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I. WETGEVEND KADER 
 

▪ Federale wetgeving 
 

Nieuwe coronamaatregelen goedgekeurd 

Opnieuw worden bij wet verschillende bestaande coronamaatregelen verlengd en ook 
enkele nieuwe ingevoerd. Blikvangers zijn een belastingvoordeel voor het kwijtschelden van 
huur en een tweede editie van de ‘corona-tax shelter’.  

Verlengd tot 30 juni 2021 worden: een verlaagd btw-tarief van 6 % voor mondmaskers en 
hydroalcoholische gels; het stelsel van de 120 vrijwillige overuren in de zorgsector en 
‘essentiële’ sectoren; de vrijstelling van registratierechten en recht op geschriften inzake 
notariële volmachten; de fiscale vrijstelling van de steun die wordt verleend door gewesten, 
gemeenschappen, provincies en gemeenten (tot 31 december 2021). 

In 2020 introduceerde de regering een specifieke ‘tax shelter’ voor ondernemingen die hun 
omzet met minstens 30% hadden zien dalen tussen 14 maart 2020 tot 30 april 2020. Er komt 
nu een identieke maatregel voor inbrengen van 1 januari 2021 tot 31 augustus 2021, 
eveneens op voorwaarde dat de onderneming haar omzet met 30% heeft zien dalen, 
weliswaar in de periode van 2 november tot 31 december 2020. De voorwaarden van de 

nieuwe tax shelter zijn nog steeds dezelfde: het moet gaan om een kleine vennootschap. 
Vastgoedvennootschappen, financieringsvennootschappen, managementvennootschappen 
en beursgenoteerde vennootschappen komen niet in aanmerking. Het mag niet gaan over 
een onderneming in moeilijkheden, en de vennootschap mag de tax-shelterfondsen niet 
gebruiken voor de uitkering van dividenden.  

De meest in het oog springende maatregel is een nieuwe belastingvermindering voor 
verhuurders die (een deel van) de huur kwijtschelden van ondernemingen. De federale 
wetgever wil daarmee huurkwijtscheldingen aanmoedigen en zorgen voor meer liquiditeit 
bij ondernemingen en eenmanszaken die een pand huren in het kader van hun 
beroepsactiviteit. Ook deze maatregel komt er onder de vorm van een autonome bepaling in 

deze wet, dus niet door toevoeging van een artikel aan het WIB. De kwijtschelding van de 
huur moet gebeuren aan een huurder die wegens de coronamaatregelen verplicht gesloten 
is. De huurkwijtschelding moet gebeuren in de maanden maart, april en mei 2021. Per 
maand en per huurcontract kan de verhuurder tot maximaal € 5 000 huur kwijtschelden. In 
totaal mag een verhuurder niet meer dan € 45 000 per maand kwijtschelden. De 
belastingvermindering bedraagt 30%. Het maximale belastingvoordeel voor een verhuurder 
bedraagt dus maximaal € 1 500 per contract en € 13 500 per maand (30% van 5 000 en 45 

000). Als de verhuurder de volledige drie maanden huur kwijtscheldt, kan hij dus een 
belastingvermindering tot wel € 40 500 krijgen in inkomstenjaar 2021 (3 × 13 500). Er is geen 
sprake van overdraagbaarheid of van een eventuele terugbetaling. De belastingvermindering 
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neemt de vorm aan van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet in de 

vennootschapsbelasting.  

Auteur(-s):   Wesley De Visscher 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/13 
Bron: wet “houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van 

de covid-19-pandemie” (Parl. St. Kamer 2020-21, nr. 1851/1) 
  

 

Geen regularisaties meer vanaf 2024 

 
Het huidige (federale) systeem van fiscale en sociale regularisaties treedt buiten werking op 
31 december 2023. Dat was afgesproken in het regeerakkoord. Regularisatieaanvragen 

kunnen nog ingediend worden op 31 december, in principe zelfs tot middernacht. 

Die datum betekent nog niet het einde van het Contactpunt-regularisaties. Want aangiften 
die op het laatste moment ingediend zijn, worden vanzelfsprekend nog verder behandeld. 
Regularisatieaangiften die zijn ingediend ten laatste op 31 december 2023 en waarvoor op 
die datum nog geen regularisatieattest is afgeleverd door het Contactpunt, worden verder 
behandeld volgens de (op dat moment) opgeheven regels. De opheffingswet bepaalt voorts 
uitdrukkelijk dat alle regularisatieattesten, ook als ze pas na 2023 afgeleverd worden, hun 
geldigheid behouden. 

De regering benadrukt dat het om een definitief einde gaat. Het is niet meer de bedoeling 
dat regularisatierondes mekaar opvolgen, zoals sinds 2004 eigenlijk gebruikelijk is. Door het 

einde van de regularisaties goed op tijd aan te kondigen, biedt de regering naar eigen zeggen 
“een allerlaatste mogelijkheid” om inkomsten en kapitalen fiscaal te regulariseren. 

De minister wijst er ook op dat het niet de bedoeling is dat er na de stopzetting van de 
officiële regularisaties een nieuwe officieuze regularisatiepraktijk ontstaat via de lokale 
controles, zoals op een bepaald moment gebeurde op basis van een BBI-circulaire (die 
nadien door de Raad van State is vernietigd). Een administratieve regularisatie is dus “zeker 
niet” aan de orde, verzekert de minister. Hij voegt er wel meteen aan toe dat rechtzettingen 
binnen de normale termijn bij de lokale controleur natuurlijk altijd kunnen (met de gepaste 
sancties), maar voor ‘verjaarde kapitalen’ is dat nooit een uitweg. 

 
Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/13 
Bron:    art. 4-6, wet van 16 maart 2021 (BS 23 maart 2021) 

 
 

▪ Vlaamse wetgeving 
 

Wie fiscaal een scheve schaats rijdt, riskeert fors hogere geldboetes 
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De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) is op diverse punten gewijzigd. Een groot aantal van de 

aanpassingen zijn louter technisch van aard (zoals de aanpassing van verwijzingen naar 
inmiddels gewijzigde of opgeheven wetgeving). Maar daarnaast bevat het decreet ook een 
aantal inhoudelijke wijzigingen. Wat deze laatste betreft, valt vooral de forse verhoging op 
van de maximale strafrechtelijke geldboetes. 

Wie "met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden" de VCF of de 
uitvoeringsbesluiten ervan overtreedt, wordt momenteel gestraft "met een gevangenisstraf 
van acht dagen tot twee jaar en met een geldboete van 250 euro tot 125.000 euro of met 
een van die straffen alleen" (waarbij de gevangenisstraf wordt opgetrokken naar "een 
maand tot vijf jaar" als er sprake is van valsheid in geschrifte). Het maximumbedrag van de 
boete wordt nu opgetrokken naar 500.000 EUR. 

Wie "willens en wetens een vals getuigschrift opstelt dat de belangen van het Vlaamse 
Gewest kan schaden of die van een dergelijk getuigschrift gebruikmaakt", wordt gestraft met 
een "gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met een geldboete van 250 euro tot 
125.000 euro of met een van die straffen alleen". Ook hier stijgt de maximale boete naar 
500.000 EUR.  

De "niet-verschijning of de weigering om te getuigen" in bepaalde onderzoeken, "wordt 
gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 
125 euro tot 12.500 euro of met een van die straffen alleen" (bedoeld is o.m. het geval 
waarbij de "belastingschuldige met een aangetekende brief wordt opgeroepen om het 
getuigenverhoor bij te wonen" en forfait geeft). Ook dit maximum wordt opgetrokken naar 

500.000 EUR. 

Wie "rechtstreeks of onrechtstreeks het verbod [tot uitoefening van een 
beroepswerkzaamheid of de sluiting [van een inrichting]" naast zich neerlegt, "wordt 
gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met een geldboete van 
250 euro tot 125.000 euro of met een van die straffen alleen". Ook hier stijgt de maximale 
boete naar 500.000 EUR. 

Tot nog toe was de regeling inzake de strafrechtelijke 'opdeciemen' niet van toepassing op 
de voormelde boetes. Daarin komt nu verandering. Dit betekent dat de voormelde boeten 
voortaan zullen worden verhoogd met 'opdeciemen' (wat concreet inhoudt dat de boeten 
zullen moeten worden vermenigvuldigd met 8).   

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1699 
Bron:    Vlaams decreet dd. 2 april 2021 (BS dd. 15 april 2021) 
Art./ Wetboek:   art. 70, 71, 72 & 73, decreet; VCF 
  

 
 
 
 
 

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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▪ Circulaires / FAQ’s fiscus 
 

 

Aangifte PB indienen tegen 15 juli 

Papieren aangiften in de personenbelasting voor aanslagjaar 2021 moeten uiterlijk op 30 
juni 2021 ingediend worden. Voor elektronische aangiften heeft men tijd tot 15 juli. 
Indiening via mandataris (accountant of belastingadviseur) kan tot 21 oktober 2021. De 
papieren aangiften worden door de fiscus verstuurd in de loop van de maand mei. Wie het 
formulier begin juni nog niet gekregen heeft, kan naar zijn belastingkantoor (‘centrum 

Particulieren’) bellen om er alsnog een te ontvangen. 

