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Wetsontwerp(en)
fiscale en sociale
vergroening mobiliteit
+ topics autofiscaliteit

vergroening mobiliteit - hervorming autokosten
• Wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit
DOC 55 2170/001
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2170/55K2170001.pdf
• ingediend in Kamer 14 september 2021
• amendement DOC 55 2170/002
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2170/55K2170002.pdf
• amendement DOC 55 2170/006
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2170/55K2170006.pdf
• 6 oktober 2021: ontwerp goedgekeurd in kamercommissie Financiën (1° lezing)
21 oktober 2021: ontwerp goedgekeurd in kamercommissie Financiën (2° lezing)
• PB / VB en RPB
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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vergroening mobiliteit - hervorming autokosten
VANDAAG
• kosten personenwagens (+ minibussen, auto’s voor dubbel gebruik)
(cf. art. 65 WIB92) voor andere beroepsverplaatsingen dan woon-werkverkeer
• vanaf aj. 2021: aftrekpercentage volgens formule, in PB (en VB):
120% - [0,5% x 1 (enkel dieselmotor) of 0,95 (ander*) of 0,9 (aardgas tot 12PK)
x CO2-uitstoot in g/km] met max. 100% en min. 50%
(*) ‘ander’ = ook hybride met diesel- & elektrische motor (PV 96 van 27 november 2019)

• wagen aangeschaft door BP vóór 2018 blijft minimum 75% (enkel PB)
• CO2-uitstoot >= 200 g/km
of geen CO2-uitstootgegevens beschikbaar bij DIV (wetsontwerp)
 40% (ook voor wagen aangeschaft vóór 2018!)
• aftrekpercentage autokosten afgerond tot hogere/lagere tiende (wet van 27 juni 2021)
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vergroening mobiliteit - hervorming autokosten
VANDAAG
• formule OOK voor brandstofkosten
incl. min 50% en max 100% en vast 40% bij CO2 >of= 200 g/km
elektriciteitskosten (en laadstations t/m aj. 2021) = brandstofkosten = formule
 elektriciteitskosten elektrische wagen met CO2-uitstoot van 0 g/km = 100%
(PV 97 van 27 november 2019)
• formule NIET voor financieringskosten & kosten carkit met smartphone = 100%
(o.a. Circulaire van 21 oktober 2019)
• formule OOK voor helft van mobiliteitsvergoeding bouwsector (= terugbetaling EKW @ WN)
(PV 530 van 6 juli 2021)

• Taxi: pragmatische regeling waarbij beroepsmatige taxikosten worden onderworpen aan een
aftrekbeperking van 75% - zie PV 6101 dd. 17.06.2008 – blijft behouden en mag ook nog
worden toegepast na de invoering vanaf aj. 2021 van de nieuwe formule voor de berekening van
de aftrekbeperking van autokosten (PV 528 van 6 juli 2021)
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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vergroening mobiliteit - hervorming autokosten
VANDAAG
• aj. 2022: ‘VALSE HYBRIDE’ (plug-in) besteld/geleased NA 2017
voordeel alle aard (VAA) en aftrekbeperking NIET berekend
op basis van ‘officiële CO2-uitstoot’ maar op basis van CO2-uitstoot
overeenstemmend voertuig (= ‘fossiele brandstof’-versie)
of, indien onbestaande, officiële CO2-uitstoot x 2,5
• ‘valse hybride’ (= plug-in hybride, met stekker)
= deels op brandstof/deels op (extern) oplaadbare elektrische batterij met
energiecapaciteit lager dan 0,5* kWh/100 kg wagengewicht
of met officiële CO2-uitstoot hoger dan 50 g/km (Circulaire van 28 juni 2019)
* kan bij KB worden verhoogd tot 2,1
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vergroening mobiliteit - hervorming autokosten
MORGEN “wagen zal emissievrij zijn of zal fiscaal niet zijn”
• wetsontwerp DOC 55 2170/001: drastische hervorming/afbouw autokosten
• samengevat: personenwagens, minibussen, auto’s voor dubbel gebruik
(cf. art. 65 WIB92) - nieuw of tweedehands - door belastingplichtige aangeschaft:
• vanaf 1.1.2026 (aj. 2027)
• vanaf 1.7.2023 (aj. 2029)
= verworpen uitgave bij beroepsgebruik: 0% aftrek + GEEN 15 cent/km WW
TENZIJ emissievrij (= geen CO2-uitstoot, bv. elektrisch, waterstof…)
• niet beperkt tot salariswagen! elke beroepshalve gebruikte wagen
• GEEN harde switch NEDC naar WLTP-waarde in formule autokosten (zie verder)
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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vergroening mobiliteit - hervorming autokosten
KALENDER
• aj. 2022:
• BP communiceert @ FOD alle gegevens voor bepaling impact hervorming
op VAA & beroepskosten bedrijfswagen, op accijnzen en op btw
 modaliteiten gegevensverstrekking geregeld bij KB
• GEEN aftrekbeperking ‘autokosten’ (cf. formule) voor kosten laadstations
elektrische/hybride/klanten wagens  onderscheid niet meer relevant
• kosten bedrijfswagen: VAA (incl. eigen bijdrage) =loonkost/rest =autokost (zie verder)
• aj. 2024:
• aftrekpercentage (berekend cf. formule) benzine- & dieselkosten oplaadbare hybride
voertuig* aangeschaft (= aangekocht, geleased of gehuurd) vanaf 1.1.2023 definitief
beperkt tot maximaal 50% (NIET voor elektriciteitskosten!)
(*) het in artikel 65 bedoelde voertuig dat zowel is uitgerust met een brandstofmotor als een elektrische batterij die opgeladen kan
worden via een aansluiting op een externe energiebron buiten het voertuig
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vergroening mobiliteit - hervorming autokosten
KALENDER
• aj. 2026:
• wagens aangeschaft* vóór 1.7.2023 = huidige regeling:
aftrekpercentage formule tussen 50% en 100%
& (enkel in PB) minstens 75% indien vóór 2018 aangeschaft* door BP
CO2-uitstoot >= 200 g/km of geen CO2-uitstootgegevens beschikbaar bij DIV: 40%
• wagens aangeschaft* 1.7.2023 – 31.12.2025:
aftrekpercentage formule, beperkt tot 75% (geen ondergrens 50% meer)
TENZIJ zero CO2-uitstoot (= 100%)
+ wagens met CO2 > of = 200 g/km volgens formule: geen minimum 40% meer
+ wagens waarvan geen CO2-uitstootgegevens beschikbaar bij DIV: 0% aftrek
* aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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vergroening mobiliteit - hervorming autokosten
• aj. 2027:
• wagens aangeschaft* 1.7.2023 – 31.12.2025:
aftrekpercentage formule, beperkt tot 50% TENZIJ zero CO2-uitstoot
• wagens aangeschaft* vanaf 1.1.2026:
• 0% aftrek wagen & GEEN 15 cent/km woon-werk (= verworpen uitgave)
tenzij zero CO2-uitstoot
• GEEN aftrekbeperking lichte vracht, motorfiets, -drie- of vierwieler
(mogelijk nog antimisbruikbepaling om shift te voorkomen?)
zero CO2-uitstoot  100% aftrek (aanschaf* t/m 2026)
*aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands
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vergroening mobiliteit - hervorming autokosten
• aj. 2028:
• wagens aangeschaft* 1.7.2023 – 31.12.2025:
aftrekpercentage formule, beperkt tot 25% TENZIJ zero CO2-uitstoot
• wagens aangeschaft* vanaf 1.1.2026:
• 0% aftrek wagen & GEEN 15 cent/km woon-werk (= verworpen uitgave)
tenzij zero CO2-uitstoot
• GEEN aftrekbeperking lichte vracht, motorfiets, -drie- of vierwieler
aftrek zero CO2-uitstoot  100% (aanschaf* t/m 2026) / 95% (aanschaf* 2027)
*aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands
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vergroening mobiliteit - hervorming autokosten
• aj. 2029 e.v.:
wagens aangeschaft* vanaf 1.7.2023:
• 0% aftrek wagen & GEEN 15 cent/km woon-werk (= verworpen uitgave)
tenzij zero CO2-uitstoot
• GEEN aftrekbeperking lichte vracht, motorfiets, -drie- of vierwieler
aftrek zero CO2-uitstoot:
100% (aanschaf* t/m 2026) / 95% (aanschaf* 2027) / 90% (aanschaf* 2028) /
82,5% (aanschaf* 2029) / 75% (aanschaf* 2030) / 67,5% (aanschaf* vanaf 2031)
*aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands
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vergroening mobiliteit - hervorming autokosten
• aj. 2031:
• kosten van vanaf 1.1.2030 aangeschafte* laadstations voor elektrische wagens:
75% aftrek (voor zover beroepsmatig) – 25% verworpen uitgave
• opmerking: laadstations aangeschaft 2021-2029  geen aftrekbeperking autokosten
*aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands

“De Koning evalueert de impact van deze wet ten laatste tegen 30 april 2026,
in het bijzonder wat de impact op de overheidsfinanciën betreft”

Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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aftrek% kosten
personenwagen
(in PB)
fossiele
brandstof

aanschaf*

AJ
2021 - 2025

AJ
2026

(*)
(**)
(***)

AJ
2028

AJ
2029 e.v.

vóór 2018

Formule
75% - 100%
40% (CO2 > 200 g/km of niet gekend bij DIV)

2018 – 30.06.2023

Formule
50% - 100%**
40% (CO2 > 200 g/km of niet gekend bij DIV)

1.7.2023 - 2025

Formule
50% - 100%**

Formule
0% - 75%**

Formule
0% - 50%

Formule
0% - 25%

40% (CO2 >200/nt gekend)

0% (CO2 niet gekend)

0% (CO2 niet gekend)

0% (CO2 niet gekend)

0%

0%

0%

100%

100% aanschaf 2026
95% aanschaf 2027

100% 2026
95% 2027
90% 2028

vanaf 2026

elektrisch***
waterstof
(emissievrij)

