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I. WETGEVEND KADER 
 

▪ Federale wetgeving 
 

Aangiften vennootschappen en andere rechtspersonen voor aanslagjaar 2022 

'Biztax' (de applicatie voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting, de 
rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners - verenigingen, enz.) zal vanaf 17 
mei 2022 beschikbaar zijn voor het indienen van de aangifte voor aj. 2022. Enkele 

nieuwigheden met betrekking tot de aangifte op een rijtje… 

Inzake reserves/belastbare gereserveerde winst kan er een verhoogde kostenaftrek ten 
aanzien van investeringen voor laadstations worden gehanteerd. De vrijgestelde 
gereserveerde winst is aangevuld met de nieuwe subrubriek "wederopbouwreserve" - cfr. de 
wet uit 2020 die het vennootschappen mogelijk maakt om (onder welbepaalde 
voorwaarden) voor aj’n 2022 en/of 2023 en/of 2024 een vrijgestelde wederopbouwreserve 
aan te leggen ten belope van het verlies dat geleden werd in het boekjaar dat afsloot in 
2020. 

In de nieuwe aangifte heet het vak 'verworpen uitgaven' nu "verworpen uitgaven en overige 
bestanddelen van het resultaat"; conform de aangepaste regels inzake de vaststelling van 

het belastbaar inkomen in de vennootschapsbelasting met ingang van aj. 2022 - waaronder 
verder ook de nieuwe rubrieken "niet-aftrekbare commissies en andere vergoedingen aan 
sportmakelaars" en "niet-recupereerbare uitgaven die het voorwerp uitmaken van een 
belastingkrediet in het kader van de COVID-19-pandemie". Dit laatste betreft het 
"belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven" ten voordele van vennootschappen die 

uitgaven hebben gemaakt voor evenementen die hadden moeten plaatsvinden in de periode 
tussen 1 oktober 2021 en 28 januari 2022, maar die uiteindelijk niet hebben kunnen 
plaatsvinden ingevolge de overheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis. 

In de nieuwe aangifte volgt er na het vak over de 'uitgekeerde dividenden' nu een volledig 
nieuw vak "Buitenlandse winst die geniet van een verminderde belasting". De vennootschap 

moet hier aanduiden dat zij "onherroepelijk" verzoekt om "de niet-aanrekening van 
verliezen op buitenlandse winst waarvan de belasting bij toepassing van een verdrag wordt 
verminderd". 

In het vak over de 'uiteenzetting van de winst' moeten eerst de "bestanddelen van het 
resultaat" worden afgezonderd waarop het "aftrekverbod" van toepassing is. Bedoeld zijn de 
zgn. 'slechte' bestanddelen waarop bepaalde aftrekken (aftrekbare giften, aftrek voor 
risicokapitaal, enz.) niet mogen worden toegepast.  

In de opsomming van de aftrekken van de resterende winst heten de “DBI en vrijgestelde 
roerende inkomsten” in de nieuwe aangifte verkort tot “DBI”. Bovendien is verderop elke 
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verwijzing naar 'vrijgestelde roerende inkomsten' geschrapt. In het verlengde daarvan is ook 

het vak omtrent de "verrekenbare voorheffingen" aangepast: in de rubriek “terugbetaalbare 
voorheffingen” is de verwijzing naar roerende voorheffing op ‘vrijgestelde roerende 
inkomsten uit aandelen’ geschrapt. 

Wat de bijzondere aanslag op geheime commissielonen en verdoken meerwinsten betreft, 
houdt de nieuwe aangifte rekening met de schrapping van de tariefverlaging van het tarief 
van de aanslag van 100 naar 50% indien verdoken meerwinsten terug in de boekhouding 
werden opgenomen in een later boekjaar; de toevoeging van de “auteursrechten en 
naburige rechten' aan de lijst van inkomsten die via fiches en samenvattende opgaven 
moeten worden verantwoord; en met de wijziging van het tarief van de afzonderlijke aanslag 
die sommige erkende kredietverenigingen en huisvestingsmaatschappijen op hun "belaste 

reserves" verschuldigd zijn wanneer zij bv. niet langer erkend zijn.  

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1745 
Bron:    drie KB’s dd. 18 april 2022 (BS dd. 26 april 2022) 
  

 

Drempel voor opmaak fiches 281.50 ligt op 250 EUR 

 
De wet van 21 januari 2022 "houdende diverse fiscale bepalingen" heeft aan de Koning de 
bevoegdheid gegeven om een drempel (van maximaal 1.000 EUR) in te voeren vanaf 
wanneer er een fiche 281.50 (inzake commissies, erelonen, enz.) moet worden opgemaakt. 

Deze drempel geldt "per jaar en per leverancier van goederen of dienstverrichter". 

De Koning heeft inmiddels van deze bevoegdheid gebruikgemaakt en heeft de drempel 
vastgesteld op 250 EUR: "bij het einde van elk jaar moeten de schuldenaars van [commissies, 
enz.] voor iedere verkrijger van inkomsten waarvan de inkomsten de 250 euro per jaar 
overschrijden" een fiche 281.50 opmaken en indienen (aangepast). 

Het KB bepaalt geen datum van inwerkingtreding. Bijgevolg treedt de regeling in werking 
tien dagen na publicatie, dus op 6 mei 2022. 

Pro memorie: dezelfde wet heeft ook, onder bepaalde voorwaarden, in een beperking 
voorzien van de verplichting tot het opmaken van fiches 281.50 wanneer de betaling gebeurt 
aan buitenlandse (binnen de EER gevestigde) leveranciers of dienstverrichters. 

 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1745 
Bron:    KB dd. 10 april 2022 (BS dd. 26 april 2022) 
Art./ Wetboek:    art. 30, § 1; art. 57, 1°; KB/WIB 1992 

 
 

Achterpoortje sluit (formeel) vanaf 7 mei 2022 

Een werkgever kan zijn werknemer met al minstens een 4/5e tewerkstelling niet bovendien 
tewerkstellen als flexi-jobwerknemer (met het daaraan verbonden fiscaal en parafiscaal 
gunststatuut). De Kamer keurde enkele weken geleden een wet goed die formeel moet 

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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vermijden dat dit resultaat toch (onrechtstreeks) zou kunnen worden bereikt door een 

beroep te doen op een uitzendkantoor. De wet verbiedt expliciet dat een persoon die al als 
werknemer werkzaam is bij een werkgever, bij diezelfde werkgever bovendien aan de slag 
gaat als flexi-jobwerknemer via tussenkomst van een uitzendkantoor. 

De wet is inmiddels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zij bepaalt geen uitdrukkelijke 
datum van inwerkingtreding. Bijgevolg treedt het verbod in werking tien dagen na publicatie, 
zijnde 7 mei 2022.  

Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1745 
Bron:    wet dd. 1 april 2022 (BS dd. 27 april 2022) 
 
 

Inschepingstaks: ook wanneer vrienden of familie gratis meevliegen? 

De zgn. 'inschepingstaks' (voluit: "taks op de inscheping van een luchtvaartuig") moeten 
luchtvaartmaatschappijen sinds 1 april jl. betalen per passagier op een vlucht die vertrekt 

vanaf een in België gelegen luchthaven. Ze bedraagt 2, 4 of 10 EUR, afhankelijk van 
bestemming. De ruime formulering van de wettekst zorgt voor een verrassend ruim 
toepassingsgebied: zelfs voor wie gratis meevliegt, lijkt de taks verschuldigd te zijn. 
Inmiddels zijn er uitvoeringsmaatregelen vastgelegd. 

Voor passagiers in transit is geen inschepingstaks verschuldigd. De inschepingstaks is ook 
niet verschuldigd bij strikt lokale vluchten (vertrek en terugkomst op dezelfde luchthaven, 

zonder tussenlanding; vluchten met zogenaamde ‘paramotoren). De wet voorziet verder nog 
in enkele bijzondere vrijstellingen, zoals militaire luchtvaartuigen, vluchten door 
staatsdiensten (zoals politie, douane), en vluchten "voor het uitvoeren van een professionele 
activiteit in het luchtruim waarvoor het gebruik van een luchtvaartuig noodzakelijk of het 
meest efficiënt is", vluchten voor medische of humanitaire doeleinden.  

De wet merkt de luchtvaartmaatschappij" uitdrukkelijk aan als "belastingplichtige van de 
taks. Met het oog op de voldoening van de belasting moeten de niet in België gevestigde 
luchtvaartmaatschappijen een aansprakelijk vertegenwoordiger laten erkennen, wanneer zij 
hun hoofdkantoor buiten de EER hebben; is hun hoofdkantoor binnen de EER gevestigd, dan 
hebben zij die verplichting niet, maar geldt de mogelijkheid evengoed. De inschepingstaks is 
fiscaal niet als beroepskost aftrekbaar. Ze behoort wel tot de verworpen uitgaven (die in 

mindering komen van de grondslag voor de DBI-aftrek).  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1744 
Bron:    KB dd. 10 april & MB dd. 6 april 2022 (BS resp. 20 & 19 april 2022) 
Art./ Wetboek:   art. 159 tot 166/3, WDRT 
  
 
 
 

 

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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Verenigingswerk: zijn maaltijdcheques dan toch belastbaar? 

 
Eén van de verschilpunten tussen de sociale en de fiscale regeling inzake beloningen voor 
verenigingsactiviteiten (c.q. vrijwilligers) is dat op sociaal gebied geen plafond in de hoogte 
geldt. Op fiscaal gebied is dat volledig anders. Het voordelig taxatiestelsel (belasting tegen 
20% na toepassing van een kostenforfait van 50%) geldt slechts als het brutobedrag van de 
inkomsten niet hoger is dan (nog te indexeren) 3.830 EUR (na indexering, voor aj. 2023: 
6.540 EUR). Bij overschrijding van deze grens worden de inkomsten uit het verenigingswerk 
op fiscaal gebied (weerlegbaar) vermoed een beroepsinkomen te zijn. Belasting als 
beroepsinkomen geldt eveneens als de voormelde grens voor het vorige kalenderjaar 
overschreden werd. 

Het nieuwe wetsontwerp hieromtrent bepaalt uitdrukkelijk wat op fiscaal gebied onder het 

"brutobedrag" van de vergoedingen uit verenigingswerk moet worden verstaan. Het omvat 
"alle beloningen voor de tewerkstelling, met inbegrip van de [fiscaal vrijgestelde] beloningen 
(…) en vergoedingen tot geheel of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van 
inkomsten". Volgens de memorie van toelichting wil dit zeggen, dat "eventuele 

vergoedingen voor verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, de 
tussenkomst van de werkgever in maaltijdcheques, enz.", begrepen moeten worden in dat 
brutobedrag. Hetzelfde geldt voor een "vervangingsinkomen dat wordt verkregen in het 
kader van verenigingsactiviteiten, bv. naar aanleiding van een arbeidsongeval of 
arbeidswerkongeval".  