Als een voorstel voor vereenvoudigde aangifte gecorrigeerd moet worden, moet dat ook 
tegen 30 juni (op papier) of 15 juli (elektronisch) gebeuren. Net als vorige jaren is de speciale 
termijn voor mandatarissen niet van toepassing. Dus ook wie een beroep doet op een 
mandataris om het voorstel te wijzigen, moet dat ten laatste op 15 juli laten doen. Wie zijn 
voorstel nog op papier toegestuurd krijgt (d.w.z. wie Tax-on-web of de eBox niet gebruikt – 
nog altijd de grote meerderheid), zal het ontvangen tussen half mei en begin juni. 

De fiscus wijst erop dat men er goed aan doet het voorstel grondig na te kijken, en speciaal 
te letten op het aantal kinderen ten laste. Op de website van de fiscus staat zelfs een lijst van 
de punten waar men in het bijzonder goed op moet letten, o.m. omdat de fiscus niet over de 

bewuste gegevens beschikt. 

Omdat de fiscus strikter te werk gaat, krijgen dit jaar iets minder mensen een voorstel van 
vereenvoudigde aangifte: 3 750 000. Dat zijn er 170 000 minder dan in 2020. 
Belastingplichtigen die geen voorstel meer krijgen in 2021, worden daarover geïnformeerd 
met een (standaard)brief of via een eBox-notificatie.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/17 
Bron:   https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte 
  

 
 

Investeringsaftrek voor aj. 2022: de percentages 

 

De percentages voor de aftrek van investeringen die gedaan werden tijdens het belastbare 
tijdperk dat aan aanslagjaar 2022 verbonden is, zijn gepubliceerd. Het zijn dezelfde als vorig 
jaar; het zgn. ‘coronatarief’ (25%) voor KMO's is immers verlengd. Omdat de toepassing 
daarvan gekoppeld is aan kalenderjaren en niet aan aanslagjaren, gelden er – rekening 
houdend met verlengde en gebroken boekjaren – twee tabellen voor aanslagjaar 2022: één 
voor alles van 1 januari 2020 tot 11 maart 2020, en de andere voor vanaf 12 maart 2020.  
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Het attest voor de investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen en O&O, alsook 

dat voor energiebesparende investeringen, moeten aangevraagd worden bij de Gewesten 
(in Vlaanderen: de Vlaamse Overheid).  

 
Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/15 

 
 

Rulingdienst en fiscus verduidelijken VVPRbis-regime  

Het VVPRbis-regime biedt al enkele jaren de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief 
middelen uit de vennootschap te halen. Het tarief in de roerende voorheffing bedraagt dan 

20% of 1 %, al naargelang het moment waarop de dividenduitkering plaatsvindt. Daardoor 
kan de belastingdruk op een dividend (standaard 30%) dus gehalveerd worden. Als gevolg 
van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de aanpassing 
van bepaalde fiscale bepalingen aan het nieuwe WVV, zal het aantal vennootschappen dat 
van de regeling gebruik kan maken, de komende jaren sterk toenemen. Maar het regime 
kent ook een groot nadeel, namelijk dat na de opstart van een vennootschap enige tijd 
gewacht moet worden om dividenden (gunstig) te kunnen uitkeren. Die wachtperiode is 
voor sommige aandeelhouders aan de lange kant. Een mogelijkheid om die wachtperiode 
enigszins te verkorten, bestaat erin een tussentijds (of interim-)dividend toe te kennen, 
geput worden uit de uitkeerbare reserves en overgedragen winst. Dan kan al een jaar eerder 
uitgekeerd worden aan het gunstigste tarief.  

Concreet moet een tussentijds dividend worden toegekend via een bijzondere algemene 
vergadering van aandeelhouders. In beide rulings is sprake van een uitkering van de 
uitkeerbare winst zoals die blijkt uit de jaarrekening op datum van het laatst afgesloten 
boekjaar, zonder dat wordt geput uit de winst van het lopende boekjaar. Stel: op 18 juni 
2024 wordt op de bijzondere AV van de aandeelhouders beslist een tussentijds dividend uit 
te keren. Het tussentijdse dividend wordt onttrokken aan de beschikbare reserves (en/of de 
overgedragen winsten) zoals die bleken uit de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 
2023. Maar doordat het de aard heeft van een tussentijds dividend, wordt het pas 
opgenomen in de winstverdeling in het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024. Aangezien 
dit het derde boekjaar na de inbreng betreft, zal reeds het 15%-tarief gelden. 

De fiscus heeft in haar kersverse circulaire van 23 april 2021 aangeven dat de verlaagde RV-
tarieven binnen de VVPRbis-regeling inderdaad vervroegd toegepast kunnen worden in geval 
van een tussentijds dividend of een interimdividend. Ter verduidelijking: de uitkering van 
een interimdividend mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar, in 
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de 
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend 
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. 
De fiscus bevestigt in zijn circulaire dat tussentijdse dividenden en interimdividenden in de 
winstverdeling van het lopende boekjaar moeten worden opgenomen. Gebeurt dat in de 
loop van het derde boekjaar na dat van de inbreng, dan is 15% RV van toepassing.  



syllabus “Fiscale Club” (NCOI Learning) 14 juni 2021 

6 

 

Auteur(-s):   Maxime Vandemaele & Koen Martens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/17 
Bron:    circ. 2021/C/36, dd. 23 april 2021 
Art./ Wetboek:   art. 269 § 2, WIB 92 
 

 
 

UBO-register: precisering 25%-regel, toe te voegen bewijsstukken, enz. 

De FOD Financiën heeft haar vijfde versie van de FAQ aangaande het UBO-register (ultimate 
beneficial owners) alweer vervangen door een nieuwe versie. Er vallen vele nieuwigheden te 
noteren, waarvan de belangrijkste de preciseringen aangaande de 25%-regel en de toe te 
voegen bewijsstukken zijn.  

Wat de personen betreft die als UBO binnen vennootschappen moeten worden 
geregistreerd, maakt de bijgewerkte FAQ nog steeds een onderscheid tussen drie 
categorieën: natuurlijke personen die "via andere middelen" dan via stemrecht of eigendom 
zeggenschap over de vennootschap hebben (bv. "het recht om bestuurders te benoemen of 
te ontslaan", vetorecht houden, o.d.); natuurlijke personen die behoren tot het "hoger 
leidinggevend personeel"; en - als voornaamste categorie - de natuurlijke personen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks "een toereikend percentage van de stemrechten of van het 
eigendomsbelang in het kapitaal" van de vennootschap houden. De vorige versie van de FAQ 
verwees in dat verband naar een percentage van "meer dan 25%" als "indicatie" van een 
toereikend percentage; de bijgewerkte versie voegt daar nu aan toe dat deze 25%-regel "als 

voldoende maar niet noodzakelijke voorwaarde voor toereikend belang" geldt. De regel is 
bedoeld "als indicatieve grens om snel te kunnen inschatten of men een toereikend 
percentage aanhoudt" maar belet niet dat moet worden onderzocht "of geen enkele 
natuurlijke persoon die minder dan 25% van de stemrechten of aandelen in het kapitaal van 
de vennootschap bezit of controleert, de vennootschap feitelijk controleert, alleen of met 
andere natuurlijke personen". 

Bij "UBO's van vennootschappen" moet ook "de omvang van het uiteindelijk belang in de 
informatieplichtige" worden vermeld. Is er sprake van "een onrechtstreekse UBO" en vloeit 
de zeggenschap voort "uit de eigendom van de aandelen of stemrechten", dan moeten 
(nieuw) "alle intermediaire entiteiten" worden vermeld, alsook (zoals voorheen) "de 
gewogen percentages van aandelen of stemrechten in de informatieplichtige" - waar de FAQ 

nu aan toevoegt dat deze "berekening automatisch gebeurt door de applicatie op basis van 
de stemrechten of aandelen in het kapitaal die worden ingegeven op elk niveau van de 
eigendomsstructuur". 

De informatieplichtigen moeten "elk document" verstrekken dat aantoont "dat de 
informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde [...] adequaat, nauwkeurig en 
actueel is". "Afhankelijk van het specifieke geval" kan het gaan om "een kopie van het 
aandelenregister [een elektronisch aandelenregister wordt ook aanvaard als 'authentieke 
bron' indien het voldoet aan de voorwaarden van het WVV], de statuten van de 
vennootschap, (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een 
aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte, notulen van de algemene vergadering, 
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uittreksel van een buitenlands handelsregister, of elk ander document". Voor uiteindelijke 

begunstigden die niet over een rijksregisternummer of een nationaal bis-nummer 
beschikken, moet "een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort)" 
worden toegevoegd.  

Auteur(-s):    Christian Buysse 
Publicatie:    Ficoloog, nr. 1701 
Bron:    FAQ ivm 'UBO-register' (bijwerking dd. 21 april 2021) 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register 
 
 

'Brussels Securities'-circulaire: DBI-regeling en aftrekvolgorde  

De zaak Brussels Securities betrof de oude volgorde van de aftrekbewerkingen. De DBI-aftrek 
werd toen prioritair aangerekend vóór andere beperkt of niet-overdraagbare aftrekken. 
Daardoor gingen bepaalde beperkt of niet-overdraagbare aftrekken (i.c. de ARK) geheel of 
gedeeltelijk verloren. Het Europees Hof zag hierin een schending van de Moeder-
dochterrichtlijn (MDR). Wat de volgorde van de aftrekbewerkingen betreft, lijkt er een 
schending van de MDR voor te liggen indien de DBI-aftrek van het jaar resp. de 
overgedragen DBI-aftrek prioritair wordt afgetrokken vóór een beperkt of niet-
overdraagbare aftrek, terwijl een verlies van het belastbaar tijdperk resp. overgedragen 
verlies slechts na dergelijke aftrek zou worden afgetrokken. Dit lijkt zich enkel voor te doen 
inzake de AVO, de ARK van het jaar en, t.e.m. aanslagjaar 2012, inzake de overgedragen ARK. 
En de circulaire van 1 april 2021 toont aan dat de Administratie deze analyse deelt. 