AJ
2027

vóór 2026

0%

Formule
100%

vanaf 2026

82,5% 2029
75% 2030
67,5% 2031

aangekocht (= besteld), geleased of gehuurd – nieuw of tweedehands
vanaf aj. 2024: maximum 50% voor diesel- & benzinekosten van oplaadbaar hybride voertuig aangeschaft vanaf 1.1.2023
kosten vanaf 1.1.2030 aangeschafte laadstations voor elektrische wagens: 75% aftrek (aangeschaft vóór 2030: geen aftrekbeperking vanaf aj. 2022 )
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vergroening mobiliteit
BEGELEIDENDE MAATREGELEN
• verhoogde investeringsaftrek voor emissievrije vrachtwagen + infrastructuur voor
tanken waterstof & laden elektriciteit:
35% (2022-2023), 29,5% (2024), 24% (2025), 18,5% (2026) & 13,5 % (vanaf 2027)
• geen cumul met belastingvermindering/verhoogde kostenaftrek (zie verder)
• BP geen achterstallige rsz-schulden, geen onderneming in moeilijkheden…
• investeringsaftrek beperkt tot 60 miljoen euro (= maximale steunintensiteit)
• in werking: 1 januari 2023
• LAADSTATION voor elektrische wagen
• nieuwe belastingvermindering in PB
• verhoogde kostenaftrek voor publieke laadpaal in PB en VB
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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vergroening mobiliteit – belastingvermindering laadpaal
• art. 145/50 WIB92 in ontwerp - PB
• nieuwe federale belastingvermindering (voor particulieren)
• …voor uitgaven (= koop in nieuwe staat/plaatsing*/keuring**) voor plaatsing van
laadstation v elektrische wagens in/bij de (huur)woning (= fiscale woonplaats op 1.1.aj)
• …betaald in periode 1.09.2021 t/m 31.08.2024
• voorwaarden:
• “slim”: uiterlijk 1.1.2023 digitaal gekoppeld (via gestandaardiseerd protocol)
@ beheerssysteem dat laadtijden en -vermogen stuurt
• “groen”: uitsluitend stroom uit hernieuwbare energie (via 100% groene leverancier,
eigen zonnepanelen…)
• gekeurd door erkend keuringsorgaan
(*) verplicht! zelf geplaatste laadpaal komt niet in aanmerking
(**) aparte elektriciteitskring
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

vergroening mobiliteit – belastingvermindering laadpaal
• belastingvermindering slechts mogelijk voor één belastbaar tijdperk (=jaar v betaling)
 geen zin om betaling te spreiden
• geen cumul met beroepskosten, investeringsaftrek, terugbetaling eigen kosten WG
• maximumuitgave met recht op vermindering = € 1500 (per station/per persoon)
(niet geïndexeerd)
• percentage belastingvermindering:
• 45% voor uitgaven (vanaf 1.9.)2021 & 2022 (max € 675 fiscaal voordeel)
• 30% voor uitgaven 2023 (max € 450 fiscaal voordeel)
• 15% voor uitgaven (t/m 31.08) 2024 (max € 225 fiscaal voordeel)
• gemeenschappelijk belast (bv. echtgenoten): omdeling vermindering cf belastbaar inkomen
• BP houdt ter beschikking: factuur (+ adres laadpaal), betalingsbewijs en keuringsattest
• in werking: 1 september 2021
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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vergroening mobiliteit - verhoogde aftrek laadpaal
• art. 64quater WIB92 in ontwerp – PB & VB (zelfstandigen & vennootschappen)
• nieuw & publiek toegankelijk laadstation voor elektrische wagen
• afschrijving (= beroepskosten) v. laadstation
+ bijkomende kosten (bv. bekabeling, aanpassing elektriciteitscabine…) tegen:
• 200% (investering 1.9.2021 - 31.12.2022)
• 150% (investering 1.1.2023 - 31.08.2024)
• voorwaarden (via amendement wetsontwerp):
• lineaire afschrijving over vijf jaar of meer
• geen cumul met verhoogde investeringsaftrek (voor vrachtwagen)
• ten vroegste vanaf belastbaar tijdperk waarin laadstation operationeel en publiek
toegankelijk & zolang publiek toegankelijk, tenzij ‘buiten wil’ (bv. wegenwerken,
elektriciteitspannes…) – combi gewone (N) en verhoogde afschrijving (N+1) mogelijk!
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

vergroening mobiliteit - verhoogde aftrek laadpaal
• publiek toegankelijk laadstation
• vrij toegankelijk voor elke derde gedurende gangbare openingstijden onderneming
(bv. op parking van winkels, kantoren…)

• aangemeld binnen bij KB te bepalen termijn bij FOD Financiën die laadstation
vermeldt op www.eafo.eu (Europees observatorium v. alternatieve brandstoffen)
• “slim”: uiterlijk 1.1.2023 digitaal gekoppeld (via gestandaardiseerd protocol)
@ beheerssysteem dat laadtijden en -vermogen stuurt

• afschrijving + 100% of + 50%
• geen invloed op latere meerwaarden of minderwaarden
• in werking: 1 september 2021

Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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vergroening mobiliteit - verhoogde aftrek laadpaal
• onderneming = GEEN elektriciteitsleverancier!
• aanpassing programmawet van 27 december 2004
• levering elektriciteit voor opladen elektrische voertuigen via laadpalen
= NIET distributie, maar verbruik elektriciteit
• verbruik door derden = eigen gebruik

Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

vergroening mobiliteit – sociale bijdragen
BEGELEIDENDE MAATREGELEN
• Sociaal: forse VERHOGING SOLIDARITEITSBIJDRAGE (= aftrekbare personeelskosten)
• fossiele bedrijfswagen (diesel, benzine, LPG):
x 2,25 (1.7.2023 - 2024)
x 2,75 (2025)
x4
(2026)
x 5,50 (2027 e.v.)

• ‘zero CO2’-bedrijfswagen (elektrisch, waterstof): minimumbijdrage € 20,83/m
 € 23,41 (2025)
 € 25,99 (2026)
 € 28,57 (2027)
 € 31,15 (2028 e.v.)

• NIET voor wagens gekocht, gehuurd of geleased vóór 1.7.2023
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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vergroening mobiliteit - mobiliteitsbudget
BEGELEIDENDE MAATREGELEN
• wijziging mobiliteitsbudget: versoepeling/vereenvoudiging/verbreding
 opgenomen via amendement DOC55 2170/006 (na adviezen NAR/CRB)
• schrapping termijnvoorwaarden werknemer: 12m & 3m (in aanmerking v) bedrijfswagen
• uitbreiding tweede pijler (duurzame vervoermiddelen):
• zachte mobiliteit: aankoop, huur, leasing, (al dan niet verplichte) uitrusting
+ financiering (bv. kosten fietslening) & stalling rijwielen...
ook elektrisch aangedreven gemotoriseerde drie- en vierwielers (gesloten passagiersruimte)
2026: alle 2°pijler-motorvoertuigen emissievrij: taxi, autodelen, carpool, verhuur met chauffeur
• abonnement en biljetten openbaar vervoer:
ook op naam/voor inwonende gezinsleden van werknemer + parkeerkosten (bv. aan station)
• huisvesting: woning binnen straal 10 km van werkplek… ook kapitaalaflossingen hypotheeklening
• naast fietsvergoeding ook voetgangerspremie en vergoeding voor andere voortbewegingstoestellen
(bv. step, rolschaatsen, skateboard…) - max. 24 cent/km / GEEN vrijstelling WWV € 420
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

vergroening mobiliteit - mobiliteitsbudget
• verenging eerste pijler (groene bedrijfswagen): vanaf 1.1.2026 zero CO2-uitstoot
+ schrapping uitzondering ‘einde reeks’-voertuigen (om te voldoen aan minimale emissienorm)

• GEEN cumul mobiliteitsbudget met belastingvermindering elektrische voertuigen
(van art. 145/28 WIB92)

• berekening & bedrag mobiliteitsbudget
• volledige budget (= 3 pijlers) per kalenderjaar op mobiliteitsrekening WN
• total cost of ownership (TCO) vervangen door bij KB te bepalen berekeningsformule
+ boven- en ondergrens: min. € 3000 & max. 1/5de brutoloon of € 16.000 per jaar (NAR)
• proratering: aantal dagen met budget / 365
• mag worden verminderd met ‘kosten bedrijfswagen voor dienstverplaatsingen’
 WG moet dan wel kosten voor dienstverplaatsingen @ WN vergoeden (EKW)

• in werking : 1 januari 2022 (min 3k & max 16k ‘lopend budget’ pas vanaf 1.1.2023)
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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voordeel van alle aard bedrijfswagen
• CO2-uitstoot in berekeningsformule VAA bedrijfswagen

CATALOGUSWAARDE x [5,5 + 0,1 x (CO2uitstoot – 84* diesel of 102* benzine)]/100 x 6/7
(*) referentie-CO2-uitstoot kan niet meer stijgen  VAA bedrijfswagen kan niet meer dalen
(wet van 3 december 2020, BS 23 april 2021)

• oude NEDC- of nieuwe WLTP-waarde?
• gelijkvormigheidsattest:
voertuig met enkel NEDC-waarde
 NEDC
voertuig met enkel WLTP-waarde
 WLTP
voertuig met zowel NEDC- als WLTP-waarde
 KEUZE
“totdat nieuwe wetsbepalingen in werking treden of tot Europa verbiedt”
(PV 3 van 29 oktober 2020, PV 486 van 4 juni 2021 en PV 529 van 6 juli 2021)
 GEEN harde switch naar WLTP-waarde (VAA én autokosten!)
= AFGEVOERD uit voorontwerp
• sinds 1 juli 2019 geen CO2-uitstoot meer op inschrijvingsbewijs
 website FOD mobiliteit of “wenden tot DIV”
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

voordeel van alle aard bedrijfswagen
• mag pro rata temporis worden verminderd wanneer terbeschikkingstelling
wordt opgeschort of onderbroken
• Mag NIET worden verminderd wanneer de wagen wegens lockdown of
verplicht thuiswerk tijdens de coronacrisis de facto niet of nauwelijks voor
persoonlijke doeleinden (woon-werkverkeer of ander privégebruik) wordt
aangewend
 wagen wordt niet verplicht ingeleverd
 intensiteit/frequentie persoonlijk gebruik = fiscaal NIET relevant
Jaarverslag Dienst Voorafgaande Beslissingen 2020, 26

Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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voordeel van alle aard bedrijfswagen
• terbeschikkingstelling ‘elektrische bedrijfswagen + laadpaal + elektriciteit’
(elektriciteitskosten terugbetaald door WG)
• forfaitair voordeel alle aard cf. formule bedrijfswagen:
GEEN bijkomend VAA voor laadpaal/elektriciteit
• drie voorwaarden:
• laadpaal communiceert elektriciteitsverbruik aan WG
• car policy voorziet in terugbetaling door WG van elektriciteitskosten bedrijfswagen
• terugbetaling beperkt zich tot elektriciteitskosten getankt voor de bedrijfswagen
zo niet: forfait VAA bedrijfswagen + forfait VAA ‘gratis elektriciteit’ mogelijk (PV 818 van 20 maart 2014)

• terbeschikkingstelling ‘elektriciteit’
(elektriciteitskosten terugbetaald door WG)
• voordeel (VAA) cf werkelijke waarde terugbetaalde elektriciteitskosten
m.b.t. privéverplaatsingen en woon-werkverkeer (eigen) elektrische wagen

• PV 472 van 1 juni 2021 & PV 55020239C van 28 september 2021
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

