnen zijn in aftrek brengen". 
De rechtbank besluit derhalve dat de Administratie terecht geweigerd heeft het belastbaar 
voordeel te verminderen met de brandstofkosten en de kosten van carwash die de 
werknemer in kwestie zelf gedragen heeft.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1735 
Rechtbank/ Hof:  Rechtbank van Eerste Aanleg, Gent 
Uitspraak dd.:    2 april 2021 
Art./ Wetboek:   art. 36, WIB 92 
 
 

 

Hof Gent: verrekening verdrags-FBB op Franse dividenden veronderstelt aangifte 

Een natuurlijk persoon had in 2018 dividenden van Franse oorsprong ontvangen, waarop 
Franse bronbelasting was ingehouden en waarop de Belgische financiële instelling 

vervolgens Belgische roerende voorheffing (RV) had ingehouden. Hij had de dividenden niet 

aangegeven in zijn aangifte in de personenbelasting (PB). Hij diende een verzoek in tot 
teruggave van (een gedeelte van) de RV. Uit het geldende Belgisch-Frans 
dubbelbelastingverdrag (uit 1964) volgt de verplichting voor België om een FBB te verlenen 
van minimum 15 procent op de dividenden van Franse oorsprong, die een inwoner van 
België verkrijgt; in essentie vroeg hij om het verdragsrechtelijk FBB te verrekenen met de RV. 

De fiscus weigerde dit, omdat de Belgische wetgeving enkel in een verrekening van een FBB 
voorziet wanneer de roerende inkomsten in een aanslag begrepen zijn; de Belgische 
wetgeving voorziet niet in een vermindering van, of een verrekening van een FBB met, de 
verschuldigde RV. En het hof te Gent geeft de fiscus gelijk. Het hof gaat uit van artikel 313 in 
het WIB 1992: behoudens de aldaar opgesomde uitzonderingen, is de aangifte in de PB van 
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roerende inkomsten waarvoor RV is gekweten, facultatief; en de RV op de aldus niet 

aangegeven inkomsten wordt noch met de PB verrekend, noch terugbetaald. De wet 
verhindert dat de belastingplichtige die gebruikgemaakt heeft van de mogelijkheid om de 
roerende inkomsten niet aan te geven, alsnog terugbetaling zou vragen van de RV waarvan 
hij, in geval van aangifte, na verrekening terugbetaling had kunnen krijgen.  

Een FBB (van minimum 15%) op de dividenden van Franse oorsprong kan dus alleen maar 
wanneer de dividenden werden aangegeven.  

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1736 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Gent (2020/AR/1339) 
Uitspraak dd.:    30 november 2021 
Art./ Wetboek:   art. 313, WIB 1992 
 
 

 

Fiscus trekt verkeerde conclusies uit cassatiearrest over Nederlands pensioen 

In een zaak betreffende uitkeringen die een belastingplichtige vanuit het KLM-pensioenfonds 
had ontvangen, had de Rechtbank van Eerste Aanleg geoordeeld dat deze niet progressief 
belastbaar zijn. Het Hof van Beroep bevestigde dat vonnis: omdat de opbouw van het 
pensioen gebeurd is in het “definitief en uitsluitend voordeel” van de belastingplichtige, de 
uitkering gelijkgesteld moet worden met de uitkering van een individuele levensverzekering, 

die vrijgesteld is volgens de wet.  

Maar de fiscus gaat in cassatie, en krijgt daar gelijk. De fiscus had immers in de procedure 
voor het hof van beroep geargumenteerd dat het niet om een individueel 
levensverzekeringscontract gaat, maar om in Nederland opgebouwde aanvullende 
pensioenen in het kader van een pensioenfonds. In de cassatievoorziening verwijt de fiscus 
het hof van beroep dat het die argumentatie van de fiscus niet heeft weerlegd. Bovendien 
wordt in de cassatievoorziening opgeworpen dat het Hof van Beroep ook niet heeft 
geantwoord op het argument van de fiscus dat er een niet-verantwoord verschil in fiscale 
behandeling zou bestaan tussen Nederlandse en Belgische uitkeringen (geen resp. wel 
belasting) hoewel de “pensioenopbouw bij Belgische pensioenfondsen gelijkaardig verloopt 
als die bij Nederlandse pensioenfondsen.” 