Luidens de circulaire doen zich enkel problemen voor wat de overgedragen DBI-aftrek 
betreft. De prioritaire aanrekening van de DBI-aftrek van het belastbaar tijdperk kan volgens 
de Administratie nooit aanleiding geven tot een nadeliger resultaat (randnr. 10). De 
vrijstelling van dividenden in de eerste bewerking (in plaats van vrijstelling via de DBI-aftrek) 
zou immers steeds plaatsvinden vóór de aanwending van een beperkt of niet-overdraagbare 
aftrek. Een herziening van de fiscale situatie is dan ook enkel aan de orde wat de volgorde 
betreft van de aanrekening van de overgedragen DBI-aftrek. Die aftrekvolgorde mag worden 
aangepast, zoals bepaald in de circulaire. Een dergelijke aanpassing lost, volgens de 
circulaire, meteen ook de eventuele problemen op ten aanzien van de AVO. 

Wat de impact op de aftrekbewerkingen betreft, onderscheidt de circulaire drie 

verschillende tijdvakken: aj. 2007 t.e.m. 2012, aj. 2013 t.e.m. 2019, en ten slotte alles vanaf 
aj. 2019. De vennootschappen zullen een herberekening moeten maken van de belastbare 
grondslag voor de betrokken belastbare tijdperken, op basis van all relevante 
onderscheidingen. De herberekening kan het bedrag aan overdraagbare aftrekken verhogen 
hetgeen vervolgens een effect heeft op de volgende tijdperken, waardoor een domino-effect 
kan ontstaan dat zich kan uitstrekken tot het huidige belastbare tijdperk.  

Auteur(-s):    Ward Willems & Joris Luts 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1700 
Bron:    circ. dd. 1 april 2021, nr. 2021/C/30 
Art/ Wetboek:   oud art. 74-79 KB/WIB 1992 
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▪ Vraag en Antwoord 
 

Dividenduitkering: moment van beslissing is doorslaggevend  

Om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de coronacrisis, is in de eenmalige 
mogelijkheid voorzien om verliezen van het rampjaar 2020 achterwaarts te compenseren 
met winsten van het voorgaande boekjaar. Verschillende vennootschappen zijn uitgesloten 
van deze achterwaartse verliesverrekening. Daartoe behoren, onder meer, "de 
vennootschappen die tijdens de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de 
indiening van de aangifte verbonden met het aanslagjaar 2021" (hierna 'de sperperiode') 

"een toekenning of uitkering van dividenden" verrichten. Hetzelfde geldt wanneer zij tijdens 
deze sperperiode een inkoop van eigen aandelen, of een kapitaalvermindering doorvoeren; 
en meer in het algemeen, wanneer zij in dezelfde sperperiode een "andere vermindering of 
verdeling van het eigen vermogen hebben verricht". De reden ligt voor de hand: van 
ondernemingen die een beroep doen op publieke middelen (belastingvoordelen) om hun 
zaken opnieuw op orde te krijgen, kan maar moeilijk aanvaard worden dat het eigen 
vermogen aangetast wordt door winstuitkeringen aan de aandeelhouders. 

Aan de minister van Financiën is nu gevraagd, wat precies onder de "toekenning of 
uitkering" van dividenden moet worden verstaan. Geldt de uitsluiting van de achterwaartse 
verliesverrekening ook, als de beslissing om een dividend toe te kennen genomen wordt in 

de voormelde sperperiode (12 maart 2020 tot en met de dag van indiening van de aangifte 
voor aanslagjaar 2021), maar de vennootschap de uitkering uitstelt tot na die periode? De 
minister antwoordt, dat een "toekenning of uitkering" van dividenden begrepen moet 
worden in de zin van wat fiscaal verstaan wordt onder dividenden die "worden toegekend of 
betaalbaar gesteld". Zo bekeken zou de voormelde uitsluiting dus niet mogen spelen, 
wanneer het dividend weliswaar binnen de sperperiode wordt gedecreteerd, maar de 
effectieve toekenning of betaalbaarstelling pas plaatsvindt na afloop van de sperperiode. 

De minister waarschuwt evenwel voor een mogelijke toepassing van de algemene 
antimisbruikbepaling. Die kan spelen wanneer zou blijken dat een vennootschap zo zou 
handelen, dat zij de bedoeling van de wetgever frustreert. De bedoeling van de wetgever 
bestaat er volgens de minister in om met de achterwaartse verliesverrekening "slechts steun 

toe te kennen aan vennootschappen die gedurende [de voormelde sperperiode] geen 
beslissingen hebben genomen die ongunstige gevolgen hebben op hun eigen vermogen en 
bijgevolg op hun solvabiliteit". Die bedoeling wordt gefrustreerd "wanneer de beslissingen 
van de vennootschap tot gevolg hebben, dat zij zich buiten het toepassingsgebied van de 
uitsluiting zou plaatsen door bv. de effectieve uitbetalingsdatum te verschuiven" tot na de 
sperperiode. Kortom: volgens de minister is de datum waarop de 'beslissing' wordt genomen 
om dividenden toe te kennen of uit te keren, doorslaggevend. Als die datum binnen de 
sperperiode valt, is er mogelijk sprake van misbruik, wanneer men de daadwerkelijke 
uitkering zo zou organiseren dat zij buiten de sperperiode valt.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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Publicatie:    Ficoloog, nr. 1697 
Bron:    Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-037 
Art./ Wetboek:   art. 194septies/1, § 3; WIB 1992 
  

 

Automatische ontheffing voor gepensioneerden met geringe bijverdienste 

 
De behandeling tot vóór aj. 2020 van gepensioneerden die wegens een (geringe) 
bijverdienste in de voorbije jaren de bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en 
vervangingsinkomsten verloren zagen gaan, schendt het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. 
Dat betekent dat via een verzoek tot ambtshalve ontheffing het verlies alsnog gerecupereerd 
zal kunnen worden. Al geeft de minister van Financiën aan dat er een gecentraliseerde 

automatische ontheffing zal gebeuren. 

Tot voor kort werd een bijkomende belastingvermindering toegekend als het totale netto-
inkomen van de belastingplichtige uitsluitend bestond uit pensioenen, 
werkloosheidsuitkeringen en/of wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, en die 
inkomsten niet hoger zijn dan het referentie-inkomen. Sinds aj. 2016 is de berekening van 
die vermindering meermaals gewijzigd, om te vermijden dat door de toepassing van de 
gemeentelijke opcentiemen een verhoging van het pensioen of van de wettelijke ziekte-
uitkering nog zou kunnen leiden tot een lager inkomen na belasting. Maar van zodra de 
gepensioneerde naast het pensioen ook een ander inkomen had, verviel de bijkomende 
belastingvermindering. Zelfs als het totale netto-inkomen (pensioen + ander inkomen) onder 
het referentie-inkomen bleef.  

Aan het Grondwettelijk Hof werd een dergelijke feitensituatie voorgelegd. De 
belastingplichtige in casu vond dat het betreffende artikel het fiscale gelijkheidsbeginsel 
schendt aangezien het een verschil maakt tussen gepensioneerde belastingplichtigen die een 
ander inkomen boven hun pensioen ontvangen, ook al is dat gering, en gepensioneerde 
belastingplichtigen die geen ander inkomen dan hun pensioen ontvangen. Want alleen die 

laatsten krijgen de bijkomende belastingvermindering. De rechtbank van Luik wou weten of 
het artikel discriminerend is in zoverre die bepaling het geringe inkomen uit een bijkomende 
activiteit tenietdoet en het pensioen van de betrokkene op overdreven en onbillijke wijze 
bezwaart door hem de bijkomende belastingvermindering te weigeren, waardoor hij wordt 
onderworpen aan een onevenredige belasting, hoewel zijn pensioen, dat zijn enige 
wezenlijke bron van inkomsten zijn, al beperkt is. 

Het Grondwettelijk Hof stelt vast dat het verschil in behandeling berust op het criterium van 
de aard van de inkomsten. Dat criterium is objectief en relevant in het licht van de wil van de 
wetgever om een bijkomende belastingvermindering te verlenen aan gepensioneerden wier 
totale netto-inkomen uitsluitend uit pensioenen bestaat en geen maximum overschrijdt dat 
samenhangt met het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen. Maar het criterium, en aldus 
het verschil in behandeling, heeft onevenredige gevolgen. Uit de voorgelegde feiten blijkt 
immers dat die bepaling tot gevolg kan hebben dat het verloren fiscale voordeel groter is 
dan het bedrag dat bovenop het pensioen of de vervangingsinkomsten is ontvangen. Sinds 
aj. 2008 omvat de wet een afbouwregel om te vermijden dat het voordeel van de feitelijke 
vrijstelling volledig verloren gaat als het pensioen of de vervangingsinkomsten het maximum 
zeer licht overschrijden. Het Grondwettelijk Hof vindt dat die regel ook moet spelen als 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
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lichte overschrijding het gevolg is van een ander inkomen. Tot zo lang schendt het 

wetsartikel de Grondwet. 