Maaltijdcheques bv. moeten dus ook gerekend worden tot het brutobedrag van de (fiscale) 

inkomsten uit het verenigingswerk. Dit betekent ongetwijfeld dat met deze beloningen 
rekening gehouden moet worden bij het beoordelen of de (voormelde) maximumgrens al 
dan niet overschreden is. Betekent dit daarenboven dat zij ook als een divers inkomen 
moeten worden belast (tegen 20 % na toepassing van het kostenforfait van 50%), terwijl zij 
van belasting vrijgesteld zijn als zij in het kader van een gewone tewerkstelling worden 
toegekend? Ten aanzien van vervangingsinkomsten wordt de belasting als divers inkomen in 
de memorie van toelichting uitdrukkelijk bevestigd: een vervangingsinkomen dat wordt 
verkregen in het kader van verenigingsactiviteiten, en dat tot het voormelde 'brutobedrag' 
behoort, zal "in beginsel als divers inkomen belastbaar zijn". Blijkbaar is het dus de 
bedoeling, dat de verenigingswerker op de maaltijdcheques die hij ontvangt eveneens 10% 
belasting betaalt (20% na aftrek van het kostenforfait van 50%) en dat hij eveneens 10 
belasting betaalt op de vergoeding die hij voor het woon-werkverkeer ontvangt, zelfs als het 

bv. gaat om een vergoeding die in normale (beroeps)omstandigheden vrijstelling van 
belasting geniet (denk bv. aan een treinabonnement, een fietsvergoeding, ...).  

 
Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1743 
Bron: wetsontwerp "beloningen voor verenigingsactiviteiten" (Parl.St. 

Kamer 2021-22, nr. 55-2569/004) 
    Verslag Kamercommissie (nr. 55-2569/003) 
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Verhoogde kostenaftrek laadpalen is dan toch niet te combineren met 
investeringsaftrek 

De minister had eind vorig jaar verklaard dat de nieuwe verhoogde kostenaftrek van 200% 
voor het installeren van laadstations voor elektrische auto's in principe te combineren is met 
de investeringsaftrek. Maar de wet wordt nu aangepast; een cumul van de verhoogde 
kostenaftrek en de investeringsaftrek wordt expliciet uitgesloten. 

Maar er is ook goed nieuws te signaleren. Volgens de huidige regelgeving bedraagt het 
percentage van de aftrek 200% tot eind 2022. Voor installaties die gebeuren tussen 1 januari 
2023 en 31 augustus 2024 valt het aftrekpercentage terug op 150%. De regering wil nu 
rekening houden met het feit dat de leveringen van laadstations grote vertragingen 

ondervinden door de verstoringen in de internationale aanleveringsketens. Heel wat 
bedrijven die ruim op tijd een bestelling geplaatst hebben, worden nu geconfronteerd met 
het vooruitzicht dat de laadpaal pas in 2023 geleverd zal worden, waardoor ze de aftrek van 
200% mislopen. Daarom wordt de looptijd voor dat percentage verlengd tot 31 maart 2023. 
Ondernemingen krijgen dus drie maanden langer de tijd. Het percentage van 150% is dus 
van toepassing vanaf 1 april 2023.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/15 
Bron:    voorontwerp van “wet houdende diverse fiscale bepalingen” 
Art./ Wetboek:    aanpassing art. 64quater lid 2, 2e streepje; WIB 92 
 

 

Wet diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding: overzicht 

Met de nieuwste wet “houdende diverse fiscale bepalingen” worden nog vier maatregelen 
doorgevoerd die eigenlijk in de laatste programmawet hadden moeten komen maar er 

uiteindelijk uitgelicht zijn omdat ze volgens de Raad van State niet hoogdringend waren.  

De vrijstelling voor gewestelijke opleidingspremies wordt verhoogd van € 220 tot € 420 
vanaf aanslagjaar 2023 (basisbedragen; te indexeren). Daarmee hoopt de regering dat meer 
werknemers zich zullen heroriënteren in de richting van knelpuntberoepen. De aanvullende 
belastingvermindering voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten, ter vervanging 

van de vroegere “bijkomende vermindering”, is vanaf aj. 2023 ook van toepassing op 
werkloosheidsuitkeringen. Daarmee verdwijnt ook voor die categorie de zgn. inkomensval of 
werkloosheidsval – het fenomeen dat wie nog iets bijverdient of een klein onroerend 
inkomen heeft, meteen het volledige belastingvoordeel verliest en er daardoor netto op 
achteruitgaat wegens dat kleine extra inkomen.  

De slagkracht van de fiscale inspectiediensten wordt versterkt via verregaande 
samenwerkingsverbanden met het openbaar ministerie en andere inspectiediensten. 
Concreet wordt ingezet op gemengde multidisciplinaire onderzoeksteams (MOTEM's), 
waarin specialisten van de onderzoeksafdelingen van de gerechtelijke politie samenwerken 
met experten uit andere overheidsdiensten. Om belastingambtenaren zinvol te kunnen 
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inschakelen in die MOTEM's, kan de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie 

(hulpofficier van de procureur des Konings) toegekend worden aan ten minste 25 
ambtenaren van voornamelijk (maar niet uitsluitend) de BBI. Die ambtenaren kunnen o.a. 
actief deelnemen aan verhoren, aan huiszoekingen en aan de analyse van inbeslaggenomen 
gegevens. Een MOTEM wordt telkens voor een concreet dossier ad hoc samengesteld, op 
initiatief van het openbaar ministerie.  

En ondernemingen zulln vanaf 1 juli 2022 verplicht zijn de mogelijkheid tot elektronisch 
betalen aan te bieden aan hun klanten. Hoewel het op zich niet om een fiscale maatregel 
gaat, is het bestrijden van fiscale fraude een belangrijke doelstelling. De kosten voor 
eventuele apparatuur om aan die verplichting te voldoen, zijn natuurlijk fiscaal aftrekbaar, 
maar er zullen geen specifieke fiscale ondersteuningsmaatregelen zijn – al blijft de 

bestaande investeringsaftrek voor digitale vaste activa wel degelijk van toepassing. 
Bovendien is de omschrijving van ‘elektronisch betaalmiddel’ ruim genoeg om ook middelen 
te omvatten die weinig of geen kosten meebrengen (overschrijving, apps zoals payconiq …).   

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/13 
Bron:    wet “houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding” 
  

 

Minitaxshift-wet gepubliceerd 

 
Voornaamste nieuwe maatregelen: 

• een verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, vanaf 1 januari 
2022 (aj. 2023 of later); 

• wijzigingen aan de verschillende stelsels van vrijstelling van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing vanaf 1 april 2022; 

• een verbod op het combineren van de vrijstelling van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek en het belastingkrediet voor 
onderzoek en ontwikkeling, van toepassing op belastbare tijdperken die vanaf 1 april 2022 
worden afgesloten; 

• nieuwe regels voor aangifte, terugvorderingstermijn en sancties m.b.t. de vrijstelling 
van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, vanaf 1 april 2022 (de nieuwe, later nog bij KB vast 

te leggen aangifteverplichtingen zijn van toepassing op bezoldigingen die vanaf 1 januari 
2023 worden betaald); 

• een vliegtaks - “taks op de inscheping van een luchtvaartuig”, vanaf 1 april 2022; 

• hogere accijnzen op tabak, ook vanaf 1 april 2022. 

 
Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/13 
Bron: wet “houdende verlaging van lasten op arbeid”, dd. 28 maart 2022 

(BS dd. 31 maart 2022) 
 

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

Doorgeefschenking in Vlaams Gewest: verduidelijking van de limieten 

Tot voor kort was verwerping van de nalatenschap de enige mogelijkheid om de 
nalatenschap naar een volgende generatie te laten overgaan zonder dat er tweemaal 
belasting werd geheven (eerst erfbelasting en vervolgens schenkbelasting/erfbelasting op de 
overdracht door de erfgenaam aan de volgende generatie). Door de wettelijke 
plaatsvervulling komt de erfenis dan immers rechtstreeks toe aan de volgende generatie en 
is er eenmaal erfbelasting verschuldigd, en geen schenkbelasting.  

Een gedeeltelijke verwerping is niet mogelijk. Als de erfgenaam zelf een deel van de 
nalatenschap wil houden, biedt de verwerping dus geen oplossing om erfenisgoederen op 
een fiscaal voordelige manier aan de volgende generatie te laten toekomen. Daarom heeft 
de Vlaamse decreetgever voor zogenaamde 'doorgeefschenkingen' een non bis in idem-regel 
ingevoerd tussen de erf- en de schenkbelasting in: er zal een vrijstelling van schenkbelasting 
worden toegepast, rekening houdend met de reeds betaalde erfbelasting. 

Er zijn verschillende voorwaarden om een vrijstelling van schenkbelasting op een 
doorgeefschenking te kunnen genieten: de erflater moet na 31 augustus 2018 zijn 
overleden; de nalatenschap moet aan Vlaamse erfbelasting onderworpen zijn; de 

erfgenaam-schenker is belast aan het tarief dat in de Vlaamse erfbelasting van toepassing is 
in rechte lijn en tussen partners; de erfbelasting is betaald; de begiftigde van de 
doorgeefschenking moet een afstammeling (of een daarmee gelijkgestelde persoon) van de 
erfgenaam-schenker zijn; de doorgeefschenking moet binnen het jaar na het overlijden 
gebeuren. Om discussies hierover te vermijden, moet de schenking in een notariële akte 
gebeuren. Om een gelijkaardige reden mag er aan de schenking geen opschortende 

voorwaarde/termijn verbonden zijn. De termijn van één jaar is in de praktijk uitdagend. Vaak 
is er immers al meer dan een half jaar voorbij eer men de aangifte van nalatenschap heeft 
ingediend en het aanslagbiljet heeft ontvangen; de vrijstelling moet uitdrukkelijk worden 
gevraagd in de schenkingsakte.  

De vrijstelling van schenkbelasting op een doorgeefschenking kan van toepassing zijn op 

zowel roerende als onroerende goederen. Ze is aan twee limieten onderworpen. De eerste 
slaat op de geschonken waarde: de vrijstelling van schenkbelasting geldt slechts ten belope 
van de waarde waarop erfbelasting werd betaald. Dit betekent dat de vrijstelling 
proportioneel gereduceerd zal worden indien de geschonken waarde hoger is dan de waarde 
waarop erfbelasting is berekend (bv. pakket effecten dat in waarde is gestegen op het 
ogenblik van de doorgeefschenking). De tweede limiet geldt voor het bedrag van de geheven 
erfbelasting: de vrijstelling op een doorgeefschenking kan niet hoger zijn dan de erfbelasting 
die de schenker heeft betaald. Dit is logisch. De vrijstelling is bedoeld om de fiscale kost van 
een schenking na een vererving te beperken, niet om daarbovenop nog een voordeel toe te 
kennen.  
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Auteur(-s):    Ayfer Aydogan 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1743 
Bron: VLABEL-standpunt nr. 19021, dd. 18 februari 2019; aanvullingen dd. 

22 december 2021verwijzing 
  

 

Schenking tegenwoordige én toekomstige goederen: soms fictief legaat? 