Beschikking over elektrische bedrijfswagen + laadpaal + elektriciteit
Ongeacht of een bedrijfswagen zonder dan wel met tankkaart ter beschikking wordt gesteld, moet hetzelfde bedrag
'voordeel alle aard' worden aangerekend (zie FAQ nr. 11). Hetzelfde principe geldt voor de door de
werkgever/onderneming gratis verstrekte elektriciteit gebruikt voor het opladen van een elektrische bedrijfswagen.
Voor die elektriciteit moet geen apart belastbaar voordeel worden aangerekend (PV 818 dd. 20.03.2014). De minister
van Financiën verduidelijkt verder nog dat wanneer een werkgever, naast een elektrische bedrijfswagen, eveneens een
homecharger of een elektrische laadpaal ter beschikking stelt van zijn werknemer, de terbeschikkingstelling van de
laadpaal (of homecharger) en de terugbetaling door de werkgever van de met de laadpaal getankte elektriciteit voor de
bedrijfswagen, niet leidt tot een bijkomend belastbaar voordeel, maar vervat zit in het belastbare voordeel dat
(volgens hogergenoemde formule) wordt aangerekend voor de bedrijfswagen op zich. Voorwaarden zijn wel dat (1) de
laadpaal (of homecharger) over een communicatiesysteem beschikt dat aan de werkgever communiceert hoeveel
elektriciteit er wordt verbruikt, (2) dat de car policy van de werkgever voorziet in de terugbetaling van de met de
bedrijfswagen getankte elektriciteit en (3) dat de terugbetaling uitsluitend betrekking heeft op de elektriciteit getankt
voor de ter beschikking gestelde elektrische bedrijfswagen. De terbeschikkingstelling van een elektrische bedrijfswagen
met laadpaal waarvan de getankte elektriciteitskosten worden terugbetaald door de werkgever, wordt dus fiscaal op
dezelfde manier behandeld als de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen (op fossiele brandstof) met tankkaart
(PV 472 dd. 01.06.2021). Zie ook PV 55020239C dd. 28.09.2021.De terbeschikkingstelling van een laadpaal voor
een elektrische bedrijfswagen geeft geen aanleiding tot een bijkomend voordeel van alle aard, hetgeen betekent dat de
terbeschikkingstelling van de laadpaal inbegrepen zit in het forfaitair voordeel van alle aard van de bedrijfswagen zelf
(Ruling 2019.0816 dd. 08.10.2019, Ruling 2020.2029 dd. 15.12.2020 en PV 472 dd. 01.06.2021). Zie ook hoger.
Het in eigendom verwerven (na afloop van de leasetermijn van vier jaar) van de laadpaal door de werknemer, leidt
evenmin tot een belastbaar voordeel gezien het verwaarloosbaar karakter van de werkelijke waarde ervan in hoofde
van de werknemer (Ruling 2018.1058 dd. 19.02.2019).

Beschikking over (enkel) tankkaart of elektriciteit
Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het gebruik voor persoonlijke doeleinden (woon-werkverkeer en andere
privéverplaatsingen) van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gestelde brandstofkaart voor
het privévoertuig van de werknemer/bedrijfsleider wordt niet forfaitair bepaald. Dat voordeel wordt bepaald op de
werkelijke waarde die het heeft voor de verkrijger, cf. artikel 36 §1 lid 1 van het WIB92. Die werkelijke waarde is de
kostprijs van de brandstof getankt voor woon-werkverkeer én privéverplaatsingen (PV 213 dd. 27.02.2012). Dezelfde
principes zijn van toepassing bij de door de werkgever terugbetaalde elektriciteitskosten gemaakt voor het (thuis)
opladen van een elektrische wagen die wordt gebruikt voor woon-werkverkeer en/of privé-verplaatsingen (PV 472 dd.
01.06.2021).Dit brengt ons tot de merkwaardige vaststelling dat het bedrag van het belastbare voordeel van alle aard
voor het persoonlijk gebruik van een gratis tankkaart (of voor terugbetaalde elektriciteitskosten) hoger kan zijn dat het
bedrag van het, op basis van artikel 36 §2 van het WIB92, forfaitair bepaalde voordeel van alle aard voor de
terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen inclusief tankkaart (of van een elektrische bedrijfswagen waarvan de
laadkosten worden terugbetaald door de werkgever).

monKEY.be (JW)
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beroepskosten – bedrijfswagen
• Cassatie, 25 juni 2020
• aftrekbeperking & vermindering VAA bedrijfswagen met eigen bijdrage
• autokosten of loonkosten?
• kosten bedrijfswagen m.b.t. persoonlijk gebruik
= volledig aftrekbaar als loonkosten voor werkgever/vennootschap
 ook als VAA wordt geneutraliseerd door aftrek eigen bijdrage WN/bedrijfsleider
• 100% persoonlijk gebruik bedrijfswagen (privé- & woonwerk) = 100% aftrek (als loonkost)
 geen aftrekbeperking autokosten, niet noodzakelijk beperkt tot (theoretisch) VAA
Circulaire van 15 juli 2014
• AJ 2022: kosten bedrijfswagen > (theoretisch) bedrag VAA (incl. eigen bijdrage)
= autokosten en onderworpen aan aftrekbeperking (wetsontwerp)
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

beroepskosten – bedrijfswagen
• wetsontwerp (aanpassing art. 66 §3 WIB92)
• wordt vanaf aj. 2022 onderworpen aan aftrekbeperking autokosten:
“de kosten van een voertuig dat ter beschikking wordt gesteld voor het
persoonlijk gebruik door een derde, met uitzondering van het bedrag dat
overeenstemt met het voordeel van alle aard dat op naam van die derde wordt
belast en de eigen bijdrage van die derde voor het persoonlijk gebruik van dat
voertuig”
• einde polemiek ‘eigen bijdrage’ & ‘loon- of autokost’
• Circulaire van 15 juli 2014 niet langer van toepassing…
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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KI voor buitenlands vastgoed
aangiftedeadline

KI buitenlands vastgoed - AJ 2022 – deadline!
• Wet van 17 februari 2021 & Circulaires van 1 maart 2021 en FAQ

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-inkomen/kadastraal-inkomen-van-het-buitenland-gelegen

• Welk buitenlands vastgoed krijgt KI?
• PB-rijksinwoner = houder van zakelijk recht op onroerend goed (OG) buiten B.
(of RPB-rechtspersoon, bv. vzw)
• juridische constructie opgericht door rijksinwoner (of RPB-rechtspersoon)

= houder van zakelijk recht op OG
• NIET voor OG van vennootschap
• zakelijk recht = “elk soort buitenlands recht op OG dat door feit dat titularis er de
vruchten van verkrijgt, kan worden gelijkgesteld met (volle) eigendom, erfpacht, opstal,
vruchtgebruik en… bezit”  GEEN naakte eigendom
OG in vruchtgebruik (vennootschap) en in naakte eigendom (bedrijfsleider)
 GEEN KI en GEEN aangifte bij AAPD (kadaster)
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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KI buitenlands vastgoed
• Hoe wordt KI vastgesteld?
• GEBOUWD OG* (cf. nieuwe methode 4** / niet dwingend, ook methode 1 of 3 mogelijk)
• actuele normale verkoopwaarde / correctiefactor x 5,3%
• normale verkoopwaarde: waarde die kan worden verkregen onder normale
marktomstandigheden, exclusief bijkomende kosten zoals belastingen
• actueel: in principe m.b.t. inkomstenjaar (bv. op basis van deskundigenverslag, bij
aankoop in inkomstenjaar of op basis van “vergelijking met actuele prijzen”) of m.b.t. een
vorig jaar (aankoopprijs, waarde opgenomen in successie- of schenkingsaangifte)
• correctiefactor herleidt waarde ‘inkomstenjaar’ tot niveau 1975
jaarlijks vastgelegd op basis van gemiddelde van de maandelijkse referte-indexen J
(lineaire obligaties 10 jaar) & gepubliceerd in Staatsblad
= 15,018 (2021) / 15,036 (2020) / 15,006 (2019)…
• 5,3%: forfaitair jaarrendement
(*) gebouw + grond (**) methode 4 kan in theorie ook worden toegepast voor binnenlandse OG

KI buitenlands vastgoed
CORRECTIEFACTOR
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KI buitenlands vastgoed
• Aangifteplicht bij AAPD (Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie)
• Belastingplichtige (= houder zakelijk recht op buitenlands OG) MELDT
uit eigen beweging:
• binnen 30 dagen en ten vroegste 27 maart 2021:
ingebruikneming nieuwbouw, einde verbouwing, wijziging exploitatie…
(= gewone aangifteplicht uitgebreid tot buitenlands OG)
• binnen vier maanden en ten vroegste 30 juni 2021:
verwerving of vervreemding na 2020 van buitenlands OG (uitz. nieuwbouw)
 fiscus verstuurt aangifteformulier in september/oktober 2021
• uiterlijk 31 december 2021 dat hij op 31 december 2020 houder is van zakelijk
recht op buitenlands OG (uitz. nieuwbouw)
 15 juni 2021 werden +/- 170.000 belastingplichtige aangeschreven door fiscus met
vraag gegevens i.v.m. OG te verstrekken via het in te vullen formulier (papier of online)
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

KI buitenlands vastgoed
• Aangifteplicht bij AAPD (Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie)
• HOE aangeven? via FORMULIER

https://financien.belgium.be/sites/default/files/aangifteformulier-ki-buitenlands-onroerend-goed_nl_20210614.pdf

• brief @ Administratie Opmetingen en Waarderingen, Cel buitenlands KI, Koning Albert
II-laan 33, bus 55, 1030 Brussel
• email foreigncad@minfin.fed.be
• website www.myminfin.be (sinds juni 2021): rubriek ‘mijn woning’
 ‘mijn onroerende gegevens raadplegen’  ‘een goed in het buitenland aangeven

• WELKE gegevens?
beschrijving OG / land & adres / normale verkoopwaarde of aankoopprijs + jaar aankoop
+ eventuele bouwuitgaven (gebouwd OG) of oppervlakte (ongebouwd OG)
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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KI buitenlands vastgoed
• niet naleving aangifte/meldplicht bij AAPD: administratieve boete tot € 3000
• fiscus berekent en betekent KI
• KI opgenomen op www.myminfin.be (rubriek ‘mijn woning’)
• tegen 1 maart 2022  aangifte PB 2022 + TOW 2022
• bezwaartermijn: twee maanden
• GEEN KI betekend / GEEN KI op website
 belastingplichtige verwittigt fiscus: Administratie Opmetingen en Waarderingen,
Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33, bus 55, 1030 Brussel
• KI bestaat/is belastbaar vanaf dag van ingebruikneming nieuwbouw, van voltooiing werken,
van verwerving… maar ten vroegste vanaf 1.1.2021 (art. 9 WIB92)
 proratering KI op basis van aantal dagen eigendom, bezit, vruchtgebruik…
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

KI buitenlands vastgoed
VOORBEELD
• A kocht op 5 april 2011 bouwgrond in Spanje voor € 100.000.
• A liet op zijn grond een nieuwbouwwoning oprichten in 2020.
Kostprijs € 250.000. Hij nam de Spaanse woning als tweede verblijf in gebruik op 20
november 2020.
• KI: [€ 250.000 / 15,036 (correctiefactor 2020) + € 100.000 / 13,124 (correctiefactor 2011)]
x 5,3% = € 1285 EUR, aan te geven naast code 1106 van vak III aangifte PB 2022
• belastbaar aj. 2022: € 1285 x 1,8630 (afgerond) x 1,40 = € 3351,60
• aangiftetermijn bij AAPD verstrijkt op 31 december 2021
A is in juni 2021 gecontacteerd door fiscus met vraag om gegevens betreffende
de Spaanse woning te verstrekken via het in te vullen aangifteformulier:
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KI buitenlands vastgoed
• gekocht + verbouwd - rubriek 7 aangifte AAPD:
• “actuele normale verkoopwaarde” van het geheel
• GEEN aangifte (1) aankoopprijs en (2) kostprijs verbouwingswerken
•

“afhankelijk van de aard van de werken is de impact op de reële waarde van het
goed verschillend. Het is dan ook ingewikkeld om de reële waarde van het goed te
berekenen op basis van de aankoopprijs aangevuld met de kostprijs van de werken”

•

waarde OG aangeven voor 100% / NIET beperken tot eigendomsaandeel aangever

KI buitenlands vastgoed
• beroepshalve aangewend OG
• GEEN aangifte(plicht) in PB (aj 2021): NIET belastbaar!