De Minister van Financiën heeft nu bevestigd dat de administratie dit arrest zal toepassen 
“voor de gevallen waarin een pensioen wordt verkregen gecombineerd met een ander 
gering inkomen, dus een ander inkomen dan een werkloosheidsuitkering, een wettelijke 
ziekte- of invaliditeitsuitkering of een ander vervangingsinkomen”. Dat betekent dus dat een 
gepensioneerde die een gering ander inkomen heeft, bijvoorbeeld een geringe bijverdienste 
of geringe huurinkomsten, in aanmerking komt voor de bijkomende belastingvermindering. 

 
Auteur(-s):   Chantal Hendrickx 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/18 
Bron: Mond. Vr. Ravyts, Van der Donkt, dd. 5 mei 2021;  

Kamercommissie Financiën, Criv 55, Com 467, 27-28 
Rechtbank/ Hof:  Grondwettelijk Hof (20/2021) 
Uitspraak dd.:   11 februari 2021 
Art./ Wetboek:   art. 154, WIB92 

 
 

Wederopbouwreserve in reorganisatiecontext: minister geeft duiding 

Om vennootschappen in staat te stellen hun eigen vermogen en solvabiliteitspositie 
geleidelijk aan te herstellen na de impact van de coronacrisis, kan een tijdelijk vrijgestelde 
wederopbouwreserve worden aangelegd. Via het aanleggen van een wederopbouwreserve 

kunnen winsten fiscaal worden vrijgesteld gedurende de aj’n 2022, 2023 en/of 2024. Om 
vrijgesteld te blijven, moet de wederopbouwreserve geboekt zijn en blijven op een 
afzonderlijke passiefrekening, moet de vennootschap haar tewerkstellingspeil behouden, en 
mogen er geen uitkeringen uit het eigen vermogen van de vennootschap worden verricht. 
Dat uitkeringsverbod manifesteert zich op twee manieren: (a) het is niet mogelijk om een 
wederopbouwreserve aan te leggen als de vennootschap tussen 12 maart 2020 en de dag 

van de indiening van de belastingaangifte waarin de wederopbouwreserve wordt aangelegd, 
overgegaan is tot een inkoop van eigen aandelen, een toekenning of uitkering van 
dividenden, een kapitaalvermindering (incl. uitkering van ‘vastgeklikte’ reserves), of elke 
andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen. (b) Een eerder aangelegde 
wederopbouwreserve wordt belastbaar in de mate dat er nadien een uitkering van het 
vennootschapsvermogen plaatsvindt. 

De toepassing van de wederopbouwreserve in een reorganisatiecontext doet verschillende 
vragen rijzen, ook als de reorganisatie fiscaal neutraal wordt uitgevoerd. “Uitkeringen (…) in 
geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van een 
binnenlandse of buitenlandse vennootschap of van verkrijging van eigen aandelen door een 
dergelijke vennootschap”, worden ook gezien als dividenden. In de mate dat de inbrengen 
bij fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen worden vergoed met nieuwe aandelen, 
is er geen sprake van een dividend en dus geen impact op de wederopbouwreserve. Maar 
als er geen volledige vergoeding via nieuwe aandelen is, dan blijft er een belastbaar 
dividend. Dat is onder meer het geval bij een fusie waarbij de overnemende entiteit reeds 
aandelen bezat in de overgenomen entiteit. Of bij een splitsing waarbij de verkrijgende 



syllabus “Fiscale Club” (NCOI Learning) 14 juni 2021 

11 

 

entiteit aandeelhouder is van de gesplitste entiteit. Het vennootschapsrecht bepaalt 

namelijk dat er geen omwisseling plaatsvindt van de aandelen van de overnemende of 
verkrijgende entiteit tegen aandelen van de overgenomen of gesplitste entiteit die 
gehouden worden door de overnemende of verkrijgende entiteit zelf. Wel komt het 
‘fusiedividend’ in aanmerking voor de DBI-aftrek en voor de vrijstelling van roerende 
voorheffing. 

De minister heeft inmiddels duiding gegeven bij een vraag over het fusiedividend. De 
minister kreeg de vraag voorgelegd of het mogelijk was om de voordelen van de 
wederopbouwreserve toe te kennen of te behouden, in hoofde van de overgenomen of 
gesplitste vennootschap, als het gaat om een belastingneutrale reorganisatie. Het antwoord 
van de minister is nee. Het samenspel van de diverse wetsartikelen resulteert technisch 

gezien in een dividend. En volgens de minister was het wel degelijk de bedoeling van de 
regering dat elke dividenduitkering – van welke aard ook en ook als ze vrijgesteld is – de 
toepassing van de wederopbouwreserve negatief beïnvloedt door een verbod om nieuwe 
aan te leggen of via de verplichting om reeds aangelegde reserves boekhoudkundig terug te 
nemen (en fiscaal te laten belasten). Of de fusie al dan niet belastingneutraal wordt 

uitgevoerd, is irrelevant. Fiscale neutraliteit is immers geen algemeen principe en moet dus 
restrictief worden geïnterpreteerd. Tot slot stelde de minister wel dat zal nagekeken worden 
of de bepalingen inzake fiscale neutraliteit van herstructureringen desgevallend moeten 
worden uitgebreid in het kader van de wederopbouwreserve.   

Auteur(-s):   Pieter-Jan Wouters 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/18 
Bron:    Vr. nr. 174 Leysen, dd. 13 januari 2021; Vr. en Antw. Kamer 2020-21, 

afl. 42, 162 
Art./ Wetboek:   art’n 18, 209, 210 § 1 en 194quater/1; WIB 92 
 
 
 

▪ Adviezen CBN 
 

Wederopbouwreserve: CBN licht boekhoudkundige verwerking toe 

Om vennootschappen in staat te stellen hun eigen vermogen en solvabiliteitspositie 

geleidelijk aan te herstellen na de impact van de coronacrisis, kan een tijdelijk vrijgestelde 
reserve worden aangelegd gedurende de aanslagjaren 2022, 2023 en/of 2024. Via het 
aanleggen van een wederopbouwreserve kunnen winsten fiscaal worden vrijgesteld. Maar 
om vrijgesteld te blijven, moet de wederopbouwreserve geboekt zijn en blijven op een 
afzonderlijke passiefrekening (binnen de belastingvrije reserves), moet de vennootschap 
haar tewerkstellingspeil behouden en mogen er geen uitkeringen uit het eigen vermogen 
van de vennootschap worden verricht. 

Het totaalbedrag van de wederopbouwreserve (aangelegd in de boekjaren die zijn 
verbonden met de aanslagjaren 2022, 2023 en/of 2024) is beperkt tot het boekhoudkundige 
bedrijfsverlies dat de vennootschap heeft geleden op de afsluitdatum van boekjaar 2020 
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(“covid-jaar”). Er wordt met andere woorden geen rekening gehouden met de financiële 

opbrengsten, de financiële kosten en het belastingresultaat. 

Aangezien de weerslag van covid-19 zich niet voor elke belastingplichtige in hetzelfde 
belastbare tijdperk laat voelen, is er een keuzemogelijkheid voor vennootschappen die hun 
boekjaar afsluiten tussen 1 januari 2020 en 31 juli 2020. Die vennootschappen mogen kiezen 
om het bedrijfsverlies in aanmerking te nemen van het boekjaar dat afsluit in 2020 of in 
2021, om de maximumgrens voor de wederopbouwreserve te bepalen. Die keuze wordt 
gemaakt wanneer de reserve voor het eerst wordt aangelegd en is onherroepelijk. 

Binnen het algemene maximumbedrag van de wederopbouwreserve wordt de fiscaal 
vrijgestelde reserve per belastbaar tijdperk nog beperkt tot de belastbare gereserveerde 

winst van dat belastbaar tijdperk, zoals berekend vóór de aanleg van de reserve. Dat bedrag 
is uiteraard niet terug te vinden in de jaarrekening, maar wordt bepaald in de 
belastingaangifte. 

De wederopbouwreserve moet worden geboekt op een afzonderlijke passiefrekening 
(binnen de vrijgestelde reserves) en is onderworpen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde. 
Ze kan niet tot grondslag dienen voor de bepaling van de jaarlijkse dotaties aan de wettelijke 
reserve of van enige beloning of toekenning. Bijgevolg wordt de vrijgestelde reserve uiterlijk 
bij het sluiten van de vereffening van de vennootschap belastbaar. Alle uitkeringen uit het 
eigen vermogen van de vennootschap geven aanleiding tot een gehele of gedeeltelijke 
boekhoudkundige terugname van de wederopbouwreserve – en tot een overeenkomstige 
belastbaarheid.  