In een kort arrest oordeelt het Hof van Cassatie dat het Hof van Beroep inderdaad niet heeft 
geantwoord op enkele argumenten van de fiscus en aldus aan haar grondwettelijk voorziene 
motiveringsplicht heeft verzaakt.  

Echter: volgens de fiscus, heden, zou het Hof van Cassatie in dat arrest hebben beslist dat 
“een collectief aanvullend pensioen afkomstig van een pensioenfonds, niet meer kan 
worden geherkwalificeerd in een individueel levensverzekeringscontract … louter op basis 
van het argument ‘een definitief en individueel voordeel’”. Maar daarmee worden wensen 
voor werkelijkheid genomen. Het Hof van Cassatie heeft louter en alleen geoordeeld dat het 
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hof van beroep niet op alle argumenten van de fiscus heeft geantwoord. Niet meer, niet 

minder. 

Auteur(-s):   Chantal Hendrickx 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/06 
Rechtbank/ Hof:   Hof van Cassatie 
Uitspraak dd.:    23 december 2021 
Art./ Wet:   art. 149 Grondwet 
 
 

Onderzoek bij derden tijdens fraudetermijn: geen kennisgeving nodig? 

De fiscus mag de verlengde onderzoekstermijn van zeven jaar slechts toepassen als hij de 

belastingplichtige eerst een kennisgeving stuurt van de aanwijzingen van belastingontduiking 
waarover de fiscus beschikt lastens de betrokkene. Maar wat als het onderzoek gebeurt bij 
een derde? De letterlijke wettekst maakt geen onderscheid, dus lijkt een kennisgeving ook in 
dat geval nodig. Echter: als de fiscus, zo redeneert die zélf, tijdens een controle bij een derde 
‘toevallig’ op gegevens stuit m.b.t. de betrokken belastingplichtige, is het al te laat om nog 
een voorafgaande kennisgeving te sturen. Vasthouden aan die vereiste zou dus impliceren 
dat gegevens die bij een derde gevonden worden, nooit gebruikt zouden kunnen worden na 
het verstrijken van de gewone onderzoekstermijn. Dat kan niet de bedoeling zijn... En de 
rechtspraak lijkt de fiscus daarin te volgen.  

De discussie stak de kop weer op in een zaak waarin de fiscus aan de Franse collega's een 

kopie gevraagd had van een lijst van Zwitserse HSBC-rekeninghouders die in handen van de 
Franse fiscus gevallen was. Een van de Belgische belastingplichtigen op de lijst had € 167 000 
staan op een HSBC-rekening en werd ten belope van dat bedrag belast. De vraag aan de 
Franse fiscus en het overmaken van de lijst aan de Belgische fiscus dateerden echter van 
ruim een jaar na het verstrijken van de gewone onderzoekstermijn. Een vraag om 
uitwisseling van gegevens tussen de Belgische en Franse belastingdiensten lijken toch 
duidelijk onderzoeksdaden te zijn, die dus pas geldig konden gebeuren indien er eerst een 
kennisgeving had worden verstuurd was.  

De fiscus vond dat een absurde redenering: op het moment dat de fiscus de lijst opvroeg bij 
de Franse collega's, kon hij nog niet weten of de naam van de betrokken belastingplichtige 
op de lijst stond. Een voorafgaande kennisgeving sturen, was dus onmogelijk. Het Hof van 

Beroep van Antwerpen bevestigde die redenering. Als de fiscus gegevens over een 
belastingplichtige verkrijgt naar aanleiding van een controle die niet uitdrukkelijk lastens 
hem wordt gevoerd, is de fiscus “logischerwijze” niet bij machte om de belastingplichtige te 
identificeren alvorens de inlichtingen te verkrijgen. Daarom is het ontbreken van een 
voorafgaande kennisgeving geen reden om dat onderzoek nietig te verklaren, aldus het hof. 