 
De cumulatieve schenking van tegenwoordige en toekomstige goederen is een variant van 
de gewone contractuele erfstelling - in die zin dat de begiftigde het recht heeft om, bij het 
overlijden van de schenker, te kiezen tussen het vermogen van de schenker zoals het ten 
tijde van de schenking bestond (de tegenwoordige goederen), en het vermogen in de 
toestand waarin het zich bij zijn overlijden bevindt (de toekomstige goederen); dit om aan 

de begiftigde meer waarborgen te bieden. De gewone contractuele erfstelling behandelt 
namelijk traditiegetrouw enkel de toekomstige goederen (de goederen die de schenker bij 
zijn overlijden zal nalaten, zodat de begiftigde geen garanties heeft dat hem bij overlijden 
van de schenker ook daadwerkelijk een voordeel van enige betekenis zal toekomen). Dankzij 
het keuzerecht tussen de tegenwoordige en de toekomstige goederen verkrijgt de begiftigde 
de zekerheid dat zijn erfdeel minstens gelijk zal zijn aan het vermogen van de schenker - of 
het gedeelte waarover deze heeft beschikt - ten tijde van de schenking zelf. We spreken dan 
ook over een schenking met een alternatief voorwerp (ofwel de tegenwoordige, ofwel de 
toekomstige goederen van de schenker), waarbij de keuze tussen beide aan de begiftigde 
wordt overgelaten op het ogenblik dat de nalatenschap van de schenker is opengevallen. 

Bij het maken van deze keuze kan de begiftigde zich laten leiden door de respectievelijke 

waarde van de betreffende goederen - en dus naar alle waarschijnlijkheid zal opteren voor 
de toekomstige goederen indien het vermogen van de schenker is vermeerderd sinds de 
schenking, terwijl hij in het tegenovergestelde geval zal kiezen voor de tegenwoordige 
goederen. Toch hoeft de waarde geenszins beslissend te zijn voor de keuze: de begiftigde 
kan andere redenen hebben om hetzij voor de ene, hetzij voor de andere goederen te 

kiezen. Belangrijk: bij de cumulatieve schenking blijft de schenker volledig eigenaar van de 
geschonken goederen, ook van de tegenwoordige. De begiftigde verkrijgt geen enkel recht 
op de geschonken goederen gedurende het leven van de schenker en hij wordt er evenmin 
van in het bezit gesteld. Net dit aspect maakt van de cumulatieve schenking een uiterst 
interessant instrument van familiale vermogensplanning, alsook juridische figuur.  

De fiscale Administratie is er bij een cumulatieve schenking steeds van uit gegaan dat het 

een schenking van toekomstige goederen is, met de mogelijkheid voor de begiftigde om ze 
om te zetten in een schenking van tegenwoordige goederen. De keuze die de begiftigde 
maakt, is daarbij bepalend voor de fiscale gevolgen. Indien hij voor de toekomstige goederen 
kiest, wordt de schenking - zoals een 'gewone' contractuele erfstelling - onderworpen aan 
het successierecht; indien hij daarentegen de tegenwoordige goederen verkiest, wordt het 
evenredig schenkingsrecht (3%) geheven. In niet-gepubliceerde antwoorden op 
interpretatieve vragen heeft Vlabel in het verleden meermaals beslist dat de keuze voor de 
tegenwoordige roerende goederen niet kan worden beschouwd als een schenking onder 
opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker. 
Daarbij stellend dat de opschortende voorwaarde - die nochtans bij een cumulatieve 

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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schenking ontbreekt - niet vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker, maar 

ingevolge de keuze van de begiftigde (voor de tegenwoordige goederen). 

In een nieuw standpunt bevestigt Vlabel eerst nog dat er sprake is van heffing van de 
erfbelasting indien de begiftigde, na het overlijden van de schenker, kiest voor de goederen 
die de schenker nalaat (dus voor de toekomstige goederen. Maar indien de begiftigde, 
daarentegen, opteert voor de goederen die de schenker bezat ten dage van de schenking 
(dus voor de tegenwoordige goederen), luidt het standpunt plots anders dan voorheen. Dan 
moeten ze in het Vlaams Gewest gelijkgesteld worden met een legaat (en dus onderworpen 
aan erfbelasting), aldus VLABEL. De schenking krijgt “door de vervulling van de potestatieve 
opschortende voorwaarde (waarvan de vervulling weliswaar in de macht van de schuldenaar 
ligt, maar ook afhangt van externe factoren) automatisch uitwerking". Bijgevolg is "de 
schenking [...] onderworpen aan erfbelasting en niet aan schenkbelasting". Dit zou dus 

inhouden dat, ongeacht de keuze die de begiftigde maakt, steeds erfbelasting verschuldigd is 
indien de cumulatieve schenking roerende goederen omvat. 

 
Auteur(-s):    Bruno Cardoen 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1742 
Bron:    VLABEL-standpunt nr. 18011, dd. 14 maart 2022 
Art./ Wetboek:   art. 2.7.1.0.3, 3°; VCF 

 
 

▪ Circulaires / FAQ’s fiscus 
 

 

Hervorming wettelijk pensioen zelfstandigen slaat bres in 80%-grens 

De fiscus belichtte recent met een circulaire de vaststelling van het wettelijke rustpensioen 

in het kader van de aanvullende pensioenen voor zelfstandige bedrijfsleiders die aan het 
sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn.  

Hieruit blijkt dat de 80%-grens een (soms fors) lager resultaat laat optekenen in termen van 
maximaal op te bouwen pensioenkapitaal (dmv groeps- of IPT-verzekeringen bv.). Die grens 
het maximaal op te bouwen pensioenkapitaal vast waarvan een vennootschap de 

pensioenpremies fiscaal kan inbrengen. In de grensformule moet er rekening worden 
gehouden met het (geraamde) wettelijk pensioen. In het kader van een bredere hervorming 
van het wettelijk pensioenstelsel besliste de wetgever medio 2021 het 
zelfstandigenpensioen gradueel op te trekken naar het - hogere - niveau van het 
werknemerspensioen. Daardoor stijgt ook de pensioenraming die bij de 80%-grens te 
verrekenen (geraamd) valt.  

De nieuwe administratieve richtlijn gaat in vanaf aanslagjaar 2022 en gaat dus terug tot 
2021. De oude berekening wordt wel bij voortduur toegepast voor de jaren die de 
bedrijfsleider vóór 2021 als zelfstandige presteerde. De circulaire geeft aan specifiek te 
gelden voor pensioenplannen voor bedrijfsleiders. Voor het POZ-stelsel voor zelfstandigen 



syllabus “Fiscale Club” (NCOI Learning) 13 juni 2022 

10 

 

zonder vennootschap (eenmanszaken en vrije beroepers), dat een eigen 80%-grens met een 

eigen referentie-inkomen kent, zijn er vooralsnog geen richtlijnen.  

Auteur(-s):    Paul Van Eesbeeck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1742 
Bron:    circ. 2022/C/33, dd. 31 maart 2022 
Art./ Wetboek:   art. 59, WIB 1992; art. 34-35, KB/WIB 1992 
  

 

Aangifte PB aanslagjaar 2022: indieningsdata 

 
De FOD Financiën heeft vorige week de indieningsdata van de aangifte in de 
personenbelasting voor aanslagjaar 2022 bekendgemaakt. 

Wie de aangifte zelf indient (of wijzigingen moet doorgeven bij een 'voorstel van 
vereenvoudigde aangifte'), beschikt over een termijn tot 30 juni 2022 (papieren aangifte of 
papieren antwoordformulier) of 15 juli 2022 (tax-on-web). Mandatarissen 
(belastingadviseurs, enz.) krijgen dit jaar tot 30 september 2022 de tijd om de aangifte van 
hun cliënten via tax-on-web in te dienen (deze langere termijn geldt niet als een mandataris 
wijzigingen bij een voorstel van vereenvoudigde aangifte doorgeeft via tax-on-web; hier 
geldt de 'gewone' termijn van 15 juli 2022). 

De FOD raadt de mandatarissen wel aan de aangifte van hun cliënten "vóór 30 augustus 
2022" in te dienen, want in dat geval zal de cliënt "zijn terugbetaling sneller ontvangen" of 
zal hij pas "later moeten betalen". 

 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1745 
Bron:    FOD Financiën - bericht dd. 27 april 2022 

 
 

Gewijzigde aftrek beroepsmatige autokosten: verdere preciseringen 

De nieuwe maatregelen inzake autofiscaliteit kregen nog enkele preciseringen in verband 
met de algemene aftrek van autokosten. 

De nieuwe wettelijke bepalingen voor aftrekbeperking zijn vooral van belang voor 

voertuigen die aangekocht, geleased of gehuurd worden vanaf 1 juli 2023. Bestelde, maar 
nog niet geleverde wagens zullen als aangekocht worden beschouwd. De datum van de 
bestelbon lijkt dus doorslaggevend te zijn - ongeacht de betaling van een voorschot. Voor 
leasing- en huurcontracten zal worden gekeken naar de datum van het contract. 

De aftrek van kosten van wagens die gekocht, geleased of gehuurd worden vóór 1 juli 2023 
blijft in de regel onderworpen aan de thans bestaande beperking waarbij het 
aftrekpercentage wordt vastgesteld aan de hand van een formule waarin de CO²-uitstoot 
van het voertuig en de aard van de gebruikte brandstof doorslaggevend zijn.  

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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Wat wagens betreft die zijn aangeschaft, geleased of gehuurd vanaf 1 juli 2023 tot 31 

december 2025, blijft de bestaande regeling waarbij het aftrekpercentage wordt bepaald 
aan de hand van voormelde formule nog van toepassing tot en met het aanslagjaar 2028. 
Met dien verstande dat er vanaf het aanslagjaar 2026 voor deze wagens geen 
minimumaftrek meer geldt van 50% en dat het maximum aftrekbaar bedrag, in een 
uitdoofscenario, tijdens de aanslagjaren 2026 tot 2029 van jaar tot jaar wordt afgebouwd. 

Geen aftrekbeperking geldt voor de kosten van wagens die vrijgesteld zijn van 
verkeersbelasting omdat ze uitsluitend worden gebruikt voor een taxidienst of voor 
verhuring met bestuurder, of die uitsluitend aan derden worden verhuurd. Ten aanzien van 
deze kosten bepaalt de wet voortaan uitdrukkelijk dat de aftrekbeperking moet worden 
toegepast in hoofde van de eindgebruiker van deze voertuigen. 

Auteur(-s):    Luc Maes 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1744 
Bron:    Circ. 2021/C/115; dd. 22 december 2021 
 

 

Kosten eigen aan werkgever - binnenlandse dienstreizen - geïndexeerde bedragen 

Forfaitaire vergoedingen die een werkgever aan een werknemer toekent als terugbetaling 
van de tijdens een binnenlandse dienstreis gemaakte kosten, mogen volgens de 
Administratie worden aangemerkt als een (niet-belastbare) terugbetaling van kosten eigen 
aan de werkgever, voor zover bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Eén daarvan luidt dat het 

bedrag van de vergoeding niet hoger mag zijn dan de gelijkaardige vergoedingen die de Staat 
aan zijn personeel toekent. Volgens de Administratie zien deze vergoedingen voor het 
overheidspersoneel - en dus de maximumbedragen voor de privésector - er (geïndexeerd) 
uit als volgt: 

• Maaltijdkosten: vergoeding 18,11 EUR/dag (vanaf 1 februari 2022) en 18,47 EUR/dag 
(vanaf 1 april 2022). (Pro memorie: krachtens de 'ambtenarenregeling' kan aan een 
ambtenaar die regelmatig binnenlandse dienstreizen moet maken, "een maandelijkse 
forfaitaire vergoeding worden toegekend die gelijkstaat met een aantal keren [de] hiervoor 
voormelde dagelijkse vergoeding". Deze maandelijkse forfaitaire vergoeding mag evenwel 
"nooit hoger liggen dan zestien keer de dagelijkse vergoeding voor een personeelslid met 
voltijdse prestaties". Indexaangepast gaat het dus nu om een maximale maandelijkse 

vergoeding van respectievelijk 289,76 EUR en 295,52 EUR. De Administratie aanvaardt dat 
deze regeling ook geldt voor werknemers "die hun beroepswerkzaamheden in vergelijkbare 
omstandigheden uitoefenen" ("personeelsleden die een reizende functie uitoefenen"). 