Auteur(-s):   Pieter-Jan Wouters 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/15 
Bron:    CBN-advies 2021/XX, “Boekhoudkundige verwerking van de 

wederopbouwreserve”, ontwerpadvies dd. 10 februari 2021 
Art./ Wetboek:   art. 194quater/1 § 1 lid 1 WIB 92 
 
 
 

▪ Rulings 
 
 

Huurgarantie: voorziening is vrijgesteld 

Om kopers van vastgoed sneller over de streep te trekken, kan een bouwpromotor een 
huurgarantie bieden aan kopers die het pand willen verhuren. Hij garandeert dus aan de 
koper dat het verkochte pand verhuurd zal worden. D.w.z. dat in periodes waarin de koper 
geen huurder vindt, de verkoper zelf op zoek gaat naar een huurder ofwel de gederfde huur 
uit eigen zak betaalt aan de koper. De voorziening die de verkoper aanlegt voor het verlenen 
van zo'n huurgarantie, is vrijgesteld volgens de rulingdienst. 

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) 14 juni 2021 

13 

 

De fiscale vrijstelling van een voorziening is aan strikte voorwaarden gekoppeld. Zo moet de 

kost of het verlies “waarschijnlijk” zijn. En dat is in deze zaak het geval, bevestigt de 
rulingdienst. Die volgt de redenering van de aanvrager van de ruling, die het “zeer 
waarschijnlijk” acht dat het gebouw gedurende de termijn van 15 jaar niet permanent 
volledig verhuurd zal zijn. Het betreft immers een volledig nieuw gebouw met een enorme 
oppervlakte (het gaat om een “logistiek centrum”), dat in één keer op de verhuurmarkt zal 
komen. Ook de economische omstandigheden zijn op dit moment zeer moeilijk.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/13 
Bron:    Ruling nr. 2020.2262, dd. 9 februari 2021 
Art./ Wetboek:   art. 48 en 194, WIB 92 
  

 

Artikel 47: herbelegging in aandelen kan dan toch …in specifiek geval  

 
Het stelsel van de gespreide belasting houdt in dat een meerwaarde gespreid belast kan 
worden als het bedrag van die meerwaarde herbelegd wordt. Die wederbelegging moet 
gebeuren in “afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa”. Aandelen (financiële vaste 
activa) zijn dus uitgesloten. Toch heeft de rulingdienst onlangs geoordeeld dat aandelen in 
aanmerking kunnen komen als geldige herbelegging; al ging het om een zeer specifiek geval.  

De aanvrager van de ruling wil alle aandelen kopen van een Duitse ‘GmbH & Co. KG’. Die 
rechtsvorm komt overeen met een CV (KG) die een NV (GmbH) als beherend vennoot heeft. 
Voor de Duitse vennootschapsbelasting is een GmbH & Co. KG transparant. Maar die 

transparantie is niet voldoende om van de aandelen een geldige herbelegging te maken; 
volgens de CBN moeten dergelijke aandelen wel degelijk geboekt worden onder de 
financiële vaste activa. Wat is dan wel de reden? De rulingdienst merkt op dat een GmbH & 
Co. KG van rechtswege wordt ontbonden van zodra de overnemende vennootschap alle 
aandelen van zowel de stille vennoten als de beherende vennoot verwerft. Omdat alle 
aandelen van de GmbH & Co. KG op dezelfde dag worden verworven en de GmbH & Co. KG 
op datzelfde ogenblik van rechtswege ophoudt te bestaan, is er eigenlijk geen sprake van de 
verwerving van aandelen vindt de rulingdienst. De overnemende vennootschap neemt 
rechtstreeks alle activa en passiva van de GmbH & Co. KG over en neemt die in die vorm ook 
op in haar boekhouding. In die omstandigheden vormen de overgenomen aandelen een 
geldige wederbelegging, zo concludeert de rulingdienst.  

Auteur(-s):   Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/16 
Bron:    ruling nr. 2020.2219, dd. 26 januari 2021 
Art./ Wetboek:   art. 47, WIB 92 

 
 
 
 

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

Twee jaar en zes maanden: vanaf wanneer loopt de termijn? 

De bijzondere aanslag wegens geheime commissielonen mag in een aantal gevallen niet 
worden toegepast; onder meer als de genieter van de niet op fiches gerapporteerde 
vergoedingen en voordelen van alle aard "op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd 
uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het betreffend aanslagjaar". 
De fiscus beschikt dan immers nog over voldoende tijd om de genieter op de genoten 
voordelen te belasten. Maar Hoe moet deze termijn berekend worden? De wet zegt alleen 

dat de termijn loopt vanaf "1 januari van het betreffende aanslagjaar", maar zegt niet over 
welk aanslagjaar het gaat: het aanslagjaar bekeken vanuit het standpunt van de 
vennootschap of rechtspersoon die de voordelen of vergoedingen toekent; of vanuit het 
standpunt van de genieter die de voordelen of vergoedingen ontvangt.  

Het Hof van beroep te Antwerpen bevestigt nu dat deze termijn  niet beoordeeld moet 
worden vanuit het standpunt van de vennootschap die de voordelen toekent, maar wel 
vanuit het standpunt van de genieter die de voordelen ontvangt. Het hof schaart zich dus 
achter het standpunt van de belastingplichtige: "De termijn van 2 jaar en 6 maanden dient 
niet berekend te worden vanaf 1 januari van het aanslagjaar waaraan de bijzondere aanslag 
in hoofde van de vennootschap concreet verbonden is, maar wel vanaf 1 januari van het [...] 
aanslagjaar waaraan het verkrijgen van het voordeel in hoofde van de genieter verbonden 

is".  

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een zaakvoerder of bestuurder voorhoudt 
bepaalde rekeningen van zijn vennootschap persoonlijk te hebben betaald, en de 
vennootschap vervolgens overgaat tot het crediteren van de rekening-courant van de 
betrokken zaakvoerder of bestuurder. Door die boeking beschikt de zaakvoerder of 
bestuurder over een vordering op zijn vennootschap. Wat dan als nadien blijkt, dat geen 
bewijs voorhanden is dat de zaakvoerder of bestuurder effectief een rekening van de 
vennootschap heeft betaald ? De Administratie vermoedt in dat geval dat onder het mom 
van een vergoeding van kosten eigen aan de vennootschap, een gewone vergoeding 
toegekend is aan de zaakvoerder of bestuurder. Als die vergoeding niet op een individuele 

fiche is gerapporteerd, is de bijzondere aanslag in principe van toepassing. 

Hetzelfde deed zich ook voor in casu voor. En het hof besluit dat de commissielonen (de op 
het credit van de rekening-courant geboekte vergoeding) wel degelijk in hoofde van de 
vennootschap als beroepskosten aftrekbaar zijn, zonder dat nog verder onderzocht moet 
worden of aan de aftrekbaarheidsvoorwaarden voldaan is. Conclusie: geen bijzondere 
aanslag in hoofde van de vennootschap (wegens tijdige identificatie van de genieter), geen 
belasting in hoofde van de bedrijfsleider, terwijl het 'commissieloon' in hoofde van de 
vennootschap als beroepskost aftrekbaar is. 

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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Publicatie:   Fiscoloog, nr. 1699 
Rechtbank/ Hof:   Hof van Beroep, Antwerpen 
Uitspraak dd.:    2 februari 2021 
Art./ Wetboek:   art. 219, lid 6 WIB 1992 
  

 

Woning zaakvoerder: verwerping kosten ondanks 70.000 EUR huur 

 
Een vennootschap koopt of bouwt een woning die zij vervolgens aan haar zaakvoerder voor 
privégebruik ter beschikking stelt. Voor dat gebruik wordt aan de zaakvoerder fiscaal een 
voordeel van alle aard aangerekend dat conform de gangbare normen op forfaitaire wijze 
wordt begroot. De vennootschap beschouwt dat voordeel als een bezoldiging, en meent 
bijgevolg recht te hebben op de aftrek van alle kosten die zij voor deze woning maakt. 

Gedurende vele jaren heeft geen haan daar naar gekraaid. Maar het tij is inmiddels gekeerd. 
Vandaag is de Administratie niet langer bereid de aftrek van dergelijke kosten goedschiks te 
aanvaarden. Het weerwerk betrof in het begin meestal fiscale optimalisaties met 
vruchtgebruikconstructies, maar mikt intussen ruimer en viseert bv. ook situaties waarin een 
vennootschap honderd procent eigenaar is van het onroerend goed dat ter beschikking van 
de zaakvoerder wordt gesteld. 

Het geval waarover het Hof van Beroep te Antwerpen begin dit jaar uitspraak deed, was 
klassiek. Een vennootschap is volle eigenaar van een woning die zij gedeeltelijk voor eigen 
gebruik aanwendt (15%) en voor het overige (85 %) voor privégebruik ter beschikking stelt 
van haar zaakvoerder. Voor dat privégebruik rekent zij aan haar zaakvoerder een jaarlijkse 
huurvergoeding aan van ongeveer 70.000 EUR. Die wordt in rekening-courant geboekt. De 

aangerekende huurvergoeding stemde naar verluidt overeen met het forfaitair vastgestelde 
voordeel van alle aard, toen dat nog berekend moest worden door 100/60ste van het 
geïndexeerde KI (in casu: ongeveer 11.000 EUR) te vermenigvuldigen met (toen) factor 3,8. 
De huurvergoeding was bij nader inzien dus minder spectaculair dan ze op het eerste gezicht 
leek.  