En het Hof van Cassatie bevestigt nu die redenering. Het stelt klaar en duidelijk: “Wanneer 
de administratie gegevens betreffende een belastingplichtige verkrijgt naar aanleiding van 
een onderzoeksdaad die niet lastens die belastingplichtige wordt verricht, is, opdat de 
administratie die onderzoeksdaad gedurende de (…) aanvullende termijn van vier jaar kon 
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verrichten (…), niet vereist dat zij de belastingplichtige voorafgaand aan deze 

onderzoeksdaad (…) kennis geeft van de aanwijzingen van belastingontduiking”.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/09 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Cassatie (F.21.0020.N) 
Uitspraak dd.:    20 januari 2022  
Art./ Wetboek:   art. 333, WIB92 
 

 

Fiches 281.50: EU-Hof kapittelt België wegens strijdigheid met EU-recht 

Betalingen aan buitenlandse dienstverrichters worden op het vlak van de verplichting om die 

betalingen te verantwoorden op individuele fiches, anders behandeld dan betalingen aan 
dienstverrichters die in België gevestigd zijn. Dat verschil vloeit voort uit de tolerantie die de 
Administratie sedert jaar en dag in de praktijk toepast en die inhoudt dat geen fiches 
moeten worden opgesteld als de genieter aan de 'Belgische' boekhoudwet onderworpen is, 
en hij er krachtens de BTW-wetgeving toe gehouden is facturen uit te reiken.  

Buitenlandse ondernemingen zijn niet aan de Belgische boekhoudwet onderworpen. 
Bijgevolg kan de tolerantie bij hen niet worden toegepast. Dit heeft tot gevolg dat bij 
betalingen aan buitenlandse ondernemingen wel altijd fiches moeten worden opgemaakt, 
zelfs als zij een factuur uitreiken. Als die ficheverplichting niet wordt nagekomen, dreigt in de 
vennootschapsbelasting de toepassing van de bijzondere geheimecommissielonenaanslag. 

Reden voor het hof van beroep te Luik om aan het Europees Hof te vragen of dit verschil in 
behandeling in overeenstemming is met het Europees recht. 

En het Europees Hof komt tot de slotsom dat deze regeling wel degelijk strijdig is met de 
Europese regels, en meer in het bijzonder met de regels inzake het vrij verkeer van diensten. 
Dat fiches 281.50 moeten worden opgemaakt telkens de dienstverrichter in een andere EU-
lidstaat gevestigd is, ook in gevallen waarin die ficheverplichting niet geldt als de 
dienstverrichter in België gevestigd is, is strijdig met de Europese beginselen. Naar de 
toekomst toe is het probleem inmiddels via wetgevende weg opgelost.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1737 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Justitie   
Uitspraak dd.:   24 februari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 57, WIB92; art. 56, VWEU 
 
 

 

Problemen met postcommunautaire onverdeeldheden en vruchtgebruiken 

Successierecht wordt gevestigd op alles wat uit de nalatenschap van een rijksinwoner. De 
erfbelasting is in principe verschuldigd over de algemeenheid van de aan de overledene 
toebehorende goederen, waar ze zich ook bevinden. Om te beoordelen of bepaalde 
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goederen al dan niet tot het patrimonium van de overledene behoren, moet men zich 

voegen naar de regels van het burgerlijk recht. Om belastbare materie te zijn, is het niet 
voldoende dat de goederen op het ogenblik van overlijden aanwezig zijn in handen van de 
erflater - het is tevens noodzakelijk dat die goederen door het overlijden overgaan op de 
erfopvolgers. Goederen waarvan de erfopvolgers reeds eigenaar zijn, behoren niet tot het 
patrimonium van de erflater en gaan aldus niet door zijn/haar overlijden over op de 
erfopvolgers. 

Wanneer het gemeenschappelijk vermogen bij het overlijden van een echtgenoot niet wordt 
verdeeld - en de langstlevende echtgenoot blijft in het bezit van alle goederen die voorheen 
afhingen van de gemeenschap, terwijl zij gedeeltelijk toekomen aan andere erfgerechtigden 
- ontstaat een postcommunautaire onverdeeldheid. Door niet over te gaan tot een verdeling 

van de in onverdeeldheid gelaten goederen van het ontbonden gemeenschappelijk 
vermogen van de ouders, heeft een kind op het ogenblik van het ontstaan van de 
postcommunautaire onverdeeldheid een vordering verkregen op de langstlevende ouder die 
in het bezit is gebleven mede van het erfdeel toekomende aan dat kind.  

Evenwel bevat de wet ter zake “wettelijke vermoedens van eigendom” in het voordeel van 
de Administratie. De Administratie moet dan niet bewijzen dat de beoogde goederen zich in 
het patrimonium van de overledene bevinden. Al gaat het hier om weerlegbare vermoedens. 
De erfopvolgers kunnen aantonen dat de betreffende goederen geen deel (meer) 
uitmaakten van het vermogen van de overledene op het ogenblik van zijn/haar overlijden. 