• Huisvestingskosten (aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten 
die de huisvestingkosten dekt): 135,85 EUR/nacht (vanaf 1 februari 2022) en 138,57 
EUR/nacht (vanaf 1 april 2022).  

Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1746 
Bron:    Circ. 2022/C/41, dd. 28 april 2022 
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Vergoedingen voor vrijwilligerswerk 

In deze circulaire aanvaardt de Administratie dat de tijdelijke maatregelen inzake 
vrijwilligerswerk die in het kader van de coronacrisis tijdens de voorbije periode op sociaal 
vlak werden genomen, ook doorwerken op fiscaal vlak. Het gaat, onder meer, om het 
verhoogd jaarlijks kostenplafond van 2.705,97 EUR voor de vrijwilligers die "in 2022" 
effectief werden ingezet in de zorgsector (inclusief de vaccinatiecentra). Bijgevolg aanvaardt 
de Administratie dat "de vrijwilligers die in 2022 effectief werden ingezet in de 
vaccinatiecentra, [...] recht hebben op het verhoogd kostenplafond van 2.705,97 euro voor 

aanslagjaar 2023". 

Diezelfde doorwerking geldt, wat het aanslagjaar 2022 betreft, voor het verhoogd jaarlijks 
kostenplafond van 4.106,99 EUR "voor de vrijwilligers die effectief werden ingezet in de 
vaccinatiecentra in de periode van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021".  

De circulaire bevat in bijlage een overzicht in tabelvorm van alle gevallen waarin de 
Administratie de toepassing van een verhoogd jaarlijks kostenplafond aanvaardt voor de 
aanslagjaren 2021, 2022 en 2023. 

Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1746 
Bron:    Circ. 2022/C/40, dd. 12 april 2022 
 
 

Aangifte VenB indienen tegen 17 oktober  

De uiterste indieningsdatum voor de aangiften in de vennootschapsbelasting, de 
rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschappen voor aanslagjaar 
2022 is 17 oktober 2022. Het gaat om de ‘normale’ indieningsdatum, die geldt voor 
vennootschappen met balansdata van 31 december 2021 tot 28 februari 2022. 
Vennootschappen die op een latere datum afsluiten of afgesloten hebben, krijgen meer tijd 
voor hun aangifte. Vorig jaar werden daartoe nieuwe regels ingeschreven in de wet. 

Aangiften die ten laatste op 15 september 2022 ingediend worden (en aanleiding geven tot 

een terugbetaling), zullen bij voorrang behandeld worden door de fiscus. Dat wil zeggen dat 
de betrokken vennootschappen sneller terugbetaling krijgen. In principe zullen zij ten laatste 
eind december 2022 het geld ontvangen. Dat geldt zowel in de vennootschapsbelasting als 
in de rechtspersonenbelasting en de BNI. 

Ook vorig jaar al beloofde de fiscus officieel snelle indieners te belonen met een versnelde 
terugbetaling. En dit jaar wordt hetzelfde lokkertje ook gebruikt in de personenbelasting.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/17 
Bron:     mededeling Fiscus 

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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Investeringsaftrek voor aj. 2023: de percentages 

 
t De percentages voor de investeringsaftrek voor investeringen die gedaan worden tijdens 
het belastbaar tijdperk dat aan aanslagjaar 2023 verbonden is, zijn gepubliceerd. Net als 
vorige jaren gelden er verschillende tarieven voor één aanslagjaar, omdat het ‘coronatarief’ 
van 25% voor KMO's in principe afloopt eind dit jaar. Omdat het tarief van 25% gekoppeld is 
aan kalenderjaren en niet aan aanslagjaren, gelden er – met verlengde en gebroken 
boekjaren – twee tabellen voor aanslagjaar 2023. 

Tot 31 december 2022 gelden volgende percentages: 

 

 

Vanaf 1 januari 2023 gelden deze percentages: 
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1) Alleen natuurlijke personen die op overeenkomstige wijze beantwoorden aan de criteria van kleine 

vennootschap. 

2) Het officiële tarief van 13,5% is de facto niet meer van toepassing voor investeringen die zijn gedaan sinds 12 

maart 2020 omdat het tarief van de ‘gewone’ investeringsaftrek (25%) interessanter is. Dat tijdelijke 

‘coronatarief’ van 25 % is met twee jaar verlengd, (voorlopig) tot 31 december 2022 (zie verder noot 7). 

2a) Het officiële tarief van 20,5% is de facto niet meer van toepassing voor investeringen die zijn gedaan sinds 

12 maart 2020 omdat het tarief van de ‘gewone’ investeringsaftrek (25%) interessanter is. 

3) Natuurlijke personen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen, mogen de investeringsaftrek spreiden. 

De gespreide aftrek voor groene investeringen is daarentegen niet gebonden aan een maximum van 20 

werknemers. 

4) Kleine vennootschappen in de zin van artikel 15, § 1 tot § 6 W. Venn. 

5) Geen investeringsaftrek als men ooit gekozen heeft voor het ‘belastingkrediet voor onderzoek en 

ontwikkeling’. Die keuze is onherroepelijk. 

6) Voor natuurlijke personen en KMO's is het tarief van de gewone investeringsaftrek van toepassing. 

7) Voor investeringen die gebeuren vanaf 12 maart 2020, is het ‘coronatarief’ van 25% van toepassing, als 

verzaakt wordt aan de notionele interestaftrek. Dat tarief van 25% is verlengd tot 31 december 2022. Vanaf 1 

januari 2023 geldt dus opnieuw het percentage van 8%. 

8) Blijft van toepassing voor investeringen van aj. 2006 en eerder. 

9) Investeringen vanaf 1 januari 2022. 

 
Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/17 
Bron:     bericht Fiscus (BS 12 mei 2022) 
 
 

▪ Vraag en Antwoord 
 

Retroactiviteit van herstructureringen: maximaal 7 of 12 maanden? 

Het vennootschapsrechtelijk principe van afwijzing van oprichting met terugwerkende kracht 
geldt ook op fiscaal gebied. De fiscale rechtsleer heeft daar zelfs aan toegevoegd dat het 
onaanvaardbaar zou zijn dat partijen de toepassing van de fiscale wet op reeds voltrokken 
feiten zouden kunnen manipuleren door middel van private overeenkomsten. In het kader 
van herstructureringen komt het nochtans vaak voor dat een bedrijfstak of een 
onderneming in werking wordt ingebracht op basis van een staat van activa en passiva, 
waarvan de datum voorafgaat aan die van de inbreng. Er wordt dan overeengekomen dat al 
de in die tussentijd gestelde verrichtingen voor rekening van de inbrenggenietende 
vennootschap komen. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat nu 
trouwens uitdrukkelijk in het kader van fusies, splitsingen en inbrengen van algemeenheid of 
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van bedrijfstak - en het voegt er telkens aan toe dat de datum vanaf wanneer de 

handelingen van de inbrengende vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn 
verricht voor rekening van de inbrenggenietende vennootschap, niet eerder mag worden 
geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening 
van de bij de verrichting betrokken vennootschappen reeds werd goedgekeurd. Sinds de 
invoering van het WVV kan deze boekhoudkundige retroactiviteit dus één jaar bedragen. 

Kan deze door het WVV zelf erkende boekhoudkundige retroactiviteit van hoogstens één 
jaar nu doorwerken op fiscaal gebied? Dat is wat de steller van de hier besproken 
parlementaire vraag van de minister wou vernemen en waar hij kennelijk op aanstuurde, 
gelet op het door hem ingeroepen principe dat "het fiscaal recht het boekhoudrecht volgt, 
tenzij de fiscale wet hiervan uitdrukkelijk afwijkt". In antwoord daarop heeft de minister van 

Financiën het klassieke standpunt van de Administratie omtrent de slechts beperkte 
doorwerking van retroactiviteitsclausules in herstructureringsakten van vennootschappen 
bevestigd : het nieuwe WVV verandert daar dus niets aan.  

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1745 
Bron:    Parl.Vr. nr. 816, dd. 21 januari 2022; Kamer, 2021-2022, QRVA 55-078 
Art./ Wetboek:    art. 2:6, § 1 WVV 
  

 

VVPRbis: omvorming CommV naar BV biedt geen soelaas volgens minister – maar is 
dat relevant? 

 
Een CommV die werd opgericht tussen 1 juli 2013 en 30 april 2019 met een 
oprichtingskapitaal van € 2.000 (inbreng in geld), en na 1 mei 2019 omgevormd tot een BV 
(bv. op 17 oktober 2020): kan die nadien het VVPRbis-regime toepassen?  En wanneer begint 
de wachttermijn van de regeling te lopen, als de omvorming naar een BV inderdaad 
resulteert in de kwalificatie als VVPRbis-vennootschap: vanaf de datum van inbreng in de 
CommV of vanaf de datum van omvorming tot BV? Die omvorming kan immers gezien 
worden als een ‘nieuwe oprichting’ en/of inbreng (na 1 mei 2019)... De minister besluit 
echter heel kort: “het enkele feit dat de bestaande commanditaire vennootschap wordt 
omgevormd tot een besloten vennootschap, is ter zake zonder gevolg”. 

In het licht van de integrale vervanging, is het antwoord van de minister logisch: de 

omvorming van de ene vennootschapsvorm naar de andere is zonder enig belang hier. Wat 
(voortaan) telt, is het moment van de dividenduitkering. Op dat ogenblik moeten de 
voorwaarden van de wet ter zake vervuld zijn. De vraag of er na 1 mei 2019 een nieuwe 
inbreng gebeurd is, is irrelevant geworden. 

Maar tegelijk is het onlogisch dat de minister concludeert dat de vennootschap uit het 
voorbeeld niet aan de voorwaarden voldoet van de VVPRbis-regeling. Want als die 
vennootschap een dividend uitkeert (vanaf 1 januari 2022) en als zij dan kan aantonen dat zij 
aan de voorwaarden van het nieuwe artikel 269, § 2 WIB 92 voldoet (o.a. inbreng vanaf 1 juli 
2013 en zonder minimumkapitaalvereiste), zouden die dividenden in principe in aanmerking 
moeten komen voor de verlaagde RV-tarieven (voor zover de wachttermijnen ook 
gerespecteerd werden). Maar zoals reeds aangegeven in een vorig artikel, zou de fiscus 

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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afkerig staan tegenover die zienswijze. In die zin vindt het antwoord van de minister daarbij 

aansluiting. 

 
Auteur(-s):   Maxime Vandemaele & Koen Martens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/14 
Bron:    Vr. nr. 812, dd. 20/01/2022, Vr. en Antw. Kamer 2021-22, afl. 78, 151 

wet “houdende diverse fiscale bepalingen”, dd. 21 januari 2022 (BS 28 
januari 2022) 

Art./ Wetboek:   art. 269, WIB 92 

 

II. RECHTSPRAAK 
 
 
 

Huisvisitatie: wat als politierechter machtiging onvoldoende motiveert? 