De vennootschap compenseerde het belastbare voordeel van alle aard, conform de 
gangbare praktijk, door in rekening-courant een huurvergoeding te boeken gelijk aan het 
forfaitair berekende voordeel van alle aard, waardoor er geen te belasten voordeel meer 
overbleef. Nadeel van deze werkwijze is, dat men zich meteen schaakmat zet in de discussie 
of de terbeschikkingstelling van de woning voor privégebruik door de zaakvoerder al dan 
niet als een (aldus aftrekbare) bezoldiging kan worden aangemerkt. Het hof redeneerde in 

casu immers, zoals het bij herhaling al gedaan heeft, dat door het wegboeken van het 
voordeel van alle aard (via het aanrekenen van een overeenkomstige huurvergoeding) er 
geen voordeel meer overblijft, en de terbeschikkingstelling hoe dan ook niet geacht kan 
worden wat dan ook te 'bezoldigen'. Het hof volgt dan ook in het hier besproken arrest 
impliciet dat de "bezoldigingstheorie" dus "niet speelt", en dat de kosten dus niet aftrekbaar 
zijn.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1697 
Rechtbank/ Hof:   Hof van Beroep, Antwerpen 
Uitspraak dd.:    5 januari 2021 
Art./ Wetboek:    art. 49, WIB 92 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/01/28_1.pdf#Page140
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Moet 'geheel van rechtshandelingen’ van belastingplichtige zelf uitgaan? 

Onder de algemene antimisbruikbepaling is er sprake van fiscaal misbruik wanneer de 
belastingplichtige met een door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van 
rechtshandelingen een verrichting tot stand brengt, waarbij hij zichzelf in strijd met de 
doelstellingen van een fiscaalrechtelijke bepaling plaatst, buiten het toepassingsgebied van 
die bepaling, of op een manier aanspraak maakt op een belastingvoordeel die in strijd is met 
de wezenlijke doelstellingen van dat voordeel. Deze algemene antimisbruikbepaling kan 
enkel worden toegepast wanneer de rechtshandeling door de belastingplichtige zelf is 
gesteld. Met betrekking tot fiscaal misbruik door één rechtshandeling is de tekst van de wet 

in dat opzicht duidelijk. Die spreekt van "de door hem gestelde rechtshandeling", dus de 
rechtshandeling die door de belastingplichtige zélf is gesteld. Maar is de tekst van de wet 
even duidelijk met betrekking tot een geheel van rechtshandelingen? Dat lijkt toch minder 
evident.  

De Nederlandse tekst spreekt telkens over de door de belastingplichtige gestelde 
rechtshandeling of "het geheel van rechtshandelingen". Het telkens weer gebruikte lidwoord 
"het" maakt de formulering toch veel neutraler. De Franse tekst spreekt daarentegen van 
"l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posés". Die taalversie ondersteunt 
de opvatting dat ook het geheel van rechtshandelingen door de belastingplichtige moet zijn 
gesteld… 

In complexe juridische constructies die erop gericht zijn belasting te ontwijken, treden 
meestal vele actoren op (bv. een internationale belastingplanning binnen een multinationale 
groep van vennootschappen). Dat de uiteindelijke belastingplichtige, die het fiscale voordeel 
van de constructie zal opstrijken, partij zou moeten (geweest) zijn bij iedere van de 
samenstellende rechtshandelingen, zou onbegonnen werk wezen. Men voelt meteen aan 
dat dat nooit de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest. En net de neutrale formulering 
van de Nederlandstalige wettekst, met lidwoord "het", wijst erop dat hier soepeler moet 
worden geoordeeld. 

Toch oordeelt de rechtspraak hierin uiteenlopend. Een recent vonnis van de Hasseltse 
Rechtbank van Eerste Aanleg gaat volledig in op de problematiek. Het uitgangspunt van de 

rechtbank is dat de rechtshandelingen of het geheel van rechtshandelingen door de 
belastingplichtige gesteld moeten zijn, opdat sprake zou kunnen zijn van fiscaal misbruik. De 
wettekst maakt niet de nuance dat het in een geval van een geheel van rechtshandelingen 
zou volstaan dat de belastingplichtige één van de handelingen heeft gesteld. En de 
belastingplichtige moet de handelingen in eigen naam stellen. Dus niet als een orgaan van 
een rechtspersoon. De rechtspersoonlijkheid van rechtspersonen moet worden 
gerespecteerd bij het beoordelen van de vraag of het al dan niet gaat om een handeling van 
de belastingplichtige zelf. Maar de rechtbank nuanceert ook. Zij acht situaties denkbaar 

waarin de belastingplichtige formeel de rechtshandeling of alle rechtshandelingen in een 
geheel niet zelf stelt, maar waarin hij in de praktijk wel degene is die de handeling stelt of 
laat stellen.  
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Een geheel van rechtshandelingen moet als een ondeelbare keten gezien worden, 

gekenmerkt door eenheid van bedoeling. Eenheid van bedoeling is niet afhankelijk van een 
formele deelname aan elke rechtshandeling als partij. Of de eenheid van bedoeling aanwezig 
is, is een feitenkwestie. Het is alleszins de Administratie die er het bewijs moet van leveren. 
De rechtbank achtte het in casu niet bewezen dat het geheel van rechtshandelingen op 
voorhand tussen alle betrokkenen was afgesproken en dat de natuurlijke persoon degene 
was, die ervoor gekozen had om op deze manier te werk te gaan, laat staan dat hij deze 
manier van werken zou hebben opgelegd of afgedwongen; iets waar niet zonder meer van 
uitgegaan mag worden.   

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1700 
Rechtbank/ Hof:   Rechtbank van Eerste Aanleg, Hasselt 
Uitspraak dd.:    19 november 2020 
Art./ Wetboek:    art. 344, WIB 92 
 
 

 

Vrijstelling BV voor O&O: wanneer is een bindend advies bindend? 

Om van de Europese Unie de meest competitieve kenniseconomie ter wereld te maken 
wordt door de EU geambieerd 3% van haar BBP aan onderzoek en ontwikkeling (O&O; ook 
wel R&D, Research and development) zou uitgeven. De Belgische wetgever raakte 
geïnspireerd door die nobele doelstelling, wat in 2003 resulteerde in de gedeeltelijke 

vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. De BV-
korting voor O&O kan worden toegepast door instellingen voor hoger onderwijs, 
wetenschappelijke instellingen, ondernemingen die een samenwerkingsovereenkomst 
hebben met die instellingen, ondernemingen die onder de definitie vallen van Young 
Innovative Company (YIC), maar ook gewone ondernemingen die onderzoekers met het 
juiste diploma tewerkstellen in O&O-projecten of -programma's. Die werkgevers houden op 

(het in aanmerking komende deel van) de bezoldigingen van bepaalde onderzoekers 100% 
van de bedrijfsvoorheffing in, maar hoeven tot 80% daarvan niet door te storten aan de 
Schatkist. 

Belastingplichtigen maken hier graag gebruik van, omdat die hun cashflow optimaliseert en 

financiële ademruimte creëert om nog meer en nog sneller te innoveren. Maar de fiscus 

toont zich minder een mecenas en heeft de laatste jaren de intensiteit van de controles op 
de toepassing van de maatregel sterk aangescherpt. In een wetswijziging dd. 2013 werden 
bepaalde definities ingevoerd, alsook een rol voor de federale overheidsinstantie Belgian 
Science Policy Office (BELSPO) als ‘ceremoniemeester’ - om “mogelijke misbruiken uit te 
sluiten en om tegemoet te komen aan bepaalde opmerkingen van de Europese commissie”. 
Aldus was de fiscus niet langer heer en meester om te beoordelen of er sprake is van O&O. 
Belspo werd wettelijk bevoegd gemaakt voor het verstrekken van bindende adviezen 
omtrent de vraag of activiteiten van de belastingplichtige al dan niet O&O-projecten of -
programma's zijn. Die adviezen kunnen zowel op vraag van de belastingplichtige als van de 
administratie worden verstrekt. 
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Een ingenieursbureau dat in 2013 en 2014 onderzoekers tewerkstelde in verscheidene O&O-

projecten meende aanspraak te kunnen maken op de BV-korting. Het bureau deed in 2016 
een aanmelding bij Belspo en verkreeg in datzelfde jaar een attest daarvan, met de loutere 
vermelding dat men de O&O-activiteiten had aanvaard als “recurrente en/of structurele 
R&D-activiteiten”. De belastingplichtige vorderde in 2017 de terugstorting van de 
bedrijfsvoorheffing die (zgn.) te veel betaald was gedurende de twee betreffende jaren.  Het 
attest van Belspo bleek echter zowel voor de fiscus als de rechter in eerste aanleg 
onvoldoende om door te gaan als een ‘bindend advies’. En bij gebrek daaraan achtte de 
rechter zich zelf bevoegd om te oordelen over het O&O-karakter van de projecten; iets waar 
de belastingplichtige hem niet van kon overtuigen. 