Dat de langstlevende echtgenoot en de kinderen samen tot de nalatenschap komen, is op 

het vlak van de erfbelasting geen slechte zaak. Het grotere aantal erfgerechtigden in rechte 
lijn en tussen partners breekt de progressiviteit van de erfbelasting. En wanneer de kinderen 
als blote eigenaars worden belast, worden zij bij het overlijden van de vruchtgebruiker volle 
eigenaars uit kracht van de wet, zonder dat daar weer erfbelasting op verschuldigd is. Maar 
die mooie theoretische beschouwingen worden wel eens onderuitgehaald door de feiten, 

althans met betrekking tot roerende goederen, in het bijzonder effectenportefeuilles. Het 
gebeurt soms dat de langstlevende echtgenoot en de kinderen de tussen hen ontstane 
onverdeeldheid met betrekking tot het ontbonden gemeenschappelijk vermogen niet 
beëindigen door een verdeling, maar dat de goederen gewoon ter beschikking van de 
langstlevende echtgenoot blijven. Het komt ook voor dat zij de roerende goederen waarop 
de langstlevende echtgenoot enkel het vruchtgebruik heeft, niet behoorlijk identificeren. En 

dan kan de fiscus op het ogenblik van het overlijden van de langstlevende echtgenoot op 
grond van een of ander eigendomsvermoeden weer erfbelasting wil heffen op 
effectenportefeuilles waarvan een deel reeds op het ogenblik van het overlijden van de eerst 
stervende echtgenoot door de kinderen was geërfd in volle of in blote eigendom en in 
hunnen hoofde was belast. 

Een recent arrest van het hof van beroep te Gent behandelt deze problematiek heel 
concreet en geeft een goed overzicht van de toepasselijke principes en regels. Het ging om 
een zaak waarin effectenportefeuilles die deel hadden uitgemaakt van het 
gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten, na het overlijden van één van de 
echtgenoten voor de helft toekwamen aan de kinderen in blote eigendom en aan de 
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langstlevende echtgenoot in vruchtgebruik. De andere helft van die portefeuilles behoorde 

in volle eigendom toe aan de langstlevende echtgenoot als zijn aandeel in het ontbonden 
gemeenschappelijk vermogen. Een amalgaam van onverdeeldheid en vruchtgebruik dus. 
Maar de financiële instelling zette al die effectenportefeuilles doodleuk op naam van de 
langstlevende echtgenoot. En toen de langstlevende echtgenoot kwam te overlijden, 
beschouwde de fiscus alles als eigendom van de overledene. 

Het Gentse hof onderzocht zeer gedetailleerd of en in welke mate een erfgename de 
herkomst van de verschillende effectenpakketten aantoont, terwijl de Administratie geen 
waarschijnlijkheid weet aan te tonen dat er wel reeds een verdeling heeft plaatsgevonden. 

• Voor verschillende effectenpakketten aanvaardt het hof dat zij reeds deel uitmaakten 

van de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot en aanvaardt het aldus dat de 
erfgename een zakenrechtelijke vordering heeft op haar aandeel. Het belastbaar actief van 
de nalatenschap moet in die mate worden verminderd. Over de precieze bewijsvoering 
kunnen we weinig zeggen. Dat is een feitenkwestie. Daarvoor wordt klaarblijkelijk een 
beroep gedaan op bankdocumenten, vroegere en huidige uittreksels en overzichten van de 
effectenrekeningen, enzovoort. 

• Voor effectenpakketten waarvoor er vermenging met de eigen effecten van de 
langstlevende echtgenoot is opgetreden, blijft de erfgename beschikken over een 
persoonlijke vordering ten aanzien van de inmiddels ook overleden langstlevende 
echtgenoot. En die vordering is aftrekbaar als passief van de nalatenschap.  

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1738 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Gent (2020/AR/1297) 
Uitspraak dd.:   2 november 2021 
Art./ Wetboek:   art. 2.7.3.1.1 VCF (art. 1, al. 1, 1° W.Succ.) 
 