• WEL aangifte(plicht) AAPD!
 KI moet w betekend voor aangifte KI naast code 105 vak III (aj 2022)
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Kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed
Als antwoord op de herhaalde veroordelingen door het Europese Hof van Justitie wegens de
discriminerende wijze waarop België het belastbaar inkomen van een buitenlands onroerend goed
gelegen in de EER, vaststelt in vergelijking met dat van een Belgisch onroerend goed, hervormt
de federale wetgever vanaf aj. 2022 de belasting van buitenlands vastgoed (Wet dd. 17.02.2021,
BS 25.02.2021). Met die hervorming neemt België de nodige maatregelen om gevolg te geven
aan het arrest van het Europees Hof van Justitie en om het belastingstelsel in overeenstemming
te brengen met de Europese principes (Memorie DOC55 1762/001, p. 5). Aan de nieuwe regeling
werd een circulaire gewijd in de vorm van FAQ (Circulaire dd. 01.03.2021). Ook publiceerde de
FOD Financiën een eigen FAQ over de nieuwe regeling.
Zie ook “Oplossing voor discriminatie buitenlandse vakantiewoningen definitief goedgekeurd”
(Fiscale Actualiteit, 24.02.2021).

Principe
De (minimum) belastbare grondslag van een onroerend goed gelegen in het buitenland*
wordt vanaf aj. 2022, net als voor Belgische onroerende goederen, bepaald op basis van een
kadastraal inkomen (KI), dat wordt geïndexeerd, en eventueel verhoogd met 40%. De basis
van de berekening van het belastbaar inkomen van in het buitenland gelegen onroerende
goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, is het kadastraal inkomen wanneer dat ook
voor in België gelegen onroerende goederen het geval is (nieuw art. 7 §1 WIB92). Artikel 7
van het WIB92 maakt geen onderscheid meer naargelang het gaat om een in België gelegen
onroerend goed of een in het buitenland gelegen onroerend goed.
(*) Alle andere landen dan België, dus NIET beperkt tot onroerende goederen gelegen in een andere
EER-lidstaat

Zo wordt de belastbare grondslag van buitenlandse ongebouwde onroerende goederen
(gronden, terreinen), van buitenlands materieel en outillage en van de eigen woning gelegen
in het buitenland (die overigens op basis van art. 12 §3 WIB92 wordt vrijgesteld), bepaald
op het geïndexeerde KI.
Voor buitenlandse gebouwde onroerende goederen (bv. tweede verblijf) is dat het
geïndexeerde KI verhoogd met 40%.
Wordt het buitenlands onroerend goed verhuurd aan een persoon die het gebruikt voor zijn
beroepsactiviteit of aan een vennootschap, dan bestaat de belastbare grondslag uit de
werkelijke huur en huurvoordelen verminderd met forfaitaire kosten (voor gebouwen: 40%
of formule met revalorisatiecoëfficiënt, zie verder) en met als minimum belastbare grondslag
het geïndexeerde KI, voor gebouwen verhoogd met 40%.
Wordt het buitenlands onroerend goed door de huurder aangewend voor land- of tuinbouw,
dan wordt het belast op zijn geïndexeerde KI op voorwaarde dat de verhuring gebeurt
overeenkomstig een met de Belgische pachtwetgeving (dat de maximumpachtprijzen
vastlegt) vergelijkbare buitenlandse wetgeving die de pachtprijzen beperkt.
Voor een vergelijkende tabel ‘belastbaar inkomen buitenlands onroerend goed’ tussen aj.
2021 en aj. 2022, zie Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 34.

Gevolgen voor belastingaangifte en -berekening
De fiscale gelijkschakeling van Belgisch en buitenlands vastgoed – aangifte en berekening op
basis van het kadastraal inkomen – heeft als praktisch gevolg dat de opdeling tussen
“Belgische inkomsten” (rubriek A) en “Buitenlandse inkomsten” (rubriek B) in het vak III van
de aangifte personenbelasting van 2022 zal verdwijnen en alle inkomsten – zowel Belgische
als buitenlandse – naast de ‘binnenlandse’ codes in de huidige rubriek A kunnen worden
aangegeven.
Voor de toepassing van de vrijstelling (met progressievoorbehoud) van buitenlandse
onroerende inkomsten (ten belope van 100% voor landen waarmee België een
dubbelbelastingverdrag heeft gesloten of ten belope van 50% voor ‘niet verdragslanden’),
volstaat het dan te specificeren in een eindrubriek van vak III (met vermelding van land,
code en bedrag) welke onroerende inkomsten van buitenlandse oorsprong zijn (cf. rubriek O
van vak IV of rubriek C van vak V).
Zie ook Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 38-40 en nr. 41-43.
De kostenaftrek van 40% van de brutohuur bij verhuring aan een vennootschap of bij
verhuring ‘voor beroepsdoeleinden’ wordt ook voor buitenlandse gebouwde onroerende
goederen beperkt tot de formule: KI x 2/3 x revalorisatiecoëfficiënt (art. 13 WIB92).
Het kadastraal inkomen stemt overeen met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen. Net als
binnenlandse belastingen zijn buitenlandse belastingen hiervan niet aftrekbaar.
Wanneer het belastbaar inkomen wordt bepaald op grond van de werkelijke huur (bv. aan
vennootschap verhuurd gebouw), wordt de buitenlandse belasting m.b.t. het buitenlands
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onroerend goed verondersteld begrepen te zijn in het kostenforfait van in principe 40%
(Memorie DOC55 1762/001, p. 8 en Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 35-37).
Leningsintresten voor de financiering van het vastgoed blijven uiteraard wel aftrekbaar van
het onroerend inkomen (federale intrestaftrek).
De huurherkwalificatie (huur > KI x 5/3 x revalorisatiecoëfficiënt) is ook van toepassing op
de huur en huurvoordelen die een bedrijfsleider ontvangt van zijn vennootschap voor een in
het buitenland gelegen onroerend goed (art. 32 lid2 3° WIB92). Wanneer het onroerend
goed gelegen is in een land waarmee een dubbelbelastingverdrag is gesloten, komt de
heffingsbevoegdheid met betrekking tot het gedeelte van de huur dat als bezoldiging wordt
gekwalificeerd, net als het gedeelte van de huur dat als onroerend inkomen belast blijft, in
principe toe aan de Staat waar het onroerend goed gelegen is en wordt dus zowel de huur
als de bezoldiging in België vrijgesteld met progressievoorbehoud (Memorie DOC55
1762/001, p. 7 en Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 53-54).
Het kadastraal inkomen van buitenlandse onroerende goederen kan ook proportioneel
worden verminderd in geval van onproductiviteit (art. 15 WIB92 waaraan een §2 lid 2 is
toegevoegd).
De wijzigingen werken ook door in de rechtspersonenbelasting (Memorie DOC55 1762/001,
p. 8).

Welk buitenlands vastgoed krijgt een kadastraal inkomen?
Een kadastraal inkomen (KI) wordt vastgesteld voor in het buitenland gelegen onroerende
goederen waarvan een rijksinwoner (natuurlijk persoon) die onderworpen is aan de
personenbelasting (PB) of een rechtspersoon (bedoeld in art. 180 1° of 220 3° WIB92) die
onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting (RPB), houder is van een zakelijk recht op
die onroerende goederen of waarvan een juridische constructie opgericht door een
rijksinwoner of rechtspersoon, houder is van een zakelijk recht op die onroerende goederen
(art. 471 §1 lid 1 WIB92).
Voor onroerende goederen die toebehoren aan Belgische vennootschappen wordt geen KI
vastgesteld, aangezien dat KI in de vennootschapsbelasting niet wordt gebruikt voor de
bepaling van de belastbare grondslag (Memorie DOC55 1762/001, p. 10).
Onder ‘zakelijk recht’ wordt verstaan: elk soort buitenlands recht op een onroerend goed
dat, door het feit dat zijn titularis er de vruchten van ontvangt, gelijkgesteld kan worden met
eigendom, erfpacht, opstal of vruchtgebruik (art. 471 §1 lid 2 WIB92). Ook de bezitter wordt
de facto geacht houder van een zakelijk recht te zijn, omdat hij de vruchten van een
onroerend goed geniet (Memorie DOC55 1762/001, p. 9).
Een buitenlands onroerend goed waarvan een rijksinwoner (natuurlijk persoon) enkel blote
eigenaar is (en de vennootschap bv. vruchtgebruiker is), wordt dus niet geviseerd en krijgt
geen KI toegekend. Hiervoor moet dan ook geen aangifte bij de AAPD gebeuren (zie verder
en zie FAQ3).

Hoe wordt het kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed bepaald?
In tegenstelling tot Belgisch vastgoed waarvoor het KI wordt bepaald per kadastraal perceel,
wordt het KI van onroerende goederen die in het buitenland gelegen zijn, bepaald per
onroerend goed of, en op voorwaarde van identieke zakelijke rechten, per groep van
onroerende goederen die bestaan uit één woon- of gebruikseenheid (art. 472 §3 WIB92).
Praktisch is het voor de belastingadministratie onmogelijk om de noodzakelijke inlichtingen
voor de vorming van percelen voor goederen in het buitenland op een correcte manier te
verzamelen en moet zij zich baseren op de inlichtingen die meegedeeld worden door de
belastingplichtige. De belastingplichtige moet dus zelf bepalen welke groepen van
onroerende goederen een woon- of gebruikseenheid vormen. In de praktijk worden gronden
altijd gegroepeerd samen met de woon- of gebruikseenheid waartoe die behoren en worden
zij alleen afzonderlijk beschouwd bij gebrek aan een gebouwd goed (Memorie DOC55
1762/001, p. 11).
Gebouwde onroerende goederen
De artikelen 477 en 478 van het WIB92 voorzien in verschillende methodes voor de
vaststelling van het KI van gebouwde onroerende goederen. Dat kan gebeuren op basis van:
1. de normale nettohuurwaarde op referentietijdstip 1975;
2. een vergelijking met gelijkaardige gebouwde percelen waarvan het KI definitief is (in de
praktijk de meest gebruikte methode);
3. bij gebrek aan vergelijkingspunten, volgende formule: normale verkoopwaarde op
referentietijdstip 1975 x 5,3% (= forfaitair jaarrendement).
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Voor buitenlandse onroerende goederen is de eerste en tweede methode in de praktijk
onhaalbaar. Blijft over de derde methode, waar ‘het vinden van de verkoopwaarden anno
1975’ de moeilijkheid is. Daarom wordt, maar niet exclusief, voor buitenlandse gebouwde
onroerende goederen een vierde methode toegevoegd die verder borduurt op de derde
methode (art. 478 lid3 WIB92):
4. actuele normale verkoopwaarde / correctiefactor x 5,3%.
De (voor alle landen te gebruiken uniforme en dus ook arbitraire) correctiefactor laat toe om
de verkoopwaarde van 1975 te reconstrueren op basis van de actuele verkoopwaarde tijdens
het inkomstenjaar. “Het doel is om te bepalen welk bedrag men in 1975 had moeten
investeren om een kapitaal te verwerven dat overeenstemt met de huidige verkoopwaarde”
(Memorie DOC55 1762/001, p. 14). De correctiefactor wordt ieder jaar wettelijk vastgelegd
door de correctiefactor van het voorgaande jaar te vermenigvuldigen met het gemiddelde
van de maandelijkse referte-indexen J met betrekking tot de lineaire obligaties op 10 jaar
verhoogd met ‘1’.
correctiefactor jaar N+1= correctiefactor jaar N x [(som van de ‘maandelijkse referteindexen J’ in jaar N / 12) + 1]
Voor het jaar 2020 is de correctiefactor vastgelegd op 15,036. Jaarlijks maakt de FOD
Financiën de correctiefactor bekend via een bericht in het Staatsblad. Voor 2021 daalt de
correctiefactor (wegens de hogere negatieve referte-index J in 2020) en bedraagt
die 15,018 (Bericht BS 08.03.2021).
Chronologisch overzicht van de correctiefactor:
2021