In de procedure in beroep stond dan ook de geldigheid van het bindend advies van Belspo 

centraal. De wet legt inderdaad enkele minimale wettelijke vereisten op voor de aanvraag, 
die Belspo in staat moeten stellen om een advies af te leveren. Aan het bindend advies zelf 
legt de wet echter geen (vorm-)vereisten op. Toch bekijkt het hof of het afgeleverde advies 
zelf de ‘nodige gegevens’ bevat. Daardoor legt het hof dus een aantal (jurisprudentiële) 
minimumvereisten op aan het bindend advies. In casu acht het die minimumvereisten 

vervuld, aangezien uit de documentatie duidelijk blijkt welke de betrokken projecten zijn, 
wat de periode is waarop de aanvraag betrekking heeft en over welke van de drie soorten 
O&O-projecten of -programma's (fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of 
experimentele ontwikkeling) het gaat. Noteer dat Belso ook in april 2018 en juli 2020 in casu 
nog (bindende) adviezen ten faveure had geformuleerd; het zijn die (c.q. de combinatie van 
beide) die volgens het hof voldoen. Wat betreft het eerdere, niet-gedateerde attest, sluit het 
hof zich aan bij het standpunt van de fiscus en de rechter in eerste aanleg dat zo'n stuk niet 

kan worden beschouwd als een bindend advies in de zin van de wet.   

Auteur(-s):   Hendrik Putman & Ewout Burssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/16 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Beroep, Antwerpen (2019/AR/1643) 
Uitspraak dd.:    16 maart 2021 
Art./ Wetboek:   art. 275/3, WIB 92 
 
 

 

Volstaat de mogelijkheid om te belasten, zelfs binnen twee dagen? 

De bijzondere geheimecommissielonenaanslag moet achterwege blijven als de genieter van 
de niet op fiches gerapporteerde voordelen binnen twee jaar en zes maanden 
ondubbelzinnig geïdentificeerd is en de fiscus de voordelen dus nog bij hem 'kon' belasten. 
Volgens het hof van beroep te Gent is een termijn van slechts twee dagen daarvoor 
onvoldoende.  

De vraag rees in een geschil dat twee jaar geleden voorgelegd werd aan het hof van beroep 
te Gent. In casu betrof een geval te beoordelen dat betrekking had op het aanslagjaar 2008. 
De termijn van 2 jaar en 6 maanden liep bijgevolg af op 30 juni 2010. De driejarige 
aanslagtermijn was bijgevolg al lang verstreken, lang voor de nieuwe wettelijke regeling (op 
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29 december 2014) in werking trad. Van het schrappen van de bijzondere aanslag kon 

bijgevolg, volgens het hof, geen sprake zijn. 

De belastingplichtige verweerde zich, met het argument dat men niet alleen moet kijken 
naar de driejarige aanslagtermijn, maar ook naar de bijzondere aanslagtermijn van zeven 
jaar die in geval van fraude van toepassing is. Maar ook dat brengt (volgens het hof) geen 
soelaas. Om te beginnen merkt het hof op, dat de wetgever klaarblijkelijk enkel de 
'driejarige' aanslagtermijn heeft bedoeld. Het hof leidt dit af uit het feit dat de wetgever (in 
het kader van de nieuwe uitsluiting van de bijzondere aanslag) gekozen heeft voor de 
termijn van '2 jaar en 6 maanden'. Volgens het hof wijst dit erop, dat de wetgever enkel de 
situatie voor ogen had, waarin de fiscus na de ondubbelzinnige identificatie (binnen 2 jaar en 
6 maanden), nog beschikt over 6 maanden om de aanslag binnen de normale driejarige 

aanslagtermijn te vestigen. 

Maar zelfs als men ook de zevenjarige aanslagtermijn in de beoordeling betrekt, was het te 
laat : die termijn liep immers af op 31 december 2014 (te rekenen vanaf 1 januari van het 
betrokken aanslagjaar, zijnde dus, vanaf 1 januari 2008). Dit wil zeggen, twee dagen na de 
dag waarop de nieuwe regeling (inzake de identificatie binnen 2 jaar en 6 maanden) van 
toepassing werd. Volgens het hof 'kon' de Administratie geen aanslag meer vestigen binnen 
de zevenjarige fraudetermijn : "Een taxatie kon onmogelijk gerealiseerd worden in twee 
dagen". Slotsom : er 'kon' op 29 december 2014 geen belasting meer gevestigd worden, en 
bijgevolg geldt de nieuwe uitsluitingsgrond (in verband met de identificatie binnen 2 jaar en 
6 maanden) niet.  

Auteur(-s):    Jan Van Dyck 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1698 
Rechtbank/ Hof:   Hof van Beroep, Gent 
Uitspraak dd.:    9 februari 2021 
Art./ Wetboek:    art. 219, WIB 92 
 

 

Heeft het Hof van Cassatie de bewijslast over de illegale oorsprong van 
vermogensvoordelen zo gewijzigd dat een tweede maal regulariseren zich 
opdringt? 

Aan de fiscale regularisaties komt een einde op 31 december 2023. In verschillende 

dagbladen werd begin april de indruk gewekt dat het Hof van Cassatie de bewijslast over de 
legale oorsprong van spaargeld van verdachte personen aanzienlijk zou hebben verzwaard. 
Die veronderstelling werd ook onmiddellijk in verband gebracht met het genoemde 
denkspoor om alle fiscale zondaars die in het verleden al hebben geregulariseerd, te 
verplichten om nogmaals te regulariseren. Heeft het Hof van Cassatie daarvoor nu extra 
munitie aangereikt aan de wetgever? 

In casu had het Hof van Beroep klaarblijkelijk al geoordeeld dat met voldoende zekerheid de 
legale oorsprong uitgesloten kon worden van cash stortingen op de bankrekening van 
betrokkene. Om dat alsnog te weerleggen, heeft de beklaagde in zijn verweer echter 
getracht om de legale oorsprong aan te tonen o.a. via huurinkomsten, terugstortingen van 
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eerdere geldopnames, schenkingen, “cashoverschotten” van vorige jaren enz. Die 

weerlegging wees het Hof van Beroep in detail af.  

Die gedetailleerde weerlegging van de verantwoording die de beklaagde aanvoerde, grijpt 
diezelfde beklaagde aan om cassatieberoep aan te tekenen en daarbij te stellen dat het Hof 
van Beroep niet voldeed aan de bewijsstandaard inzake witwassen: vermoedens en 
aannames volstaan niet om met zekerheid een legale herkomst uit te sluiten en bovenal niet 
om een belastingplichtige als ongeloofwaardig weg te zetten. 

Maar het Hof van Cassatie ziet geen probleem. Het bevestigt dat er bij de beoordeling van 
de bewijsmiddelen ook rekening mag worden gehouden met de geloofwaardigheid van de 
beweringen van partijen of derden. Als de rechter ten gronde, na analyse, die verklaringen 

volstrekt ongeloofwaardig vindt, dan is dat een element dat kan meespelen om tot de 
vereiste zekerheid te komen over de illegale oorsprong. Die redenen zijn gesteund op 
objectieve vaststellingen waarvan de appelrechters de bewijswaarde beoordelen. Daaruit 
kunnen zij afleiden dat de door de beklaagde aangevoerde cashoverschotten e.d. met 
zekerheid geen verantwoording bieden voor het legale karakter van de contante stortingen 
die zij voor zijn veroordeling in aanmerking nemen. Aldus is de beslissing regelmatig met 
redenen omkleed en naar recht verantwoord. Het volstaat dus niet om het bewijs van de 
vervolgende partij te weerleggen door eender welke legale oorsprong voor te spiegelen. 
Louter het feit dat een beklaagde tegen een betichting wegens witwassen meerdere 
verweermiddelen aanvoert tot staving van legale herkomst of oorsprong van de zaken die 
het voorwerp van zijn gedragingen uitmaken, belet niet dat de rechter al die 
verweermiddelen verwerpt omdat zij niet geloofwaardig zouden zijn.  

Auteur(-s):   Alain Claes 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/16 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Cassatie 
Uitspraak dd.:   13 oktober 2020 
Art./ Wetboek:   art. 505, lid 1, 2°-4° Strafwetboek 
 
 

 

Voordeel van alle aard wegens werken in kader van vruchtgebruik 

De bedrijfsleiders van een BVBA hebben samen met die BVBA een gebouwd onroerend goed 
gekocht: zijzelf voor de blote eigendom en de BVBA voor het vruchtgebruik voor 20 jaar. De 
BVBA exploiteert daarin een garage. Zelf blijven zij het woongedeelte betrekken. Onder 
welke voorwaarden is onduidelijk: wellicht betalen ze huur of krijgen ze dat woongedeelte 
gratis ter beschikking, met op fiscaal gebied een voordeel van alle aard tot gevolg. De BVBA 
plaatst na een paar jaar in het gebouw een nieuwe verwarmingsinstallatie, met radiatoren, 
een warmteboiler en pompen. Zij neemt de kosten integraal ten laste en boekt ze op het 
actief van haar balans. De fiscus kwalificeert deze werken als grove herstellingen die ten 
laste blijven van de blote eigenaars. De kosten van die werken worden dan ook als een 
belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de blote eigenaars-bedrijfsleiders 
beschouwd. En het Antwerpse hof geeft de fiscus daarin gelijk. Vruchtgebruikers zijn slechts 
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verplicht de herstellingen tot onderhoud te doen. De grove herstellingen blijven in beginsel 

ten laste van de eigenaar. 