Een belastingplichtige is er in principe toe verplicht aan de controle-ambtenaren der 
inkomstenbelastingen vrije toegang te verlenen tot zijn beroepslokalen. Gaat het om 
particuliere woningen of bewoonde lokalen, dan gelden er strengere voorwaarden; daarvoor 
is o.a. de "machtiging van de rechter in de politierechtbank" vereist. Voor de BTW geldt een 
vergelijkbare regeling. Aan welke vereisten moet de machtiging van de politierechter dan 
voldoen? Rechtspraak van het Antwerpse Hof van Beroep (twee arresten, 2020) geeft daarin 

duiding.  

In de eerste zaak werpt de belastingplichtige op dat de politierechter zijn machtiging 
onvoldoende gemotiveerd zou hebben. Het hof brengt in haar arrest ter zake de uitspraak 
van het Grondwettelijk Hof in herinnering. Dat oordeelde, een drietal jaar geleden, dat de 
politierechter zijn machtiging hoe dan ook uitdrukkelijk moet motiveren en vermelden "in 
het kader van welk onderzoek, voor welke woning en aan welke personen ze wordt 
verleend", "evenals - zij het op een wijze die beknopt mag zijn - de reden waarom ze 
noodzakelijk is". De politierechter had, in casu, de huisvisitatie gemotiveerd als volgt: “De 
noodzaak van een controle dringt zich op gezien (a) de BBI over aanwijzingen beschikt dat 
[vennootschap X] mogelijk valse facturen opstelt en opgesteld heeft, (b) de BBI over 
aanwijzingen beschikt dat er door de heer [Y] belastbaar inkomen niet werd aangegeven. 

Overwegende dat uit de voorgelegde bescheiden en uit de mondelinge toelichtingen ter 
zake verstrekt blijkt dat er voldoende vermoedens zijn dat de machtiging genoegzaam 
gegrond is". Volgens Cassatie is deze motivatie weliswaar "beknopt", maar niettemin 
"afdoende concreet" om het hof post factum te laten controleren of de uitgevoerde visitatie 
evenredig was met het nagestreefde doel. 

In het tweede arrest ging het om een pretaxatiegeschil. Een groot aantal belastingplichtigen 
(vnl. bakkerijen) verzette zich tegen de machtiging die de politierechter had gegeven om 
visitaties uit te voeren in de lokalen die door sommigen van hen bewoond waren, en vroeg 
de rechtbank de verleende machtiging te willen vernietigen. Zij eisten bovendien een verbod 
om alle informatie die tijdens deze visitaties verzameld waren, aan te wenden voor verdere 
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onderzoeks- of taxatiedoeleinden. De rechter in eerste aanleg wees het verzoek af, en wordt 

daarin gevolgd door het Hof van Beroep. 

In casu waren verschillende machtigingen verleend. Daarin was telkens verwezen naar de 
betrokken personen en vennootschappen, de huizen waar de visitaties zouden worden 
doorgevoerd, en naar verschillende feiten (bv. een vonnis van de correctionele rechtbank 
waarin de betrokkene al eerder veroordeeld was voor sociale fraude), "signalen" (dat de 
betrokkene verder gegaan is met het uitbetalen van zwarte lonen aan het personeel) of 
"aanwijzingen" (van manipulaties in de boekhouding, leveringen zonder factuur, enz.). 
Weliswaar hadden de vennootschappen niet (allemaal) hun adres in een van de woningen 
waarvoor de politierechter een machtiging tot huisvisitatie verleende; maar het hof acht het 
in al de betrokken gevallen "aannemelijk" dat in de betreffende woningen (betrokken door 

personen die gelieerd waren met de onderzochte vennootschappen) activiteiten verricht 
werden die verband hielden met de uitbating van de geviseerde vennootschappen, en dat 
die personen aldaar "mogelijk ook een bureel" hadden "waar zich documenten en digitale 
informatiedragers bevinden" aangaande bedrijfsvoering, het uitbetalen van lonen, enz. Het 
hof besluit dan ook dat de verleende machtigingen "voldoende specifiek [waren] inzake 

onderzoek, woning, personen en noodzakelijkheid".  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1745 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Cassatie (F.17.0136.N) 
Uitspraak:    dd. 21 april 2022 
Art./ Wetboek:    art. 319, WIB 92 
  

 

Zakelijke overwegingen voor belastingneutrale fusie 

 

Ter vervanging van de oude antimisbruikbepaling die inhield dat de verrichting moest 
beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften, werd in 2008 bij wet 
vastgelegd dat een verrichting moet worden geacht op grond van zakelijke overwegingen te 
hebben plaatsgevonden. Het komt toe aan de belastingheffende overheid het tegendeel te 
bewijzen en zo het bewijs te leveren dat de verrichting als hoofddoel of als een der 
hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks. 
De belastingplichtige kan dit alsnog weerleggen. Indien de belastingheffende overheid slaagt 
in haar bewijslast, velt zij geen verboden opportuniteitsoordeel, maar beschermt ze enkel de 

financiële belangen van de Belgische Schatkist door overeenkomstig de overwegingen van 
de richtlijn voor de Lidstaten in de mogelijkheid te voorzien om in geval van belastingfraude 
of -ontwijking de toepassing van de in de richtlijn neergelegde bepalingen te weigeren. En, 
belangrijk: het begrip "zakelijke overwegingen" is ruimer dan het louter nastreven van een 
zuiver fiscaal voordeel. Een verrichting die enkel een dergelijk doel wil bereiken, levert geen 
zakelijke overweging op. Maar een verrichting waaraan verschillende doelstellingen ten 
grondslag liggen, waaronder eventueel ook fiscale overwegingen, kan op grond van zakelijke 
overwegingen plaatsvinden op voorwaarde echter dat deze fiscale overwegingen in het 
kader van de voorgenomen verrichting niet doorslaggevend zijn. Het is bijgevolg onjuist dat 
het belastingneutrale stelsel niet zou kunnen worden geweigerd indien er één geldig niet-
fiscaal motief aanwezig is. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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In casu ging het om een fusie door overname van een zustervennootschap door een andere 

zustervennootschap. Zij hadden dezelfde moedervennootschap. De fiscus weigerde het 
belastingneutrale stelsel, omdat de overgenomen vennootschap volgens hem nog slechts 
een slapend bestaan leidde, terwijl zij wel nog een hoog bedrag aan over te dragen aftrekken 
voor risicokapitaal had en ook nog wat overdraagbare verliezen. Het beroepshof van Gent 
neemt aan dat de fiscus inderdaad het bewijs levert van de afwezigheid van ernstige 
zakelijke overwegingen. Het stelt vast dat de overgenomen vennootschap al jarenlang geen 
activiteiten meer uitoefende en dat de overnemende vennootschap de nog niet gebruikte 
aftrek voor risicokapitaal en de vroegere verliezen van de overgenomen vennootschap heeft 
overgenomen en ook heeft aangewend. Het stelt ook vast dat de belastingplichtige de 
aanduiding van de overgenomen vennootschap als een slapende vennootschap niet betwist. 
Het stelt vast dat de overgenomen vennootschap, buiten een schuldvordering op de 

moedervennootschap, geen relevante activa heeft ingebracht in de overnemende 
vennootschap. Uit niets kan worden afgeleid dat de ingebrachte schuldvordering op de 
(gemeenschappelijke) moedervennootschap nuttig zou geweest zijn voor de activiteiten van 
de overnemende vennootschap, haar economische positie zou hebben versterkt of zou 
hebben bijgedragen tot haar solvabiliteit. De verhoging van het nettoactief van de 
overnemende vennootschap als gevolg van de overname van deze schuldvordering is 
inherent aan een fusie door overname. Concrete aandeelhoudersbelangen zijn niet 
aangetoond. De structurele kostenbesparing binnen de groep, die overigens weer inherent is 
aan een fusie door overname, is volstrekt marginaal in vergelijking met het bedrag van het 
verwachte fiscale voordeel…  

 
Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1743 
Hof/ Rechtbank:  Hof van Beroep, Gent 
Uitspraak dd.:   11 januari 2022 
Art./ Wetboek:    art. 211, § 1, al. 4, 3°; art. 183bis; WIB 1992 

 
 

Royalty's tussen roerende inkomsten en beroepsinkomsten 

Een modeontwerpster heeft haar eigen naam gedeponeerd als merknaam. Zij heeft met een 
BVBA een licentie voor naamgebruik gesloten en ontvangt daar royalty's voor. Aanvankelijk 

is zij zaakvoerder van die BVBA. Later neemt zij ontslag als zaakvoerder, wordt een derde 

zaakvoerder en vervangt zij de licentie voor naamgebruik door een nieuwe 
licentieovereenkomst met de BVBA, die ertoe strekt het gedeponeerde merk wereldwijd 
door de BVBA te laten gebruiken. Zij blijft actief als bedrijfsleider van een andere BVBA. De 
royalty's worden aangegeven als roerende inkomsten. De Administratie aanvaardt die 
aangifte niet en beschouwt de royalty's als beroepsinkomsten, meer bepaald 
bedrijfsleidersbezoldigingen. Het Hof van Beroep te Gent geeft de Administratie in deze zaak 
ongelijk. 

De Administratie kan de onroerende en roerende inkomsten die een belastingplichtige 
geniet, slechts als beroepsinkomsten belasten wanneer de onroerende goederen en 
kapitalen voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Er moet 
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sprake zijn van voldoende frequente handelingen die onderling met elkaar verbonden zijn 

om een voortdurende en gewone bezigheid uit te maken, die het normaal beheer van het 
privévermogen overstijgt, waardoor die bezigheid een beroepskarakter heeft. De bewijslast 
ligt bij de Administratie. Of de in licentie gegeven merknaam in deze zaak wordt gebruikt 
voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid, is een feitenkwestie. 

Uit de feiten blijkt volgens het hof dat de ontwikkeling van het label (de naam van de 
belastingplichtige) nooit door de belastingplichtige zelf is gebeurd, maar door de BVBA. De 
beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige bestond uit het besturen van de BVBA; zij 
heeft in eigen naam nooit het ontwerpen van collecties onder of voor het label als 
beroepswerkzaamheid uitgevoerd. Al haar werkzaamheden verrichtte zij als orgaan van de 
BVBA, en later van een andere BVBA. Uit niets kan het hof het bestaan van een andere 

beroepswerkzaamheid dan die van bedrijfsleider van vennootschappen afleiden. Van het 
bestaan van die vennootschappen mag geen abstractie worden gemaakt, behoudens 
simulatie. Maar simulatie wordt in deze zaak niet ingeroepen, laat staan aangetoond. 

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1745 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Gent (2020/AR/1427) 
Uitspraak dd.:   21 december 2021 
Art./ Wetboek:   art. 37, al. 1; WIB 1992 
 
 

Vlaams Gewest: minnelijke ontbinding en opschortende voorwaarde 

Volgens de klassieke zienswijze heeft een minnelijke ontbinding geen invloed op de 
verschuldigdheid van het registratierecht op de ontbonden overeenkomst. Onder de 
Vlaamse regeling die eind 2007 werd ingevoerd, geldt dat zowel de initiële overeenkomst, 
die nog niet bij notariële akte vastgesteld mag zijn, als de overeenkomst waarin de partijen 
minnelijk tot ontbinding overgaan, geregistreerd worden tegen vaste rechten van 10 EUR, 
mits beide overeenkomsten binnen 4 maanden na de initiële overeenkomst ter registratie 
worden aangeboden. Indien de rechten op de initiële, niet bij notariële akte vastgestelde 
overeenkomst reeds betaald of verschuldigd zijn, heeft men recht op teruggave, mits 
voorlegging van een overeenkomst waarin de partijen minnelijk tot ontbinding overgaan, die 
gedateerd is minder dan één jaar na de datum van het initiële akkoord. 