15,018

2020

15,036

2019

15,006

2018

14,901

2017

14,798

2016

14,739

2015

14,622

2014

14,377

2013

14,040

2012

13,653

2011

13,124

2010

12,678

2009

12,212

2008

11,698

2007

11,203

2006

10,782

2005

10,431

2004

10,023

2003

9,625

2002

9,180

2001

8,730

2000

8,276

1999

7,882

1998

7,538

1997

7,133

1996

6,703

1995

6,242

1994

5,783

1993

5,403

1992

4,972

1991

4,549
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1990

4,133

1989

3,806

1988

3,479

1987

3,224

1986

2,967

1985

2,688

1984

2,414

1983

2,186

1982

1,920

1981

1,687

1980

1,504

1979

1,384

1978

1,279

1977

1,180

1976

1,084

1975

1,000

Onder de ‘actuele normale verkoopwaarde’ wordt de verkoopwaarde verstaan die onder
normale marktomstandigheden kan worden verkregen (exclusief bijkomende kosten zoals
belastingen) (Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 16).
De belastingplichtige kan de actuele verkoopwaarde van zijn onroerend goed doorgaans zelf
bepalen, “omdat hij het goed pas heeft gekocht of omdat hij het kan vergelijken met actuele
prijzen” (Memorie DOC55 1762/001, p. 14). Hij kan die verkoopwaarde ook altijd staven aan
de hand van een recent schattingsverslag van een deskundige. Bij gebrek aan dergelijke
recente deskundige waardebepaling, kan gebruik worden gemaakt van de waarde van het
goed op het moment van de verwerving (bv. de aankoopprijs) onder normale
omstandigheden (dus zonder enige invloed omwille van een persoonlijke of familiale band
met de verkoper). De waarde opgenomen in een successie- of schenkingsaangifte kan
eveneens worden gebruikt (Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 17).
Opmerkingen:
Als de belastingplichtige over informatie beschikt omtrent de huurwaarde of de normale
verkoopwaarde van het goed in 1975, kan hij aan de belastingadministratie vragen
deze waarden te gebruiken in plaats van de huidige verkoopwaarde aangepast met de
correctiefactor (Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 12). In dat geval wordt het KI bepaald op
basis van de eerste of derde berekeningsmethode (zie hoger) en wordt in het
aangifteformulier (zie verder) rubriek 8 ingevuld;
De vierde berekeningsmethode bepaald in art. 478 lid3 WIB92 geldt algemeen. In
theorie kan ze dus ook worden toegepast voor de bepaling van het KI van binnenlandse
onroerende goederen “wanneer er geen enkele referentie voor handen is om de
normale verkoopwaarde vast te stellen op referentietijdstip 1975”.
Wanneer een onroerend goed werd gekocht en vervolgens verbouwd, wordt in rubriek 7
van het aangifteformulier (zie verder) gevraagd de “actuele normale verkoopwaarde” te
vermelden. Er is geen mogelijkheid om enerzijds de aankoopprijs en anderzijds de
kostprijs van de verbouwingswerken aan te geven als berekeningsparameters.
“Afhankelijk van de aard van de werken is de impact op de reële waarde van het goed
verschillend. Het is dan ook ingewikkeld om de reële waarde van het goed te berekenen
op basis van de aankoopprijs aangevuld met de kostprijs van de werken”, zo stelt de
belastingadministratie.
De waarde van het goed moet altijd voor 100% worden aangegeven in het
aangifteformulier bij de AAPD (zie verder) en mag dus niet worden beperkt tot het
eigendomsaandeel van de aangever. De waarde moet in euro worden aangegeven.
Waardes uitgedrukt in andere valuta moeten door de belastingplichtige worden
omgerekend naar euro.
VOORBEELDEN AJ 2022
1. Belastingplichtige koopt op 5 april 2021 een bestaand appartement, gebouwd in 2015, in
Spanje voor 250.000 EUR. Hij neemt het appartement als tweede verblijf in gebruik op 20
mei 2021.
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Kadastraal inkomen: 250.000 EUR / 15,018 (correctiefactor 2021) x 5,3% = 882 EUR.
Aan te geven naast code 1106 van vak III van de aangifte personenbelasting van 2022: 882
x 271 dagen (vanaf 5 april) / 365 dagen = 654,85 EUR.
Belastbaar inkomen aj. 2022: 654,85 EUR x 1,8630 (afgerond) x 1,40 = 1.708 EUR.
Aangiftetermijn bij AAPD (zie verder) verstrijkt op 5 augustus 2021.
De te gebruiken rubriek in het aangifteformulier is rubriek 6 (of 4): de te vermelden
verwervingsprijs van het appartement is de aankoopprijs exclusief notariskosten,
registratierechten...
2. Belastingplichtige koopt op 5 april 2021 een nieuwbouw appartement in Spanje voor 250.000
EUR. Hij (eerste gebruiker) neemt het appartement als tweede verblijf in gebruik op 20 mei
2021.
Kadastraal inkomen: 250.000 EUR / 15,018 x 5,3% = 882 EUR.
Aan te geven naast code 1106 van vak III: 882 x 226 dagen (vanaf 20 mei) / 365 dagen =
546,12 EUR.
Belastbaar inkomen aj. 2022: 546,12 EUR x 1,8630 (afgerond) x 1,40 = 1.423,80 EUR.
Aangiftetermijn bij AAPD (zie verder) verstrijkt op 19 juni 2021 (!)
De te gebruiken rubriek in het aangifteformulier is rubriek 6 (of 4): de te vermelden
verwervingsprijs van het appartement is de aankoopprijs exclusief notariskosten, btw,
registratierechten...
3. Belastingplichtige kocht op 5 april 2019 een appartement, gebouwd in 2015, in Spanje voor
240.000 EUR. Hij nam het appartement als tweede verblijf in gebruik op 20 mei 2019. Met
betrekking tot inkomstenjaar 2020 werd het belastbaar inkomen aangegeven op basis van
de ‘valor catastral’.
Kadastraal inkomen: 240.000 EUR / 15,006 (correctiefactor 2019*) x 5,3% = 848 EUR, aan
te geven naast code 1106 van vak III.
Belastbaar inkomen aj. 2022: 848 EUR x 1,8630 (afgerond) x 1,40 = 2.212 EUR.
(*) zie ook Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 58-59.

OPMERKING: tot aj. 2021 werd naast code 1130 van vak III in principe het bedrag van de
huurwaarde aangegeven (6.000 à 8.000 EUR) maar op basis van een administratieve
tolerantie kon dit bedrag worden beperkt tot: valor catastral (bv. 240.000 EUR) x 1,1% – IBI
(buitenlandse belasting, bv. 600 EUR) = 2040 EUR. Belastbaar aj. 2021: 2.040 EUR – 40%
kostenaftrek = 1.224 EUR.
Aangiftetermijn bij AAPD (zie verder) verstrijkt op 31 december 2021. De belastingplichtige
zal in de loop van 2021 worden gecontacteerd door de belastingadministratie met vraag om
de gegevens betreffende het appartement te verstrekken (zie verder). De te gebruiken
rubriek in het aangifteformulier is rubriek 6 (of 4): de te vermelden verwervingsprijs van het
appartement is de aankoopprijs exclusief notariskosten, registratierechten...
4. Er wordt aangenomen dat de waarde van een nieuwbouw het resultaat kan zijn van de
optelsom van de verwervingsprijs van de grond en de kosten van de constructie.
Voorbeeld: het kadastraal inkomen van een nieuwe constructie waarvan de oprichting werd
beëindigd in 2020 (kostprijs 250.000 EUR, in gebruik genomen in november 2020) op een
grond verworven in 2011 voor 100.000 EUR wordt als volgt berekend: [250.000 / 15,036
(correctiefactor 2020) + 100.000 / 13,124 (correctiefactor 2011)] x 5,3 % = 1.285 EUR
(Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 60-61).
Aangiftetermijn bij AAPD (zie verder) verstrijkt op 31 december 2021. De te gebruiken
rubriek in het aangifteformulier is rubriek 5 (of 4): de te vermelden verwervingsprijs van de
grond is de aankoopprijs exclusief notariskosten, registratierechten. De te vermelden
kostprijs van de constructie is de prijs zonder btw of enige andere buitenlandse belasting.
Meer praktijkvoorbeelden met betrekking tot de bepaling van het belastbaar inkomen van
buitenlandse onroerende goederen vindt u in circulaire dd. 01.03.2021, nr. 64-72.
Ongebouwde onroerende goederen
Voor ongebouwde onroerende goederen gelegen in het buitenland wordt het KI bepaald op 2
EUR per hectare (art. 482/1 WIB92).
Voorbeeld: een terrein van 50 aren krijgt een KI van 1 EUR (0,5 hectare x 2 EUR). Een
terrein van 20 aren krijgt na afronding een KI van 0 EUR (Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 62).
De te gebruiken rubriek in het aangifteformulier (zie verder) is rubriek 10.
Materieel en outillage
Het KI van materieel en outillage gelegen in het buitenland wordt op dezelfde wijze bepaald
als het binnenlandse, d.w.z. op 5,3% van de gebruikswaarde (art. 483 WIB92). De
gebruikswaarde is gelijk aan 30% van de aanschaffings- of beleggingswaarde als nieuw,