De laatste decennia heeft men kunnen vaststellen dat het vruchtgebruik regelmatig werd 
aangewend als een techniek van fiscale optimalisatie in de inkomstenbelastingen. Mensen 
kopen samen met hun vennootschap onroerende goederen, in blote eigendom op eigen 
naam en in vruchtgebruik op naam van hun vennootschap, of kennen aan hun vennootschap 
een vruchtgebruik toe op een onroerend goed dat ze reeds in volle eigendom hebben. Een 
van de middelen waarin zij soms brood zien om met zulke vruchtgebruikconstructie op een 
fiscaal-vriendelijke wijze voordelen uit hun vennootschap te halen, bestaat erin de 
vruchtgebruiker investeringen te laten bekostigen, die ze als blote eigenaars zelf zouden 
moeten doen. Maar dat lukt dus de laatste jaren steeds minder. Wanneer de betrokkenen 

bedrijfsleiders van de vennootschap zijn, belast de fiscus hen op een voordeel van alle aard. 
Het arrest van het Hof van beroep hier illustreert dit, en ligt trouwens in de lijn van vroegere 
rechtspraak van hetzelfde hof.  

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1701 
Rechtbank/ Hof:   Hof van Beroep, Antwerpen (2019/AR/743) 
Uitspraak dd.:    27 oktober 2020 
Art./ Wetboek:    art. 32, WIB 92 
 
 

Kan particulier nog afschrijven? 

Twee beroepsmilitairen, een echtpaar, kopen een klein appartement in het Brusselse om 
dichter bij hun werk te kunnen verblijven. Zo kunnen ze een lange pendel vermijden. De 
kosten voor dat appartement, daaronder ook afschrijvingen, brengen ze in aftrek als 
beroepskost. De fiscus is het daar echter niet volledig mee eens. Die erkent weliswaar dat 
het tweede verblijf noodzakelijk is voor het uitoefenen van de beroepsactiviteit, maar 
aanvaardt alleen de aftrek van de onroerende voorheffing en de gemeentelijke belasting op 
tweede verblijven. De afschrijvingen worden verworpen. Het argument is dat afschrijvingen 
alleen mogelijk zijn op goederen die tot het beroepsvermogen behoren en op die manier 
bestemd zijn voor de beroepsactiviteit van de belastingplichtigen. In dit geval is het 
appartement in hun privévermogen gebleven. Een gewone werknemer heeft immers geen 

professioneel vermogen. Dat bepaalde goederen beroepsmatig gebruikt worden, verandert 
daar niets aan. 

Maar zowel de Rechtbank van Eerste Aanleg als het Hof van Beroep vinden dat geen reden 
om de aftrek te weigeren. Wat telt, is dat de kost verband houdt met de beroepsactiviteit. 
Daarom zijn de afschrijvingen aftrekbaar als beroepskost, zo concludeerde het Luikse 
beroepshof. De fiscus ging in cassatie, met als argument dat de wettekst ter zake verwijst 
naar de boekhoudwetgeving, waaruit af te leiden valt dat afschrijven alleen mogelijk is voor 
ondernemingen.  
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Het Hof van Cassatie wijst erop dat de notie van “vaste activa” inderdaad op grond van de 

boekhoudwet moet worden ingevuld. Vervolgens stelt Cassatie vast dat het Hof van Beroep 
oordeelt dat het appartement van het echtpaar niet tot hun beroepsvermogen behoort, en 
toch de aftrek van de afschrijvingen toestaat. Daarmee heeft het hof dus de wet niet juist 
toegepast, zo concludeert het Hof van Cassatie - en die laat het daar verder bij, in het arrest. 
Maar de procureur-generaal ging wel verder in op de principiële vraag naar de 
aftrekbaarheid. Immers, de procureur-generaal stelt dat het middel van de fiscus ook op een 
andere manier kan worden gelezen, waarin het volgens hem niet tot cassatie zou mogen 
leiden. Want afschrijven is principieel mogelijk voor natuurlijke personen zoals de 
beroepsmilitairen in deze zaak.  

Auteur(-s):   Svjatoslav Gnedasj & en Koen Janssens 
Publicatie:   Fiscale Actualiteit, nr. 2021/17 
Rechtbank/ Hof:  Hof van Cassatie (F.18.0043.F) 
Uitspraak dd.:   15 oktober 2020 
Art./ wetboek:   art. 41 & 52 6° & 61; WIB 92 
 
 

Inkomsten uit concessie als beroepsinkomsten 

Een herborist heeft voor zijn groothandel in kruiden en aanverwante producten een 
vennootschap opgericht waarvan hij de afgevaardigde bestuurder is. Hij verleent aan die 
vennootschap de concessie voor de verdeling van zijn producten in verschillende landen, 
tegen een royalty van 5% op de netto-omzet. Hij geeft die royalty's aan als inkomsten van 

roerende goederen. De Administratie wijst dat af en ziet er beroepsinkomsten in. Gelet op 
zowel juridische als feitelijke overwegingen, geeft het Gentse beroepshof de Administratie 
gelijk. 

Allereerst kan het hof in deze royalty's geen wetsconforme auteursrechten zien. Volgens de 
belastingplichtige betreft het voorwerp van de auteursrechtelijke bescherming het type, het 
design, het model en de wetenschappelijke formules van de producten die hij heeft 
ontwikkeld. Het hof aanvaardt dat niet. Tot op het ogenblik dat deze formules 
waarneembaar worden gemaakt en uitgedrukt worden in een bepaalde (literaire of 
artistieke) modus of vorm, is auteursrechtelijke bescherming niet aan de orde. Zelfs als ze 
waarneembaar worden gemaakt, strekt de bescherming zich niet uit tot de onderliggende 

formules. En waar de belastingplichtige geen stukken voorlegt van de uitdrukkingsvorm van 
zijn formules, kan het hof de voorwaarde van originaliteit niet toetsen. De belastingplichtige 
toont dus niet aan dat het voorwerp van de concessieovereenkomst auteursrechtelijke 
bescherming geniet. 

Ten tweede geeft het hof in deze zaak de Administratie gelijk wanneer deze stelt dat de 
belastingplichtige het voorwerp van de concessieovereenkomst gebruikt voor de uitoefening 
van de beroepswerkzaamheid. Uit de concessieovereenkomst blijkt onder meer dat de 
concessiegever instaat voor de samenstelling van de producten, dat hij die samenstelling 
doorgeeft aan een fabrikant, dat hij de door de concessiehouder bestelde producten levert 
en ondernemingen met de levering gelast; dat de concessiegever de prijzen bepaalt, dat hij 
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het recht heeft om zonder voorafgaande mededeling de productie of verkoop van één of 

meer producten stop te zetten of het type, design of model te veranderen; dat de 
concessiegever de beschikbare voorraad onder de concessiehouders mag verdelen zoals hij 
dat billijk acht; etc. Deze handelingen beperken zich niet tot een toezichtsfunctie, maar 
maken samen een voortdurende en gewone bezigheid uit die het normaal beheer van het 
privévermogen overstijgt, waardoor die bezigheid een beroepskarakter heeft. Het hof besluit 
dan ook dat de Administratie terecht toepassing heeft gemaakt van de wet en de royalty's 
integraal als beroepsinkomsten heeft gekwalificeerd.  

Auteur(-s):    Stefaan Van Crombrugge 
Publicatie:    Fiscoloog, nr. 1697 
Rechtbank/ Hof:   Hof van Beroep, Gent (2019/AR/563) 
Uitspraak dd.:    22 september 2020 
Art./ Wetboek:    art. 17 & 37, WIB 92 
 
 

III. RECHTSLEER 
 
 

Einde overgangsperiode voor octrooiaftrek in zicht 

De Belgische octrooiaftrek, net als verschillende gelijkaardige buitenlandse regimes, 
beantwoordde niet aan de minimumstandaarden van de OESO voor gunstregimes voor 

inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten. Daarom werd de regeling afgeschaft en 
vervangen door de innovatieaftrek. Maar om de impact van de afschaffing te temperen, 
heeft België gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een overgangsperiode van 5 jaar in te 
voeren. Het betrof een uitdoofscenario: belastingplichtigen konden de octrooiaftrek nog 
toepassen voor bepaalde octrooien en ABC's tot 1 juli 2021. Het einde van die 5-jarige 
overgangsperiode nadert nu stilaan. 

Tijdens de overgangsperiode kan de belastingplichtige er dus voor kiezen om de oude 
octrooiaftrek verder toe te passen, ofwel om meteen de nieuwe innovatieaftrek te claimen. 
De keuze is onherroepelijk en moet per octrooi worden gemaakt. Eens de keuze voor de 
octrooiaftrek was gemaakt, was toepassing van de innovatieaftrek voor dat octrooi niet 

meer mogelijk gedurende het belastbaar tijdperk en de daaropvolgende belastbare 
tijdperken die vóór 1 juli 2021 afsluiten. Gezien de definitieve afschaffing op 30 juni 2021, 
kan de octrooiaftrek in geen geval meer worden toegepast na die datum. Voor 
vennootschappen die hun boekjaar niet afsluiten op 30 juni, valt het einde van die 
overgangsperiode in een lopend belastbaar tijdperk. In dat belastbaar tijdperk kan zowel de 
octrooiaftrek als de innovatieaftrek worden toegepast, pro rata, voor hetzelfde octrooi.  

Inmiddels heeft de rulingdienst al verduidelijkt dat de berekeningsmethode die de 
vennootschap hanteerde voor de octrooiaftrek, kan worden behouden om de bruto-
innovatie-inkomsten te bepalen, op voorwaarde dat die methode opnieuw voldoende kan 
worden onderbouwd aan de hand van geschikte verrekenprijsmethoden.  
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