Welke invloed heeft een opschortende voorwaarde op deze Vlaamse gunstregeling, in het 
bijzonder in het geval de rechten op de initiële overeenkomst reeds betaald of verschuldigd 
zijn en men dus een beroep wil doen op het recht op teruggave ? Moet de termijn van één 
jaar tussen de dagtekening van de initiële overeenkomst en die van de geregistreerde 
minnelijke ontbinding worden gerekend vanaf het sluiten van de initiële overeenkomst die 
van een opschortende voorwaarde afhankelijk is, of vanaf de vervulling van de opschortende 
voorwaarde? 

Het Hof van Beroep te Gent is van oordeel dat de dag van vervulling van de opschortende 
voorwaarde bepalend is. Op een rechtshandeling die onderworpen is aan een opschortende 
voorwaarde wordt het verkooprecht alleen geheven als de voorwaarde is vervuld. Tegen die 
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achtergrond moet worden begrepen dat de verklaring van minnelijke ontbinding moet 

blijken uit een geregistreerde overeenkomst, gedateerd minder dan een jaar na de 
dagtekening van het zich vervullen van de opschortende voorwaarde waarvan de eerste 
overeenkomst afhankelijk was.  

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1744 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Gent (2020/AR/1424) 
Uitspraak dd.:   2 november 2021 
Art./ Wetboek:   art. 2.9.4.2.9 en 3.6.0.0.6, § 1, 2°; VCF 
  

 

Vrije keuze over stopzetting fiscaal co-ouderschap? 

 
Een kind ten laste geeft recht op een verhoging van het belastingvrij inkomen van de 
belastingplichtigen van wiens gezin het deel uitmaakt op 1 januari van het aanslagjaar. In de 
regel wordt de toeslag slechts aan één belastingplichtige toegekend. Op de regel dat de 
toeslag voor een kind ten laste slechts aan één belastingplichtige kan worden toegekend, 
bestaat één uitzondering die bekend staat als het fiscaal co-ouderschap. Deze verdeling 
onder twee belastingplichtigen kan onder voorwaarden:  

• de belastingplichtigen die de verdeling van de toeslag wensen, mogen geen deel 
uitmaken van hetzelfde gezin; 

• in hoofde van de belastingplichtigen bestaat een verplichting tot onderhoud van de 

kinderen;  

• de fiscale co-ouderschapsregeling kan geen toepassing vinden indien een van beide 
ouders onderhoudsgelden voor het betrokken kind fiscaal in aftrek brengt; 

• de huisvesting van het kind moet gelijkmatig verdeeld zijn over de twee 
belastingplichtigen - bij voorkeur gesteund op een rechterlijke beslissing of een onderlinge 
overeenkomst. 

In een recent gepubliceerd vonnis kwam de vraag ter sprake welk gevolg er moet worden 
gehecht aan de vaststelling dat de door een rechter opgelegde gelijkmatige huisvesting van 
de kinderen niet meer toegepast wordt omdat de kinderen de band met één van hun ouders 
verbroken hebben. In casu had een rechter in 2007 een beslissing genomen over de 

gelijkmatige huisvesting van een kind bij de twee ouders. In 2013 verbreekt het kind zijn 
banden met de vader en worden de kosten van huisvesting en opvoeding ten laste genomen 
door de moeder. De vader blijft aanspraak maken op de helft van het fiscaal voordeel voor 
het kind, terwijl de moeder oordeelt dat het voordeel haar integraal toekomt, gezien de 
gewijzigde feitelijke toestand. Ter ondersteuning van haar eis legt ze een verklaring voor van 
het kind over de werkelijke situatie. Samen met de Administratie oordeelt de rechter dat de 
co-ouderschapsregeling die het voorwerp uitmaakt van een rechterlijke beslissing, en de 
toepassing van betreffende fiscale regime, hun effect blijven hebben zolang er geen nieuwe 
beslissing van een rechter voorhanden is die een einde stelt aan de opgelegde gelijkmatige 
huisvesting. De voorgelegde verklaring van het kind volstaat niet. 
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Auteur(-s):    Luc Maes 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1742 
Rechtbank/ Hof:  Rechtbank van Eerste Aanleg, Brussel 
Uitspraak dd.:   21 januari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 132,  art. 134, § 4 & art. 136; WIB 1992 

 
 

12.500 EUR is onredelijk; 6.000 EUR is redelijk 

Wie op het aangifteformulier in de personen- of rechtspersonenbelasting het bestaan van 
een juridische constructie niet vermeldt (of wie het bestaan wel vermeldt, maar niet de 
andere vereiste gegevens, zoals de rechtsvorm, het adres, enz., van de constructie), is een 
administratieve boete verschuldigd van 6.250 EUR "per jaar" en "per niet gemelde juridische 

constructie". Een belastingplichtige ondervond dat aan den lijve: de Administratie had hem 
tweemaal de boete van 6.250 EUR opgelegd omdat hij voor twee aanslagjaren in zijn 
aangifte PB geen melding had gemaakt van zijn "Stiftung naar Liechtensteins recht".  

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen vond de boete in casu overdreven. De 
rechtbank wijst erop dat de boete een strafrechtelijk karakter heeft (verwijzend naar het 
arrest ter zake van het Grondwettelijk Hof vorig jaar). Bijgevolg acht de rechter zich bevoegd 
te onderzoeken of "de straf niet onevenredig is met de inbreuk". In casu stelt de rechter vast 
dat "het om een eerste overtreding gaat" en dat er "geen kwade trouw" blijkt in hoofde van 
de belastingplichtige. Onder die omstandigheden vindt de rechter een totale boete van 
12.500 EUR "onevenredig". De rechter herleidt de boete daarom naar meer "redelijke 

proporties", nl. "3.000 EUR per aanslagjaar".  

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1743 
Rechtbank/ Hof:  Rechtbank van Eerste Aanleg, Antwerpen 
Uitspraak dd.:   28 februari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 445, WIB92 
 

 

Geen vrijstelling van OV voor niet-erkende serviceflats 

Naar de mening van het Gentse Hof van Beroep te Gent geldt de vrijstelling van inkomsten 
en onroerende voorheffing met betrekking tot (delen van) onroerende goederen (binnen de 
EER) die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor 
het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, 
voor onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, 
vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke 
weldadigheidsinstellingen, niet voor serviceflats die niet werden erkend door het 
Agentschap Zorg en Gezondheid op grond van het Woonzorgdecreet.  

In de zaak die voorlag gaat het om serviceflats die een OCMW in opstal heeft. Het hof moet 
vaststellen dat deze serviceflats zich in het bijzonder kenmerken en van een rusthuis 
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onderscheiden doordat de bewoners niet de ouderenzorg genieten, bestaande uit 

verschillende elementen, die voor de bewoners van rusthuizen nodig is omdat ze niet meer 
de mogelijkheden hebben om zelfstandig te wonen. De huisvesting, de sociale 
netwerkvorming en creatieve ontspanning (organisatie van kaart- en 
teerlingbaknamiddagen, en dergelijke meer) en de verstrekking van onmiddellijke hulp in 
noodsituaties leveren geen bewijs op dat er in de serviceflats ouderenzorg zou worden 
aangeboden. In wezen is de zelfredzaamheid die de bewoners van de serviceflats moeten 
vertonen, dezelfde als die van, zelfs bejaarde, inwoners die nog zelfstandig in een gewone 
woning wonen. Het is trouwens precies omdat in de betrokken serviceflats alleen ouderen 
wonen die nog zelfstandig kunnen wonen, dat het onroerend goed niet in aanmerking komt 
voor een erkenning door de Vlaamse overheid. Het Woonzorgdecreet eist voor de erkenning 
immers o.m. dat in de flats ouderenzorg zou worden aangeboden. De fiscus heeft bijgevolg 

terecht de vrijstelling van de onroerende voorheffing geweigerd op deze gronden.   

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1744 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Gent (2020/AR/1124) 
Uitspraak dd.:    21 december 2021 
Art./ Wetboek:   art. 12, § 1 WIB 1992 
  

 

Werken in kader van vruchtgebruik: wat onder nieuw goederenrecht? 

 
Twee bedrijfsleiders van een BVBA hebben in 1999 samen met die vennootschap een 

eengezinswoning gekocht - de zaakvoerders ten belope van de blote eigendom, de BVBA 
voor het vruchtgebruik gedurende 15 jaar. De vennootschap heeft meer dan het dubbele 
dan de zaakvoerders betaald. In de daaropvolgende jaren heeft de BVBA in die woning op 
kosten werken uitgevoerd: de woning werd o.a. verdeeld in zes appartementen, bestemd 
voor verhuring. Bij de beëindiging van het vruchtgebruik werden de bedrijfsleiders volle 
eigenaars van het goed, zonder dat aan de BVBA enige vergoeding werd toegekend. De 
fiscus belast de bedrijfsleiders uiteindelijk op voordelen van alle aard die voortkomen uit de 
door de BVBA uitgevoerde werken. Beide zaken komen uiteindelijk voor het Hof van Beroep 
van Luik.  

De belastingplichtigen beschouwen de door de vruchtgebruiker uitgevoerde werken als 
loutere verbeteringen, omdat de kosten ervan lager waren dan de opbrengsten van de 

verhuring van de appartementen. Het oude BW bepaalt dat de vruchtgebruiker zijnerzijds bij 
het eindigen van het vruchtgebruik geen vergoeding kan vorderen voor verbeteringen die hij 
zou beweren te hebben aangebracht, al mocht de waarde van de zaak hierdoor zijn 
vermeerderd. De fiscus, daarentegen, beschouwt de door de vruchtgebruiker uitgevoerde 
werken als grove herstellingen, die op grond van datzelfde oude BW in beginsel ten laste 
vallen van de blote eigenaar. Bijgevolg heeft de BVBA-vruchtgebruiker, door deze kosten ten 
laste te nemen, aan de bedrijfsleiders-blote eigenaars een voordeel van alle aard verschaft. 

Het hof is van oordeel dat geen van beide stellingen integraal kan worden aanvaard. Men 
moet zich hoeden voor verwarring tussen het stelsel van de herstellingen (grove 
herstellingen tegenover loutere onderhoudsherstellingen), en de kwestie van de vergoeding 
van de vruchtgebruiker voor de door hem uitgevoerde constructie-, veranderings- en 

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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verbeteringswerken. Vervolgens wijst het hof  erop dat de veranderingswerken (omvorming 

van de eengezinswoning tot appartementen) in geen geval kunnen worden beschouwd als 
herstellingen. Een herstelling is een werk om een goed zijn gewone functie te laten 
uitoefenen, met inbegrip van de gehele of gedeeltelijke vervanging van een beschadigd of 
onherstelbaar element door iets analoogs met dezelfde functie. De vervanging van een 
verwarmingsketel - eveneens gebeurd door de BVBA - zou daarentegen wel als een 
herstelling kunnen worden beschouwd. Ze valt dus ten laste van de vruchtgebruiker en kan 
voor de blote eigenaars op fiscaal gebied geen belastbaar voordeel van alle aard opleveren. 