29

eventueel vermeerderd met de kosten van opeenvolgende veranderingen.
Voorbeeld: een investering van 100.000 EUR betekent een gebruikswaarde van 30.000 EUR
(100.000 x 30%) en een KI van 1.590 EUR (30.000 x 5,3 %) (Circulaire dd. 01.03.2021, nr.
63). De te gebruiken rubriek in het aangifteformulier (zie verder) is rubriek 9.
Betekening van het kadastraal inkomen
Het kadastraal inkomen (KI) wordt vastgesteld door de Administratie Opmetingen en
Waarderingen (het vroegere Kadaster) en zij betekent het kadastraal inkomen aan de
burger. Het kadastraal inkomen van buitenlandse onroerende goederen zal eveneens
beschikbaar zijn op de website www.myminfin.be. Het vaststellen van dat kadastraal
inkomen zal enige tijd in beslag nemen. In principe zal het kadastraal inkomen beschikbaar
zijn tegen 1 maart 2022 (Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 7), zodat iedere betrokken
belastingplichtige het KI tijdig kan verwerken in zijn belastingaangifte. Dat gebeurt voor het
eerst in de aangifte van 2022. Het KI zal ook worden geïntegreerd in Tax-on-web aj. 2022.
De betekening van het KI opent een termijn van twee maanden waarbinnen de
belastingplichtige bezwaar kan indienen door er middels een aangetekend schrijven* een
nieuw bedrag van kadastraal inkomen tegenover te stellen (Circulaire dd. 01.03.2021, nr.
19).
Wanneer geen enkel KI werd betekend voor een bepaald goed of wanneer dat goed niet
verschijnt in de rubriek ‘Mijn woning’ op de site www.myminfin.be, moet de
belastingplichtige de Administratie Opmetingen en Waarderingen (Cel buitenlands KI) daar
zo snel mogelijk van op de hoogte brengen om de situatie recht te zetten (Circulaire dd.
01.03.2021, nr. 33).
(*) te versturen naar Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI, Koning Albert IIlaan 33, bus 55, 1030 Brussel

Aangifteplicht bij de Algemene Administratie van de patrimoniumdocumentatie
(AAPD)
Overeenkomstig art. 473 §1 en § 2 lid1 WIB92 moet de belastingplichtige, houder van een
zakelijk recht op het onroerend goed (d.w.z. rijksinwoner of RPB-rechtspersoon die houder is
van een buitenlands recht op een buitenlands onroerend goed, gelijkaardig aan eigendom,
erfpacht, opstal, vruchtgebruik of bezit) of de ‘Belgische oprichter’ van een juridische
constructie die houder is van een dergelijk zakelijk recht spontaan en op eigen initiatief:
1. binnen 30 dagen (volgend op de hierna genoemde gebeurtenis), maar ten vroegste
op 27 maart 2021*, melden aan de AAPD de (datum van):
ingebruikneming** (of de eraan voorafgaande verhuring) van een nieuw opgericht
of herbouwd onroerend goed;
voltooiing** van de verbouwing van het onroerend goed;
verandering** in de wijze van exploitatie, de omvorming of verbetering van het
ongebouwd onroerend goed;
in- of buitengebruikstelling** van materieel en outillage;
(*) art. 15 Wet dd. 17.02.2021. 27 maart is een zaterdag, in de praktijk dus maandag 29
maart.
(**) Elke nieuwbouw en alle veranderingen, renovaties, vergrotingen en andere wijzigingen
die als aanzienlijk worden beschouwd door de wet, leiden tot een herschatting van het
kadastraal inkomen. Onder aanzienlijke wijzigingen worden deze uit art. 494 WIB92,
verstaan. Bij wijzigingen aan gebouwen gaat het om veranderingen die leiden tot een
verhoging of vermindering van het KI met minstens 15% of 50 EUR (Circulaire dd.
01.03.2021, nr. 24)
Het KI kan ook worden herzien op basis van art. 491 WIB92 wanneer de huurwaarde van het
buitenlands goed sterk is gedaald ten gevolge van de economische of politieke context
(Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 27-29).

2. binnen vier maanden* (volgend op de hierna genoemde gebeurtenis) melden aan de
AAPD de (datum** van) verwerving*** of vervreemding van het onroerend goed (na
2020). Valt de verwerving of vervreemding in de periode van 1 januari 2021 tot en met
24 februari 2021, dan wordt de aangiftetermijn verlengd tot 30 juni 2021 (art. 15 Wet
dd. 17.02.2021).
Deze meldplicht geldt niet als het een nieuw gebouwd of herbouwd onroerend goed
betreft dat op datum van verwerving of vervreemding nog niet eerder in gebruik werd
genomen of nog niet verhuurd werd (art. 473 §2 lid4 WIB92). Van zodra de
ingebruikname (of verhuring) een feit is, is er dan de gewone meldplicht ‘binnen 30
dagen’ overeenkomstig art. 473 §1 WIB92 (zie hierboven).
Deze meldplicht betreffende verwerving of vervreemding geldt specifiek voor
buitenlandse onroerende goederen aangezien de belastingadministratie hiervan niet
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automatisch op de hoogte wordt gebracht, in tegenstelling tot Belgische onroerende
goederen waarvan de transacties bij (notariële) akte worden geregistreerd (Memorie
DOC55 1762/001, p. 12).
(*) De termijn van vier maanden laat toe om een zekere samenhang te behouden met de termijn
die van toepassing is bij de registratie van notariële akten van aan- en verkoop van onroerende
goederen.
(**) De datum van overdracht (verwerving of vervreemding) wordt bepaald volgens de regels die
gelden in het land waar het goed gelegen is.
(***) verwerving = verkoop, successie of verwerving van zakelijke rechten op een andere wijze.

Overgangsregeling
De belastingplichtige die op 31 december 2020 houder is van een zakelijk recht op een
buitenlands onroerend goed, moet dit in principe uiterlijk 31 december 2021 spontaan en op
eigen initiatief melden aan de AAPD (art. 473 §2 lid2 WIB92).
Deze meldplicht geldt niet als het een nieuw gebouwd of herbouwd onroerend goed betreft
dat nog niet eerder in gebruik werd genomen of nog niet verhuurd werd (art. 473 §2 lid4
WIB92). Van zodra de ingebruikname (of verhuring) een feit is, is er dan de gewone
meldplicht ‘binnen 30 dagen’ overeenkomstig art. 473 §1 WIB92 (zie hoger).
De belastingadministratie stelt in de loop van 2021 een lijst op van belastingplichtigen die
voor de aanslagjaren 2020 en/of 2021 inkomsten van buitenlandse onroerende goederen
hebben aangegeven (het betreft ongeveer 170.000 aangiften) en contacteert die
belastingplichtigen om bij hen de informatie te verzamelen die nodig is om het KI van hun
buitenlandse onroerende goederen vast te stellen (Memorie DOC55 1762/001, p.
12 en Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 30). Voor de gegevens die door de
belastingadministratie minstens worden gevraagd, zie verder.
Op 15 juni 2021 werden ongeveer 170.000 belastingplichtigen aangeschreven door de
belastingadministratie met de vraag om het formulier in te vullen en in te dienen voor het
vaststellen van het KI van het buitenlands onroerend goed. De belastingplichtigen die voor
aj. 2021 (= aangifte 2021) voor de eerste maal een buitenlands onroerend
goed hebben aangeven, krijgen in de loop van de maanden september en oktober 2021
het formulier toegezonden, per post of digitaal in de eBox. Het formulier kan ook
elektronisch worden ingevuld via myminfin.
Van BNI naar PB
De belastingplichtige die onderworpen was aan de BNI en onderworpen wordt aan de
personenbelasting (PB) of aan de rechtspersonenbelasting (RPB) en op de eerste dag van
het eerste belastbare tijdperk dat hij onderworpen is aan de PB (of aan de RPB), houder is
van een zakelijk recht op een buitenlands onroerend goed, moet dit binnen 30
dagen* volgend op die ‘eerste dag’ spontaan en op eigen initiatief melden** aan de AAPD
(art. 473 §2 lid3 WIB92).
Deze meldplicht geldt niet als het een nieuw gebouwd of herbouwd onroerend goed betreft
dat nog niet eerder in gebruik werd genomen of nog niet verhuurd werd (art. 473 §2 lid4
WIB92). Van zodra de ingebruikname (of verhuring) een feit is, is er dan de gewone
meldplicht ‘binnen 30 dagen’ overeenkomstig art. 473 §1 WIB92 (zie hoger).
(*) Wanneer de ‘eerste dag’ valt in de periode van 1 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 wordt de
aangiftetermijn verlengd tot 27 maart 2021 (art. 15 Wet 17.02.2021).
(**) Dit geldt eveneens voor de rechtspersoon die onderworpen was aan de vennootschapsbelasting (VB)
en onderworpen wordt aan de RPB.

Hoe aangeven bij de AAPD?
De aangifte gebeurt concreet via het invullen van het aangifteformulier, op papier of digitaal:
1. ofwel per gewone brief gericht aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel
buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33, bus 55, 1030 Brussel;
2. ofwel via email* gericht aan foreigncad@minfin.fed.be;
3. ofwel door de gevraagde gegevens in te vullen op de website www.myminfin.be (dit is
mogelijk vanaf juni 2021): rubriek ‘mijn woning’ → ‘mijn onroerende gegevens
raadplegen’ → ‘een goed in het buitenland aangeven’.
(*) “als het onderwerp van uw email de aangifte van de nieuwe verwerving van een onroerend
goed is, beschouwen we de datum van verzending van uw email als de datum van aangifte”
(Persmededeling FOD Financiën dd. 08.03.2021).

Op basis van de meegedeelde gegevens start de belastingadministratie vervolgens de
procedure op tot vaststelling van het KI (Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 22-23).
Welke gegevens worden (minstens) gevraagd mee te delen?
Die gegevens zijn: een korte beschrijving van het onroerend goed (woning,
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nijverheidsgebouw, grond…), de ligging (land en adres), de eigendomsrechten (in te vullen
onder de vorm van een breuk*), de normale verkoopwaarde voor gebouwde onroerende
goederen (exclusief de bijkomende kosten en belastingen!) of de oppervlakte voor
ongebouwde onroerende goederen. Als de normale verkoopwaarde niet gekend is, de
aankoopprijs en het jaar van verwerving, en een overzicht van de eventuele kosten van
werken aan het goed uitgevoerd na de verwerving en de datum van die werken (Circulaire
dd. 01.03.2021, nr. 31). Bijkomende inlichtingen kunnen steeds worden opgevraagd door de
belastingadministratie (bv. kopie aankoopakte).
(*) bijvoorbeeld 1/1 als belastingplichtige eigenaar is van het gehele goed; 1/2 als belastingplichtige het
goed samen met zijn echtgenoot in gemeenschap heeft, door iedere echtgenoot afzonderlijk aan te
geven; 3/4 als belastingplichtige het goed voor de helft in volle eigendom en voor een kwart in
vruchtgebruik heeft; 1/3 als belastingplichtige het goed samen met zijn twee broers in onverdeeldheid
heeft;…

Niet naleving van de aangifteplicht bij de AAPD wordt gesanctioneerd met een
administratieve boete van 250 EUR tot 3.000 EUR (art. 445 WIB92). Bij KB worden de schaal
van de administratieve boetes en haar toepassingsmodaliteiten vastgelegd. Deze hogere
boeteschaal geldt voor inbreuken op art. 473 WIB92 in zijn geheel, dus ook m.b.t.
binnenlandse onroerende goederen (Memorie DOC55 1762/001, p. 10).