 

Overdracht onverdeeld deel in onroerend goed door vennootschap aan 
aandeelhouder/ mede-eigenaar: ‘verkoopfictie’ primeert, aldus Grondwettelijk Hof 

Indien een vennootschap samen met een aandeelhouder een vastgoed in onverdeeldheid 
heeft aangekocht, en later uit onverdeeldheid wordt getreden waarbij de aandeelhouder 

tegen betaling van een oplegsom het volledige vastgoed verkrijgt, is Vlabel de mening 
toegedaan dat op deze verkrijging het verkooprecht van 10% verschuldigd is en niet het 
verdeelrecht. Vlabel stelt dat in dergelijk geval de heffing van het verkooprecht prevaleert 
op de heffing van het verdeelrecht op grond van het principe “lex specialis derogat les 
generalis”. De lex specialis die voorschrijft dat de verkrijging van een vastgoed door een 
vennoot, op welke wijze ook, onderworpen is aan het verkooprecht heeft voorrang op de 
algemene regel dat bij een uitonverdeeldheidtreding tussen oorspronkelijke mede-eigenaars 
het verdeelrecht verschuldigd is. 

Het standpunt van Vlabel werd fel bekritiseerd in de vakliteratuur. Toch heeft het Gentse 
Hof van Beroep al tot tweemaal toe Vlabel in deze materie in het gelijk gesteld. Naar 
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aanleiding van een cassatievoorziening tegen één van de twee arresten heeft het Hof van 

Cassatie gemeend twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof te stellen: 

• Schendt de algemene regel dat de verkrijging van een vastgoed door een vennoot, op 
welke wijze ook, onderworpen is aan het verkooprecht het gelijkheidsbeginsel en 
non-discriminatiebeginsel, indien een mede-eigenaar onverdeelde rechten verkrijgt 
van de vennootschap waarvan hij aandeelhouder is, die verwerving aan het 
verkooprecht onderworpen is, terwijl wanneer een mede-eigenaar onverdeelde 
rechten verkrijgt van een vennootschap waarvan hij geen aandeelhouder is, die 
verwerving aan het verdeelrecht onderworpen is? 

• Schendt de algemene regel dat de verkrijging van een vastgoed door een vennoot, op 

welke wijze ook, onderworpen is aan het verkooprecht het gelijkheidsbeginsel en 

non-discriminatiebeginsel doordat het aanleiding geeft tot een gelijke behandeling 
van personen die zich in wezenlijk verschillende situaties bevinden - te weten, 
enerzijds, de aandeelhouder van een vennootschap die samen met zijn vennootschap 
een vastgoed verwerft met betaling van het verkooprecht van 10% en vervolgens het 
vastgoed verwerft van zijn vennootschap middels een uitonverdeeldheidtreding, 
onderworpen is aan het verkooprecht van 10%, en anderzijds de aandeelhouder van 
een vennootschap die een vastgoed heeft verworven door inbreng aan het 
inbrengrecht van 0% en vervolgens het vastgoed toebedeelt aan de aandeelhouder 
bij wijze van vereffening waarbij deze toebedeling onderworpen is aan het 
verkooprecht van 10%? 

In antwoord op een prejudiciële vraag van het Hof van Cassatie, hakt het Grondwettelijk Hof 

nu de knoop door. Helaas in het nadeel van de belastingplichtige, want de verkoopfictie 
primeert op het gemeen recht, aldus het Hof. En het gelijkheidsbeginsel werd niet 
geschonden. Het Grondwettelijk Hof acht de specifieke fiscale bepalingen in ons 
registratierecht over de onttrekking van onroerend goed uit het vennootschapsvermogen in 
de context van een onverdeeldheid tussen de vennoot en zijn vennootschap, niet 
discriminerend. Het stelt bovendien dat de in de rechtsleer bekritiseerde interpretatie die de 
fiscus er aan geeft, wel strookt met de wetshistorische doelstellingen van de wetgever.  

Auteur(-s):   Eric Spruyt 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/09 
Rechtbank/ Hof:  Grondwettelijk Hof (9/2022) 
Uitspraak dd.:   20 januari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 2.10.4.0.1 VCF, art. 109 Br. en W.W.Reg. 
    art. 2.9.1.0.4-2.9.1.0.5 VCF, art. 129-130 Br. en W.W.Reg. 
 