In casu kunnen de veranderingswerken die de BVBA-vruchtgebruiker ten laste heeft 
genomen, niet worden gekwalificeerd als verbeteringen. Een eengezinswoning werd 
omgevormd tot zes appartementen. De kostprijs daarvan was veel hoger dan de 
aanschaffingsprijs van de woning, wat het belang en de omvang van de werken aantoont. 

Het feit dat de huuropbrengst van de appartementen over de hele duur van het 
vruchtgebruik hoger was dan de kostprijs van de werken, impliceert niet dat het om loutere 
verbeteringen zou zijn gegaan. Ten overvloede kan worden vastgesteld dat de kostprijs van 
de werken werd gefinancierd met een krediet en niet met huuropbrengsten, die in de eerste 
jaren trouwens onbeduidend waren. 

 
Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1746 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Luik (2020/RG/241 & 242 
Uitspraak dd.:   10 december 2021 
Art./ Wetboek:   art. 32, WIB92 

 
 

Kostenaftrek woning zaakvoerder: omzet(-stijging) als graadmeter? 

De 'bezoldigingstheorie' houdt in dat bezoldigingen (incl. voordelen van alle aard) die een 
vennootschap aan haar bedrijfsleider toekent niet zonder meer als beroepskosten 

aftrekbaar zijn. Voor de aftrek is vereist dat de kosten "aan werkelijke prestaties 
beantwoorden". Er moet dus worden bewezen dat de kosten de tegenprestatie vormen voor 
het werk dat de bedrijfsleider in de schoot van de vennootschap uitvoert. Het Hof van 
Beroep van Antwerpen heeft een eerder strenge rechtspraak ontwikkeld op het vlak van 
deze bewijslast in hoofde van de vennootschap. Zo heeft dat hof meermaals geoordeeld dat 
het feit dat de bedrijfsleider op een voordeel van alle aard is belast wegens het gratis 

privégebruik van de woning van de vennootschap, niet voldoende is. Idem voor wat een 
“algemene verwijzing naar door de bedrijfsleider geleverde prestaties” betreft. Het hof 
hamerde in de meeste gevallen ook op het gebrek aan een “aanwijsbare economische 
oorzaak of noodzaak voor het betalen van een bezoldiging in natura”. 

Toch aanvaardde het Antwerpse hof recent wél dat de vennootschap voldoende heeft 
bewezen dat tegenover de kosten i.v.m. de ter beschikking gestelde woning werkelijk 
geleverde prestaties van haar zaakvoerder staan, zodat voldaan was aan de 
bezoldigingstheorie. Een doktersvennootschap koopt voor 99% de volle eigendom van een 
gebouw. De vennootschap gebruikt het gebouw zelf voor 20% (haar maatschappelijke zetel - 
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en dus het dokterskabinet - is er gevestigd); de overige 80% stelt zij voor privégebruik ter 

beschikking van haar (enige) zaakvoerder (dokter). 

Aanvankelijk aanvaardde de Administratie de aftrek van de kosten i.v.m. het gebouw. Maar 
dat doet zij na de eerste twee aanslagjaren niet langer. De aftrek van de kosten m.b.t. het 
privématig gebruikt gedeelte van het gebouw wordt verworpen, alsook 80% van de kosten 
voor onderhoud en herstelling en voor een interieurarchitect. De reden daartoe lag in het 
feit dat de vennootschap toen "een extra loon" aan haar zaakvoerder had uitgekeerd. 
Daarmee rekening houdend zouden er, volgens de Administratie, "geen geleverde prestaties 
meer staan tegenover het privégebruik van de woning". Anders gezegd zou de bezoldiging in 
speciën, aldus de Administratie, gelet op de verhoging ervan, volstaan om de prestaties van 
de zaakvoerder te vergoeden, zodat tegenover de terbeschikkingstelling van de woning geen 

werkelijke prestaties van de zaakvoerder (meer) zouden staan.  

Het hof ziet dat anders en aanvaardt de aftrek van de kosten wel. De zaakvoerder verrichte 
"als enige [...] werkelijke prestaties voor de vennootschap". Bijgevolg is de door de 
vennootschap gerealiseerde omzet "rechtstreeks en uitsluitend" het resultaat van zijn 
prestaties. Uit de jaarrekening blijkt dat deze omzet, "onder de vorm van erelonen", 
"gestaag steeg", "wat wijst op een toename van de geleverde prestaties" door de 
dokter/zaakvoerder. En voor deze "werkelijke prestaties" wordt de zaakvoerder vergoed. Op 
welke "wijze" dat gebeurt (in speciën dan wel in natura), is "irrelevant ter beoordeling van 
de aftrekbaarheid van de vergoeding als beroepskost in hoofde van de vennootschap". 
Evenmin relevant is "de hoegrootheid van de toegekende vergoeding [...]", althans indien 
"deze overeenstemt met werkelijke prestaties en niet als een vrijgevigheid, liberaliteit kan 

worden gekwalificeerd". "Of er een economische oorzaak of noodzaak bestond" om de 
prestaties van de zaakvoerder "deels of bijkomend te vergoeden door de 
terbeschikkingstelling van de privéwoning is evenmin van belang". "De wijze en 
hoegrootheid van de vergoeding van werkelijke prestaties, in zoverre niet overdreven", is 
immers "een autonome beslissing van de vennootschap waaromtrent het hof en de 
Administratie niet is toegelaten de opportuniteit te beoordelen". Uit het enkele feit dat aan 
de zaakvoerder al "een substantiële vergoeding in speciën werd toegekend", kan "hoe dan 
ook geenszins" worden afgeleid dat "er geen werkelijke prestaties (meer) zouden staan 
tegenover de bijkomende terbeschikkingstelling van de privéwoning". Dit geldt "in het 
bijzonder nu de vergoeding, bijkomend middels de terbeschikkingstelling van de 
privéwoning, geenszins als overdreven kan worden aangemerkt".   

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1746 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Antwerpen 
Uitspraak dd.:   18 januari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 49, WIB92 
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Belastingverhogingen en boetes mogen voor hetzelfde doel niet samen opgelegd 
worden 

Geen twee keer gestraft kunnen worden voor eenzelfde feit, ‘non bis in idem’, is een 
algemeen rechtsbeginsel. Voor het Mensenrechtenhof (EHRM) wordt het strafrechtelijke 
karakter van een sanctie niet zozeer bepaald door haar juridische kwalificatie of de instantie 
die ze oplegt, maar wel door de aard en de zwaarte ervan (de zgn. Engel-criteria). In die zin 
zijn ook sancties met een zekere ernst die door een administratie worden opgelegd - zoals 
boetes en belastingverhogingen - straffen; ook al komt er geen rechtbank aan te pas. Fiscale 
sancties mogen daarom in principe niet samengaan met een ‘echte’ strafsanctie, anders zou 
deze rechtsregel geschonden worden. Nagaan of de voorwaarden voor ‘non bis in idem’ 
vervuld zijn, komt uiteindelijk toe aan de feitenrechter. 

In alle fiscale wetboeken werd een bepaling ingevoerd die de strafrechter bij de 
straftoemeting verplicht rekening te houden met de verschuldigde administratieve 
geldboeten en belastingverhogingen, om te vermijden dat een veroordeelde aan een 
onredelijk zware straf onderworpen zou worden. Cassatie gaat nu een stapje verder en past 
de doctrine die de voorwaarden omschrijft om dezelfde feiten zowel administratief als 
strafrechtelijk te mogen bestraffen, toe op boeten en belastingverhogingen die worden 
opgelegd door de fiscus. Ook die administratieve sancties moeten substantieel voldoende 
nauw met elkaar verbonden zijn als ze een strafrechtelijk karakter hebben, dus als ze een 
zekere graad van zwaarwichtigheid vertonen, aldus Cassatie. In de praktijk is dat laatste 
vrijwel steeds het geval.  

De fiscus had een boete en een belastingverhoging opgelegd wegens laattijdige indiening 
van een aangifte. Wettelijk is dat geen enkel probleem, want sinds 2017 zijn 
belastingverhogingen ook in geval van laattijdige aangiften mogelijk. Maar als beide sancties 
geen complementair doel hebben, mag die combinatie niet, zegt Cassatie nu, want dat 
maakt een verboden schending van het non bis in idem-principe uit. De boete en de 
belastingverhoging hadden in dit geval immers hetzelfde maatschappelijk doel, en niet het 
complementaire doel dat vereist is om een dubbele bestraffing toe te laten. Beide betroffen 
niet verschillende aspecten van hetzelfde wangedrag, maar precies hetzelfde. Daarom 
konden ze ook niet samen opgelegd worden. Cassatie stemt daarmee ten gronde in met de 
visie van de lagere rechtspraak.  

Auteur(-s):   Francis Desterbeck 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/17 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Cassatie (F.20.0156.N) 
Uitspraak dd.:   21 april 2022 
Art./ Wetboek:   nieuw art. 29bis, Wetboek van Strafvordering; o.a. art. 450bis WIB92  
 
 

 

Bezoldigingstheorie aanvaard op basis van omzet 

Een bezoldiging in natura is, cfr. de ‘bezoldigingstheorie’, ook een bezoldiging. Als gewone 
(geldelijke) bezoldigingen van een bedrijfsleider aftrekbaar zijn voor de vennootschap, zou 
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dat dus ook moeten gelden voor een bezoldiging in natura. De fiscus denkt daar echter 

anders over en dat heeft de laatste jaren geleid tot een onoverzienbare reeks geschillen. De 
eerste rechtspraak over het onderwerp was vaak negatief. Het Hof van Cassatie 
introduceerde de bewijsplicht als bijkomende voorwaarde (belastingplichtige moet 
aantonen dat de terbeschikkingstelling van de woning specifiek bedoeld is als vergoeding 
voor werkelijke prestaties van de bedrijfsleider). Dit zette een trendbreuk in – feitenrechters 
namen genoegen met de formele goedkeuring van de bezoldigingspolitiek door de algemene 
vergadering van de belastingplichtige (c.q. vennootschap). Toch lag het voor de hand om de 
kwestie breder te bekijken.  

De discussie betrof een BV van een neurochirurg. De vennootschap was eigenaar van de 
privéwoning van de medicus en bracht de kosten van de woning in aftrek (afschrijvingen van 

aankoop en verbouwing, onderhoud en herstellingen, interieurarchitect). Tijdens de eerste 
vijf jaar na de aankoop van de woning had de fiscus de aftrek aanvaard op basis van de 
bezoldigingstheorie (omdat de inkomsten van de vennootschap stegen in het jaar van 
aankoop van de woning). Maar dan kreeg de bedrijfsleider ineens een loonsverhoging – in de 
ogen van de fiscus “zonder aanwijsbare economische oorzaak of noodzaak”. Om die reden 

vond de fiscus dat er niet langer aangetoond was dat de kosten voor de woning gemaakt 
werden om effectieve prestaties van de bedrijfsleider te vergoeden. 