 

Cassatie: geen beroepsverlies mogelijk bij wie forfatair wordt belast 

Wanneer de beroepskosten het brutobedrag van de beroepsinkomsten overstijgen, ontstaat 
een fiscaal verlies. Dat kan afgetrokken worden van de beroepsinkomsten uit andere 
beroepswerkzaamheden. En het aldus niet afgetrokken gedeelte is overdraagbaar naar een 
volgend belastbaar tijdperk. Over de toepassing hiervan in gevallen waarin de 
belastingplichtige volgens forfaitaire grondslagen wordt belast, bestaat al lang onenigheid. 
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25 jaar nadat het Hof van Cassatie een eerste keer de knuppel in het hoenderhok gooide 

hierover, roept het vandaag de hoven van beroep opnieuw tot de orde: bij wie forfaitair 
wordt belast, kan geen beroepsverlies in aftrek worden gebracht op inkomsten uit een 
andere beroepswerkzaamheid.  

Het Hof van Cassatie verbreekt een arrest ter zake van het Hof van Beroep te Bergen. De 
belastingplichtige mag het verlies dat hij lijdt in zijn beroepswerkzaamheid waarvoor 
toepassing gemaakt wordt van het forfaitaire aanslagstelsel, niet in aftrek brengen van de 
inkomsten uit zijn andere beroepswerkzaamheden (en dus ook niet overdragen naar 
volgende belastbare tijdperken).  

Alleen heeft het hof het in dit nieuwe arrest niet meer uitdrukkelijk over “het ondeelbare 

karakter van het forfaitaire aanslagstelsel”; het gaat echter nog wel uit van de idee dat het 
stelsel in zekere zin ondeelbaar is. Niet in de zin die de hoven van beroep er aan het geven 
waren: dat het forfait in zijn geheel te nemen of te laten is; doch wél ondeelbaar, in de zin 
dat men bij het beoordelen of er een beroepsverlies aanwezig is dat afgetrokken kan worden 
op inkomsten uit andere beroepswerkzaamheden (of dat overdraagbaar is naar volgende 
jaren), geen aftrek van werkelijke beroepskosten mag vermengen met een forfaitair 
vastgesteld belastbaar inkomen, zelfs niet als de voorschriften van de forfaitaire regeling een 
bewijs van werkelijke beroepskosten toelaten. De aldus bewezen werkelijke beroepskosten 
kunnen wel het forfaitair vastgestelde inkomen tot nul reduceren; maar als de aldus 
bewezen kosten hoger zijn dan het forfaitair vastgestelde inkomen, kan het saldo geen 
beroepsverlies vormen dat in aanmerking komt voor aftrek van de inkomsten uit een andere 
beroepswerkzaamheid (of voor overdracht naar volgende jaren).  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1741 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Cassatie 
Uitspraak dd.:   25 februari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 23, WIB92 
 
 

Lenen om dividenden te betalen: wanneer zijn interesten aftrekbaar? 

De discussie of interesten van leningen aangegaan ter financiering van dividenduitkeringen 
en/of kapitaalverminderingen aftrekbaar zijn als beroepskost, is enkele jaren geleden volop 

in de belangstelling gekomen. Aanleiding waren twee arresten - één van het Hof van Beroep 
van Gent, en één van haar Antwerpse evenknie - die enkele jaren geleden kort na elkaar de 
aftrek weigerden. Het Hof van Cassatie verwierp ook nog eens de voorziening die de 
vennootschap in casu had ingesteld tegen het arrest van het Antwerpse hof. De aftrek van 
de interestlast werd, aldus Cassatie, terecht verworpen omdat in de feiten het benodigde 
bewijs niet geleverd was. 

In het nieuwe geval dat voor het Hof van Beroep te Antwerpen ter sprake kwam, ging het 
opnieuw over een vennootschap die een lening had aangegaan ter financiering van een 
dividenduitkering. De lening beliep het niet onaanzienlijke bedrag van 69 miljoen EUR. De 
vennootschap bracht de betaalde interesten en bankkosten als beroepskosten in aftrek. 
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Maar dat werd haar door de fiscus geweigerd, omdat niet aan de voormelde 

finaliteitsvoorwaarde voldaan zou zijn (nl. gedaan zijn om belastbare beroepsinkomsten te 
verkrijgen of te behouden). De vordering van de vennootschap werd in eerste aanleg 
afgewezen. Ook hoger beroep had geen succes. 

Of de interestlasten al dan niet gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te behouden, is volgens het beroepshof van Antwerpen "een feitenkwestie, 
waarvan de bewijslast" op de vennootschap rust. Hoe dan ook moet volgens het Antwerpse 
hof "de werkelijke intentie tot het verkrijgen of behouden van belastbare inkomsten [...] 
worden aangetoond". Het hof maakt op uit het dossier dat de werkelijke intentie van het 
aangaan van de lening en de daaraan gekoppelde interestlast, in casu te maken heeft met de 
beursexit van de vennootschap in kwestie. Ter financiering van die beursexit hadden twee 

van haar aandeelhouders overbruggingskredieten aangegaan. De dividenden (waarvoor de 
lening werd aangegaan) moesten dan dienen om deze overbruggingskredieten af te lossen. 
De vennootschap had nog wel geargumenteerd dat de beursexit haar "de vrijheid zou bieden 
om opnieuw acquisities te kunnen verrichten en een omzetgroei op termijn te kunnen 
realiseren". Maar die argumenten kunnen het hof niet vermurwen. Zij doen immers volgens 

het hof "geen afbreuk aan de eigenlijke finaliteit van de lening" (die bestond in het 
organiseren van de beursexit). 

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1739 
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Uitspraak dd.:   28 september 2021 
Art./ Wetboek:   art. 49, WIB92 
 
 

Met de 'goede huisvader' is niets mis 

Tot de belastbare diverse inkomsten behoren ook de "winst of baten, hoe ook genaamd, die 
zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, 
voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan 
derden" (de zogenaamde 'occasionele winsten en baten'). Een uitzondering daarop geldt 
voor de inkomsten uit "normale verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande 
uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen".  

Vorig jaar vroeg het Hof van Cassatie aan het Grondwettelijk Hof de grondwettigheid van het 
criterium van “normaal beheer door een voorzichtig en redelijk persoon” (de zgn. 'goede 
huisvader') te onderzoeken in het licht van het fiscaal legaliteitsbeginsel. 

En het Grondwettelijk Hof ziet geen reden om het criterium ongrondwettig te verklaren. Het 
erkent dat in de wet aan de fiscale administratie én de rechter een zekere 
beoordelingsbevoegdheid wordt verleend bij de concrete toepassing van de regeling inzake 
occasionele winsten en baten; vooral bij de invulling van de begrippen “normale 
verrichtingen van beheer” en “voorzichtig en redelijk persoon'". Maar volgens het Hof heeft 
dat niet tot gevolg dat "de vereiste van voorspelbaarheid" van de belasting zou zijn 
geschonden.  
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III. RECHTSLEER 
 
 

Het nieuwe verdrag Frankrijk-België 

Op 9 november jl. kwamen de overheden van Frankrijk en België tot een nieuw 
dubbelbelastingverdrag. Dit verdrag vervangt het oude, dat in 1964 ontstond. Het behelst 
niet louter de inkomstenbelastingen maar ook de vermogensbelasting. In het nieuwe 
verdrag staat expliciet dat mechanismen voor fiscale shopping vermeden moeten worden. Er 
werden dan ook diverse bepalingen ingelast om verdragsmisbruik tegen te gaan. Beide 
landen moet het nieuwe verdrag nog ratificeren; de inwerkingtreding zal dus ten vroegste 1 
januari 2023 zijn. 

In het nieuwe verdrag wordt de bepaling inzake inwonerschap wat beter afgestemd op het 
OESO-model. Voor andere dan natuurlijke personen, zoals vennootschappen, is in het 
nieuwe verdrag de plaats van werkelijke leiding doorslaggevend om uit te maken van welk 
land de vennootschap ‘inwoner’ is. Inkomsten uit onroerende goederen die zijn gelegen in 

het andere land mogen daar worden belast. Aldus behoudt het begrip onroerend goed de 
betekenis van het land waarin de goederen zijn gelegen.  

In het nieuwe verdrag wordt het toepassingsgebied van de “personele vaste inrichting” 
uitgebreid. Onder het huidige verdrag is daar sprake van wanneer er een persoon is die 
gemachtigd werd om in naam van de vennootschap overeenkomsten af te sluiten. Met het 
nieuwe verdrag wordt dat uitgebreid tot personen die gewoonlijk overeenkomsten sluiten. 
Daardoor wordt het in de praktijk moeilijker om de kwalificatie als ‘personele vaste 
inrichting’ te ontwijken.  