De Rechtbank van Eerste Aanleg, echter, paste het eerder genoemde criterium toe: 
goedkeuring van de verloningspolitiek door de algemene vergadering, én nam mee in acht 
dat de omzet van de vennootschap elk jaar steeg - dat kon alleen de verdienste zijn van de 
bedrijfsleider, en lag hoger dan de bedrijfsleidersbezoldiging. Het Hof van Beroep bevestigde 

die redenering en voegde er een interessante nuances aan toe. De neurochirurg was de 
enige die prestaties verrichtte voor de vennootschap als medicus en als zaakvoerder. “De 
gerealiseerde omzet is dan ook rechtstreeks en uitsluitend het resultaat van de prestaties 
van haar zaakvoerder.” De fiscus had daar nog tegen ingebracht dat de omzet weliswaar 
gestegen was, maar dat de winst gedaald was. Het hof vindt dat echter geen argument. Een 
daling van de winst (vóór belasting) is geen indicatie van de geleverde prestaties omdat de 
daling ook andere oorzaken kan hebben, zoals gestegen kosten. De daling van de winst is 
dan ook “irrelevant” om de werkelijkheid van de geleverde prestaties te beoordelen, besluit 
het hof.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/13 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Antwerpen (2020/AR/1364) 
Uitspraak dd.:   18 januari 2022  
 
 

Geheime commissielonen: verdoken meerwinsten komen dan toch niet in 
verworpen uitgaven 

Een niet-aftrekbare kost wordt niet ineens aftrekbaar omdat de bijzondere aanslag opgelegd 
wordt. Zwarte lonen zijn daarvan een voorbeeld. Dat is loon dat uitbetaald wordt aan een 
onbekende genieter. Bewijzen dat een kost beroepsmatig is, is per definitie onmogelijk als 
niet blijkt aan wie betaald is, luidde de redenering. Van een zwart loon zijn er geen 
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bewijsstukken (en als de genieter toch geïdentificeerd kan worden, is de aanslag geheime 

commissielonen in principe niet meer van toepassing) en zonder bewijsstukken is geen 
aftrek als beroepskost mogelijk.  

Sinds enkele jaren gaat de fiscus ervan uit dat, als verdoken meerwinsten (zwarte omzet) 
vastgesteld worden, hij niet alleen de aanslag geheime commissielonen kan toepassen maar 
ook nog eens de verdoken meerwinsten kan toevoegen aan de verworpen uitgaven. Een 
horecazaak moest dat aan den lijve ondervinden. De fiscus verwierp de boekhouding als 
niet-bewijskrachtig. De ‘witte kassa’ was trouwens niet in gebruik, zogezegd wegens 
technische problemen, en er werden geen BTW-bonnetjes uitgereikt of zelfs nog maar 
kassatickets bijgehouden. De fiscus vond dat het onmogelijk was de aangegeven omzet te 
verifiëren en de goederenstromen binnen het bedrijf te volgen. Ze berekende dan maar zelf 

de omzet op basis van de aankoopfacturen van drank en de menukaarten en prijslijsten van 
de horecazaak. Het argument van de uitbater dat het ging om drank die het personeel zelf 
verbruikt had of die gratis aangeboden was aan klanten, viel op een koude steen omdat 
daarvan geen enkel bewijs geleverd werd.  

Tot daar zag de rechtbank geen enkel probleem. De boekhouding was inderdaad 
allesbehalve bewijskrachtig, en de fiscus mag de omzet (her-)berekenen op basis van 
feitelijke vermoedens. Van een verboden opeenstapeling van vermoedens is geen sprake, 
oordeelt de rechter: de fiscus vertrekt van bekende en vaststaande feiten. Er waren voorts 
geen cijfers over de eindvoorraad op balansdatum, zodat de fiscus er terecht van mocht 
uitgaan dat alle aangekochte drank ook verkocht was. De rechtbank kon niet anders dan 
vaststellen dat er sprake was van “verdoken meerwinsten” (verzwegen of verborgen 

gehouden winsten) in en dat daarop dus de aanslag geheime commissielonen van toepassing 
was.  

Maar de fiscus liet het niet bij het opleggen van een aanslag geheime commissielonen. Ze 
paste ook de nieuwe interne richtlijn toe om de verdoken meerwinst in verworpen uitgaven 

op te nemen. De belastingplichtige was het niet eens met die dubbele sanctie en krijgt 
daarin nu gelijk van de rechtbank. Die stelt in deze vast dat “de verdoken meerwinsten niet 
van het belastbaar resultaat werden afgetrokken. Het gaat in casu om winsten die volledig 
buiten de boekhouding werden gehouden. (…) noch enige andere wettelijke bepaling stelt 
dat verdoken winsten onder de verworpen uitgaven moeten worden opgenomen. Er is dan 
ook geen enkele rechtsgrond om de verdoken meerwinsten naast de toepassing van de 

aanslag geheime commissielonen eveneens te onderwerpen aan de vennootschapsbelasting 
nu er geen effectieve kost tegenover staat die in mindering werd gebracht van het 
belastbaar resultaat. Enkel een kost die effectief werd afgetrokken van het belastbaar 
resultaat kan worden verworpen.”   

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/14 
Rechtbank/ Hof:  Rechtbank van Eerste Aanleg, Antwerpen ( 20/2236/A) 
Uitspraak dd.:   28 februari 2022 
Art./ Wetboek:   art. 197, art. 219; WIB92 
 

 

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


syllabus “Fiscale Club” (NCOI Learning) 13 juni 2022 

28 

 

Wetenschappelijk onderzoek: zonder einddatum op aanmelding geen BV-korting 

 
Werkgevers die onderzoekers tewerkstellen, komen in aanmerking voor een vrijstelling van 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Er zijn echter voorwaarden en formaliteiten te 
vervullen. Zo moeten de projecten of programma's aangemeld worden bij de 
Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Belspo), met een 
gedetailleerde uitleg over o.m. de aard van het onderzoek en met opgave van “de verwachte 
aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of programma”. In de 
praktijk is het vaak moeilijk een zinvolle inschatting te maken van de einddatum. Voor een 
langlopend of structureel project is er zelfs geen einddatum. Het komt dan ook nogal eens 
voor dat een onderneming geen einddatum invult in de aanmelding bij Belspo. Sinds een 
paar jaar is er veel ongerustheid over het feit dat de fiscus in zo'n geval de vrijstelling botweg 

pleegt te weigeren. Volgens de rechtbank van Hasselt is die strenge houding van de fiscus 
terecht. Vermelding van de einddatum is een essentiële voorwaarde en geen nutteloos 
formalisme. De vrijstelling waarover het hier gaat, is een afwijking van de normale regeling, 
zodat de voorwaarden voor die vrijstelling strikt geïnterpreteerd moeten worden, aldus de 
rechter. 

Blijkbaar had de belastingplichtige in deze zaak opgeworpen dat Belspo de aanmelding 
controleert en (desnoods stilzwijgend) goedkeurt, en dat, eenmaal de aanmelding aanvaard 
is door Belspo, de fiscus daar dus niet meer op kan terugkomen. Maar daar is de rechtbank 
het niet mee eens. De fiscus heeft een algemene controlebevoegdheid. Hij moet de juistheid 
van de belastingaangiftes nagaan, met inbegrip van aangiftes in de bedrijfsvoorheffing, aldus 
de rechter. De fiscus mag dus ook controleren of de voorwaarden voor de vrijstelling van 

doorstorting nageleefd zijn, en met name of de aanmelding bij Belspo op de juiste manier 
gebeurd is. De rechtbank besluit dus dat de fiscus geenszins gebonden is door het feit dat 
Belspo niet gereageerd heeft op een onvolledige aanmelding. Dat gebrek aan reactie houdt 
ook geen schending van het rechtszekerheidsbeginsel in. De rechter wijst ook nog op het 
verschil tussen aanmelding bij Belspo en het advies van Belspo. Het eerste is verplicht, het 
tweede facultatief, maar alleen het tweede bindt de fiscus. 

 
Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2022/14 
Rechtbank/ Hof:  Rechtbank van Eerste Aanleg, Hasselt (20/1647/A+ 21/1051/A) 
Uitspraak dd.:   31 maart 2022 
Art./ Wetboek:   art. 2753 § 1 lid 3, 3°; § 3 lid 4, 3°;  WIB 92 
 
 

Rechtszekerheidsbeginsel wordt uitgebreid tot contra legem-situaties 

Bij leven onderschreef mevrouw B een aantal levensverzekeringen, telkens met haarzelf als 
verzekeringnemer en verzekerde. Later schonk ze die verzekeringen aan drie begiftigden die 
aldus het vorderingsrecht op het kapitaal verkregen bij overlijden van mevrouw B. Mevrouw 
B overleed, de drie begiftigden ontvingen elk een levensverzekeringsuitkering, die door 
Vlabel integraal aan de erfbelasting onderworpen werden.  
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Het artikel waarvan sprake bevat een fictie op grond waarvan sommen die toekomen aan 

een begunstigde ingevolge een door de erflater in een overeenkomst opgemaakt 
derdenbeding, gelijkgesteld worden met een legaat uit de nalatenschap van de erflater. 
Maar werkt die fictiebepaling ook door wanneer de levensverzekering eerst aan de 
begiftigde wordt geschonken? Op dat punt hielden de federale administratie en Vlabel er 
verschillende standpunten op na. 

De drie begiftigden menen dat het standpunt van de federale administratie toepassing moet 
vinden, en dienden bezwaar in tegen de aanslag in de erfbelasting. De zaak belandt 
uiteindelijk voor het hof van beroep te Gent. Dat lijkt eerst plaats het standpunt van Vlabel 
bij te treden, door te stellen dat er ondanks de schenking van de levensverzekeringen, nog 
steeds sprake is van een derdenbeding. Maar vervolgens treedt het hof het argument van de 

begiftigen bij dat het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel in casu werd geschonden 
volledig bij. Immers, mevrouw B kon er op het moment van de schenking van de 
levensverzekeringen redelijkerwijs van uitgaan dat het standpunt van de federale 
administratie correct was, en dat de uitgekeerde sommen bij haar overlijden niet aan de 
erfbelasting onderworpen zouden zijn. Temeer daar de toepasselijke wettekst op beide 

momenten dezelfde was. Het hof besluit dan ook, op grond van het vertrouwens- en 
rechtszekerheidsbeginsel, tot een ontheffing van de aanslag in de erfbelasting. Tegen die 
beslissing diende Vlabel een voorziening tot cassatie in. En die is nu afgewezen worden. 

In haar arrest herhaalt het Hof van Cassatie de klassieke rechtspraak dat het 
rechtszekerheidsbeginsel deel uitmaakt van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
en dat die beginselen ook gelden ten aanzien van de fiscus. Dat houdt in dat de 

belastingplichtige moet kunnen vertrouwen op een vaste gedrags- of beleidsregel van de 
overheid, en dat de verwachtingen die de overheid bij de burger creëert, in de regel moeten 
worden gehonoreerd. In casu oordeelt het Hof dat de appelrechters, op grond van de door 
hen gedane vaststellingen, wel degelijk naar recht konden oordelen dat de drie begiftigden, 
op grond van het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel, gerechtigd waren op de 
toepassing van de principes die zijn uiteengezet in het standpunt dat gold op het moment 
van de schenking (d.w.z. het standpunt van de federale administratie). De 
levensverzekeringsuitkeringen waren bijgevolg niet belastbaar overeenkomstig de (Vlaamse) 
wetgeving.  
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