Er komt een bronheffing voor dividenden, interesten en royalty's. Interesten zijn enkel 

belastbaar in de woonstaat van de uiteindelijke gerechtigde. Op basis van het huidige 
verdrag mag de bronstaat maximaal 15% inhouden op dividenden. Die wordt verlaagd tot 
12,8% - het in Frankrijk geldende tarief op dit moment. Het nieuwe verdrag legt ook de 
bijkomende voorwaarde op dat de ontvanger van de dividenden de uiteindelijke gerechtigde 
tot die inkomsten moet zijn.  

Artikel 13 van het nieuwe verdrag zet de behandeling van de vermogenswinst uiteen, 
waaronder ook de behandeling van meerwaarden op aandelen valt. Er is specifiek een 
nieuwe regeling toegevoegd voor de meerwaarde op aandelen in 
onroerendgoedvennootschappen maar ook met betrekking tot de meerwaarde op 
belangrijke deelnemingen. Voor de eerste categorie komt heffingsbevoegdheid toe aan het 
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land waar het vastgoed ligt. De afzonderlijke en uitgebreide bepaling over belangrijke 

deelnemingen is bijzonder relevant bij emigratie van Franse inwoners naar België maar ook 
voor Belgische rijksinwoners die verhuizen naar Frankrijk. Het doelt op situaties waarbij een 
rechtspersoon of een natuurlijk persoon (alleen of samen met verwanten) aandelen of 
bewijzen van deelneming heeft die samen recht geven op 25% of meer van de winst van de 
vennootschap. De heffingsbevoegdheid wordt in dat geval bepaald door de fiscale 
woonplaats van de vennootschap en niet die van de aandeelhouder.  

Alle inkomsten die niet in de andere bepalingen van het nieuwe verdrag worden behandeld, 
vallen onder de zogenaamde restbepaling van artikel 20 in het nieuwe verdrag. De algemene 
regel is belastbaarheid in de woonstaat - met uitzondering voor de inkomsten uit een vaste 
inrichting.  

Auteur(-s):   Reggy Beyaert, Laurent Stas & en Bruno Cardoen 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/09 
  

 

De fiscale behandeling van crypto-assets: recente ontwikkelingen 

 
Winsten uit (handel in) cryptomunten kunnen in de personenbelasting op verschillende 
wijzen worden belast: als beroepsinkomen, als divers inkomen, of vrijgesteld. Het 
waarschijnlijkste scenario is dat de winsten worden belast als divers inkomen, aan een vlak 
tarief van 33%, aangezien de fiscus verrichtingen met cryptomunten doorgaans als 
speculatief beschouwt.  

Recente maatregelen, al ingevoerd of momenteel in de steigers staand, beogen de handel in 
cryptomunten te reguleren. Er is reeds de (automatische) gegevensuitwisseling, zoals die op 
dit moment reeds gebeurt tussen de EU-lidstaten en daarbuiten, waarbij informatie over het 
saldo op buitenlandse bankrekeningen wordt uitgewisseld. In maart 2021 heeft de Europese 
Raad nieuwe regels aangenomen die digitale platformexploitanten verplichten om bepaalde 
informatie te verstrekken. Die info wordt vervolgens automatisch uitgewisseld tussen de 
lidstaten (DAC 7). Op grond daarvan moeten platformexploitanten (ook buiten de EU) 
inkomsten rapporteren die verkopers en dienstverleners via het digitale platform behalen. 
De lidstaten moeten de richtlijn omzetten in nationaal recht tegen uiterlijk 31 december 
2022 en vanaf 1 januari 2023 in werking stellen.  

Echter: gelet op de wettelijke definities ter zake, vallen digitale platformen voor opslag van 
cryptomunten niet onder de rapporteringsverplichting. Want de gebruikers zijn geen 
“verkopers” in de zin van DAC 7. Als een belastingplichtige dus geld aanhoudt in crypto-
activa, is het platform dat portefeuillediensten voor hem verricht, niet verplicht de bedragen 
of winsten bij de fiscus aan te geven. Die lacune moet dus opgevuld worden, en dat zal 
gebeuren met DAC 8. Die richtlijn zal diezelfde gegevensuitwisseling uitbreiden tot 
cryptomunten en elektronisch geld in de strijd tegen belastingfraude en -ontduiking.  
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