Belastbaarheid van het buitenlands kadastraal inkomen
Overeenkomstig art. 9 WIB92 wordt het kadastraal inkomen (KI) geacht te bestaan en is het
inkomen bijgevolg belastbaar:
1. vanaf de dag van ingebruikneming (of de eraan voorafgaande verhuring) van een nieuw
opgericht of herbouwd onroerend goed;
2. vanaf de dag van voltooiing van de verbouwing van het onroerend goed;
3. vanaf de dag van verandering in de wijze van exploitatie,
de omvorming of verbetering van het ongebouwd onroerend goed;
4. vanaf de dag van in- of buitengebruikstelling van materieel en outillage;
5. vanaf de dag van verwerving of vervreemding van het onroerend goed;
6. vanaf de eerste dag van het belastbaar tijdperk van overgang van BNI naar PB;
7. maar ten vroegste vanaf 1 januari 2021 voor buitenlands onroerende goederen
waarvan de belastingplichtige op 31 december 2020 houder is van een zakelijk recht op
dat goed (zie ook Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 8).
Als het buitenlands onroerend goed slechts gedurende een deel van het belastbaar tijdperk
in bezit was, moet slechts het deel van het KI dat slaat op de periode uitgedrukt in dagen
waarin dat onroerend goed in eigendom, bezit, erfpacht, opstal of vruchtgebruik was,
worden aangegeven in de aangifte vanaf 2022 (Circulaire dd. 01.03.2021, nr. 51).

monKEY.be (JW)
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Coronasteun-uitkeringen
overzicht fiscale behandeling

lokale coronasteun
• Wetten van 29 mei 2020, van 20 december 2020 en van 2 april 2021
Circulaires van 21 oktober 2020 en 1 juli 2021
• vergoedingen toegekend door gewesten, gemeenschappen, provincies of
gemeenten = BELASTINGVRIJ (PB + VB)
• terugbetaling = verworpen uitgave
• voorwaarden
• GEEN vergoeding voor levering van goederen of diensten
• betaald om economische/sociale gevolgen van coronacrisis het hoofd te bieden
• tussen 15 maart 2020 en 31 december 2021 (verlengd door Wet van 2 april 2021)
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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lokale coronasteun
• premies voor sluiting van handelszaken: VL premie van € 4000, € 2000 en € 160,
BRU premie van € 4000 & WAL premie van € 5000 en € 2500
• VL premie voor compensatie van omzetverlies
• VL premie van 202,68 EUR water & elektriciteit eerste maand tijdelijke werkloosheid
• VL vergoeding voor onthaalouders van € 17,50 (per afwezigheidsdag van het oppaskind)
& gelijkaardige vergoedingen betaald in andere gewesten
• VL tegemoetkoming rechtstreeks toegekend in periode 15.03.2020 - 31.03.2021 vanuit noodfonds
voor cultuur aan instellingen en zelfstandige kunstenaars
indien toekenning via tussenschakel van gesubsidieerde organisaties:
• annulatievergoeding = vrijgesteld
• vergoeding voor voorbereidende kosten = belastbaar (= vergoeding voor levering van goederen en
diensten) PV 154 van 23 december 2020
• andere (bij KB te bepalen)…
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

lokale coronasteun
• Niet in aangifte PB, WEL in aanslagbiljet PB  beoordeling bestaansmiddelen
• regionale of lokale overheid communiceert de toegekende bedragen @ fiscus
 (nieuwe) fiche 281.99 via belcotax-on-web (uiterlijk 29 juni 2021)
= voor coronasteun die, als ze belastbaar was, zou worden belast in PB

 (bestaande) fiche 281.93 via belcotax-on-web (uiterlijk 29 juni 2021)
= voor coronasteun die, als ze belastbaar was, zou worden belast in VB of BNI

• Berichten BS van 18 november 2020 & van 22 december 2020
• belastbare coronasteun (vrijstellingsvoorwaarden niet vervuld)  fiche 281.50

Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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federale coronasteun - heropstartoverbruggingsrecht
• heropstart-overbruggingsrecht zelfstandigen (in hoofd- & bijberoep)
(+ klassiek overbruggingsrecht & ouderschapsverlof)
= “vergoeding tot herstel van tijdelijke derving van inkomsten”
 belastingplichtige met winst/baten, bedrijfsleider en helper:
belast als ‘ander vervangingsinkomen’ - fiche 281.18
(GEEN forfaitaire kosten, WEL belastingvermindering vervangingsinkomen)
Vak IV

 meewerkende echtgenoot: NIET belastbaar (niet aan te geven)
vanaf aj. 2023 WEL wettelijke basis voor belasting vervangingsinkomsten (voorontwerp wet)

• Circulaire van 4 september 2020
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

federale coronasteun - crisisoverbruggingsrecht
• crisis-overbruggingsrecht zelfstandigen (in hoofd- & bijberoep)
= “compensatie v. gedwongen vermindering van werkzaamheid”
 belastingplichtige met winst/baten: belast als compensatievergoeding
@16,5% voor zover ‘4 jaren’-grens niet overschreden - fiche 281.50
(in berekeningsgrondslag forfaitaire kosten + belastingkrediet lage activiteitsinkomsten)
Vak XVII
Vak XVIII

opmerking: MAG NIET in berekeningsgrondslag sociale bijdragen: opvolgen!
 bedrijfsleider (of helper): belast als ‘ander vervangingsinkomen’ - fiche 281.18
Vak IV
= progressief tarief met belastingvermindering voor vervangingsinkomen

 meewerkende echtgenoot: NIET belastbaar (niet aan te geven), WEL vanaf aj. 2023
• Circulaire van 8 juli 2020
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35

federale coronasteun – crisisoverbruggingsrecht - sociaal
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federale coronasteun – crisisoverbruggingsrecht winst/baten
• ‘4 jaren’-grens
• Voorbeeld:
•
•
•
•

Netto baten als therapeut 2019: € 9000
Netto baten als therapeut 2018: € 5000
Netto baten als therapeut 2017: - € 4000 (verlies)
Netto baten 2016: nog geen therapeut (wel nettowinst van € 18.000 als makelaar)

• ‘4 jaren’-grensbedrag = € 10.000 (9000 + 5000 – 4000)
• crisis-overbruggingsrecht = compensatievergoeding(en) 2020
voor gedwongen vermindering activiteit als therapeut = € 12.000 (fiche 281.50)
• € 10.000 belast tegen 16,5% (tenzij globalisatie voordeliger) – code *655 XVIII
• € 2000 belast tegen progressief tarief – code *661 vak XVIII
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federale coronasteun – overbruggingsrecht

Fiche 281.50  mogelijk toch code *271 vak IV (= vervangingsinkomen) !
Fiche 281.25 voor teruggevorderd én terugbetaald overbruggingsrecht
 herziening aanslagen
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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federale coronasteun – consumptiecheque
• Wetten van 15 en 31 juli 2020 & KB’s van 28 december 2020 en 21 juli 2021
Circulaires van 22 oktober 2020 en 12 maart 2021
& PV 23 van 30 oktober 2020
• belastingvrij voor werknemer en volledig aftrekbaar voor werkgever
+ vrijstelling RSZ
• mogelijkheid, geen verplichting voor WG
• zelfstandige bedrijfsleiders (zonder arbeidsovereenkomst) uitgesloten
• bijkomend voordeel (geen vervanging van loon, VAA…)
• op naam WN / papier of elektronisch / niet omzetbaar in geld
• + 720.000 werknemers ontvingen consumptiecheques
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federale coronasteun – consumptiecheque
• CAO of individuele overeenkomst
• maximaal € 10 per cheque & € 300 per ‘WG betaald aan één WN’
> € 300  belastbaar voor totaliteit
• uitreiken t/m 31 december 2020 (bepaalde sectoren, bv. zorg, tot 30 juni 2021)
geldig t/m 31 december 2022
• vóór augustus 2021 te besteden in:
• horecazaken
• kleinhandelszaken (cf. criteria microvennootschap)
> 1 maand verplichte sluiting / fysieke aankoop (niet online)
• erkende of gesubsidieerde inrichtingen in cultuur- en sportsector

• vanaf augustus 2021 te besteden in:
• horecazaken en kleinhandelszaken (incl. hersteldiensten) - fysieke aanwezigheid
• welnesscentra, toeristische attracties, bioscopen, bowlingzalen, zwembaden, fitnesscentra
e.a. erkende of gesubsidieerde inrichtingen in cultuur- en sportsector
• schoonheids-, nagel- en massagesalons, pedicurezaken, kappers, tatoeageshops en rijscholen
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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federale coronasteun – coronapremie werknemers
• Wet van 18 juli 2021 (n.a.v. loonakkoord)
• werkgevers/ondernemingen die tijdens coronacrisis “goede resultaten”
hebben behaald kunnen coronapremie in de vorm van cheques toekennen
(= mogelijkheid / GEEN verplichting voor WG)
• belastingvrij voor werknemer en volledig aftrekbaar voor werkgever
16% bijzondere sociale werkgeversbijdrage
• enkel voor werknemers
zelfstandige bedrijfsleiders (zonder arbeidsovereenkomst) uitgesloten
• voorwaarden cf. consumptiecheque: bijkomend voordeel (geen vervanging van
loon, VAA…) / op naam WN / papier of elektronisch / niet omzetbaar in geld /
via CAO of individuele overeenkomst
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federale coronasteun – coronapremie werknemers
• maximaal € 10 per cheque & € 500 per ‘WG betaald aan één WN’
> € 500  belastbaar voor totaliteit
• uitreiken vanaf 1 augustus t/m 31 december 2021
geldig t/m 31 december 2022
• (cf. consumptiecheque) te besteden in:
• horecazaken en kleinhandelszaken (incl. hersteldiensten) - fysieke aanwezigheid
• welnesscentra, toeristische attracties, bioscopen, bowlingzalen, zwembaden,
fitnesscentra e.a. erkende of gesubsidieerde inrichtingen in cultuur- en sportsector
• schoonheids-, nagel- en massagesalons, pedicurezaken, kappers, tatoeageshops en
rijscholen
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federale coronasteun – coronapremie zelfstandigen
• Wet van 18 juli 2021
• zelfstandigen (winst, baten, zelfstandige bedrijfsleider, helper & meewerkende
echtgenoot) die overbruggingsrecht hebben ontvangen gedurende zes maanden
of langer in periode van 1.10.2020 – 30.04.2021
• hoofd- én bijberoep (vw: sociale bijdragen hoofdberoep) / ongeacht sector
• uitkering in cash (GEEN cheques)
• premie = € 598,802395(!) bruto belast tegen afzonderlijk tarief van 16,5%
(tenzij belasting tegen gewone progressieve tarief voordeliger)
netto = € 500 (zonder gemeentebelasting!)
• GEEN bestedingsvoorschriften
• uiterlijk 30 september 2021 automatisch toegekend door sociaal verzekeringsfonds
die overbruggingsrecht betaalde
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

federale coronasteun – aanmoedigingspremie
• werknemers in zorg
• in 2020 n.a.v. coronacrisis betaald @ medisch personeel
(verpleegkundigen, artsen, …)
• maximum € 985 bruto
• belast als beroepsinkomen
toepassing schaal bedrijfsvoorheffing ‘exceptionele vergoedingen’
• mogelijk betaald als ‘niet recurrent resultaatsgebonden voordeel’ (loonbonus)
PV 55012084C van 13 januari 2021
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federale coronasteun – vergoeding COVID19vrijwilligersfonds
• Wetten van 19 mei 2020 en 27 juni 2021 & KB van 4 juni 2020
• Schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers COVID-19-slachtoffers…
• …betaalt forfaitaire vergoeding aan rechthebbenden van vrijwilligers die overlijden
als gevolg van besmetting door COVID-19 in kader van hun vrijwilligersactiviteit
buitenshuis in de periode 10 maart 2020 - 1 januari 2022
• € 18.651 voor echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van vrijwilliger
 € 18,651/2 voor gescheiden partner met onderhoudsuitkering betaald door vrijwilliger
€ 15.542,50 voor kinderen (tot 18 jaar of met recht op kinderbijslag) van vrijwilliger
tot max. € 1020 begrafeniskostenvergoeding
• vrijgesteld van personenbelasting én als nettobestaansmiddel

Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

Coronasteun
Vergoedingen betaald door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten in
het kader van coronasteunmaatregelen, zijn vrijgesteld van personenbelasting. De vrijstelling
werd ingevoerd door artikel 6 van de wet dd. 29.05.2020 (BS 11.06.2020). Het betreft
vergoedingen die door regionale en lokale overheden worden toegekend als compensatie voor de
economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden van de beperkende maatregelen
genomen ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19). Zie ook PV 302 dd.
07.04.2020, Circulaire dd. 21.10.2020 en dd. 01.07.2021.
Vrijstellingsvoorwaarden: de vergoeding mag geen tegenprestatie vormen voor de levering van
goederen of diensten en moet betaald zijn om de economische en sociale gevolgen van de COVID19-pandemie het hoofd te bieden.
Het betreft o.a. volgende vergoedingen:
de regionale premies voor sluiting van handelszaken (Vlaamse premie van 4.000, 2.000 en
160 EUR, Brusselse premie van 4.000 EUR en Waalse premie van 5.000 en 2.500 EUR);
de Vlaamse premie voor compensatie van omzetverlies;
de Vlaamse premie van 202,68 EUR voor water & elektriciteit voor eerste maand tijdelijke
werkloosheid;
de Vlaamse vergoeding voor onthaalouders van 17,50 EUR (per afwezigheidsdag van het
oppaskind) en gelijkaardige vergoedingen betaald in de andere gewesten;
de Vlaamse financiële tegemoetkoming rechtstreeks toegekend tussen 15 maart 2020 en 31
maart 2021 vanuit het noodfonds voor cultuur aan instellingen en zelfstandige kunstenaars.
Wordt de tegemoetkoming echter uitgekeerd aan zelfstandige kunstenaars en artiesten via
de tussenschakel van gesubsidieerde organisaties, dan moet een onderscheid worden
gemaakt tussen de ‘annulatievergoeding’ – die is van belasting vrijgesteld – en de
‘vergoeding voor voorbereidende kosten’ – die laatste is wel belastbaar omdat ze een
vergoeding uitmaakt in ruil voor de levering van goederen en diensten en dus niet voldoet
aan de basisvoorwaarde voor belastingvrijstelling, zie hoger (PV 154 dd. 23.12.2020).
…
De vrijstelling gold aanvankelijk voor vergoedingen betaald tussen 15 maart 2020 en 31
december 2020, maar deze periode werd een eerste maal verlengd tot en met 31 maart 2021
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(Wet dd. 20.12.2020, BS 30.12.2020) en vervolgens nogmaals verlengd tot 31 december 2021
(Wet dd. 02.04.2021, BS 13.04.2021).
De vrijgestelde vergoedingen zijn niet belastbaar en moeten niet worden aangegeven maar ze
worden wel overgenomen in het aanslagbiljet in de personenbelasting om een correcte
beoordeling van de bestaansmiddelen toe te laten (voor personen ten laste, voor de toekenning
van parafiscale toelagen…). Aan de Gewesten, Gemeenschappen, provincies of gemeenten wordt
daarom gevraagd om de nodige informatie te bezorgen aan de FOD Financiën (Memorie van
toelichting DOC55 1174/001, p. 10 en Circulaire dd. 21.10.2020). Die communicatie verloopt in
principe via de nieuwe fiche 281.99 die via Belcotax-on-web aan de belastingadministratie wordt
overgemaakt uiterlijk 29 juni 2021 (m.b.t. aanslagjaar 2021) (Bericht BS dd. 18.11.2020). De
fiche bevat geen aangiftecodes. De ontvanger van de steun moet de erop vermelde bedragen dus
niet aangeven.
Voor belastingvrije coronasteun die, als ze belastbaar was, zou worden belast in de
vennootschapsbelasting of de belasting niet-inwoners, kunnen de Gewesten, Gemeenschappen,
provincies en gemeenten de bestaande fiche 281.93 opstellen en tegen uiterlijk 29 juni aan de
belastingadministratie via Belcotax-on-web bezorgen (zie Bericht BS dd. 22.12.2020). Voor
coronavergoedingen die niet voldoen aan de vrijstellingsvoorwaarden moet de fiche 281.50
worden opgesteld. Zie ook PV 55013597C dd. 10.02.2021 en PV 225 dd. 10.02.2021
Het deel van de van belasting vrijgestelde vergoeding dat aan het gewest, de gemeenschap, de
provincie of de gemeente wordt terugbetaald, is geen aftrekbare beroepsuitgave.
De vrijstelling geldt NIET voor de coronasteunmaatregelen toegekend door de federale
overheid.
De (forfaitaire) tijdelijke werkloosheidsuitkering (inclusief coronatoeslag) wordt belast
als werkloosheidsuitkering die eventueel recht geeft op een belastingvermindering
(zie Circulaire dd. 03.07.2020).
Het crisisoverbruggingsrecht toegekend op basis van de wet dd. 23.03.2020 aan
zelfstandigen (in hoofd- of bijberoep) en aangevraagd via het sociaal verzekeringsfonds van
zelfstandigen, wordt overeenkomstig art. 171 1° c en 4° b WIB92, belast als
compensatievergoeding betaald ter compensatie van een gedwongen vermindering van
werkzaamheid (zie ook Memorie van toelichting DOC55 1174/001, p. 9 en Circulaire dd.
08.07.2020, nr. 3-4). Het belastingtarief bedraagt in principe 16,5% en is van toepassing
voor zover de ‘winst of baten van 4 jaren’-grens niet is overschreden (art. 171 lid1 1 c en 4
b WIB92). Het bedrag van de vergoeding die die grens overschrijdt, wordt belast tegen het
gewone progressieve tarief. Het crisisoverbruggingsrecht wordt in dat geval door de betaler
vermeld op een fiche 281.50. Deze fiscale kwalificatie geldt enkel voor betalingen aan
zelfstandigen met winst of baten (code *605 van vak XVII en code *655 van vak XVIII)(*).
Het crisisoverbruggingsrecht betaald aan bedrijfsleiders en aan ‘helpers van zelfstandigen’,
dat in principe wordt verantwoord op een fiche 281.18, wordt belast als een ‘ander
vervangingsinkomen’ (Circulaire dd. 08.07.2020, nr. 5) met eventueel recht op
belastingvermindering, aan te geven in vak IV, code *271. Is het crisisoverbruggingsrecht
verkregen als compensatie van het verlies van bezoldigingen van een meewerkende
echtgenoot, dan is dat recht niet belastbaar (Circulaire dd. 08.07.2020, nr. 6). Zie ook PV
55012882C dd. 03.02.2021.
Wanneer het crisisoverbruggingsrecht wordt belast als een compensatievergoeding
(belastingplichtige met winst of baten), is het een activiteitsinkomen (en geen
vervangingsinkomen) dat eventueel recht geeft op het belastingkrediet voor lage
activiteitsinkomsten en dat deel uitmaakt van de grondslag voor de berekening van
forfaitaire beroepskosten. Wanneer het crisisoverbruggingsrecht wordt belast als ‘ander
vervangingsinkomen’ (bedrijfsleider), dan geeft het recht op de belastingvermindering voor
‘pensioenen en andere vervangingsinkomsten’, maar worden er geen forfaitaire kosten op
berekend.
(*) Omdat het crisisoverbruggingsrecht van zelfstandigen wordt aangegeven in het vak van de winst of
het vak van de baten, wordt met het bedrag ervan in principe ook rekening gehouden voor de berekening
van de verschuldigde sociale bijdragen. Maar met het oog op een gelijke behandeling van alle verkrijgers
van een overbruggingsrecht, is beslist het crisisoverbruggingsrecht van zelfstandigen ook vrij te stellen
van sociale bijdragen.

Berekeningsvoorbeeld ‘4 jaren’-grens
Er werd aan een ‘zelfstandige met baten’ in 2020 een crisisoverbruggingsrecht betaald
van 12.000 EUR (fiche 281.50) voor de gedwongen vermindering van zijn activiteit als
therapeut.
Referentieperiode voor de bepaling van de ‘vier jaren’-grens: 2016 - 2019
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Netto
Netto
Netto
Netto

baten
baten
baten
baten

als therapeut 2019:
€ 9000
als therapeut 2018:
€ 5000
als therapeut 2017:
- € 4000 (verlies)
2016: nog geen therapeut (wel nettowinst van € 18.000 als makelaar)

‘4 jaren’-grensbedrag = € 10.000 (9000 + 5000 – 4000)
→ € 10.000 belast tegen 16,5% (tenzij globalisatie voordeliger) – code *655 vak
XVIII
→ € 2000 belast tegen progressief tarief – code *661 vak XVIII
Het heropstartoverbruggingsrecht (of relance-overbruggingsrecht) toegekend op basis
van de wet dd. 23.03.2020 en KB dd. 26.06.2020 aan zelfstandigen met winst en baten,
wordt overeenkomstig art. 25 6° b en 27 lid2 4° b WIB92, belast als een vergoeding
verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten
(Circulaire dd. 04.09.2020, nr. 5). Het heropstartoverbruggingsrecht wordt dus belast als
een ‘ander vervangingsinkomen’ met eventueel recht op belastingvermindering, aan te
geven in vak IV, code *271. Het heropstartoverbruggingsrecht wordt in principe verantwoord
op een fiche 281.18.
De fiscale kwalificatie ‘ander vervangingsinkomen’ geldt ook voor betalingen van het
heropstartoverbruggingsrecht aan bedrijfsleiders en ‘helpers’ (Circulaire dd. 04.09.2020, nr.
6).
Is het heropstartoverbruggingsrecht betaald aan een meewerkende echtgenoot, dan is dat
recht niet belastbaar (Circulaire dd. 04.09.2020, nr. 7).
De fiscale kwalificatie ‘ander vervangingsinkomen’ die geldt voor het
heropstartoverbruggingsrecht, geldt ook voor het klassieke overbruggingsrecht en voor de
vergoedingen betaald in het kader van het corona- ouderschapsverlof of het gewone
ouderschapsverlof.

Consumptiecheque (coronacrisis)
Om de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis voor bepaalde sectoren (horeca,
sport- en cultuursector) enigszins te milderen, krijgen werkgevers de mogelijkheid om hun
werknemers te begunstigen met belastingvrije consumptiecheques, die voor de werkgever
integraal aftrekbaar zijn als beroepskosten (art. 7 en 8 Wet dd. 15.07.2020, BS 23.07.2020).
De werkgever kan consumptiecheques toekennen, maar is dat niet verplicht. De regeling is fiscaal
in werking getreden op 23 juli 2020. Zie ook Memorie van toelichting DOC55 1390/001, p. 1011, Circulaire dd. 22.10.2020 en Circulaire dd. 12.03.2021).
De vrijstellingsregeling geldt enkel voor werknemers. Zelfstandige bedrijfsleiders (zonder
arbeidsovereenkomst) zijn uitgesloten van de vrijstelling (Circulaire dd. 22.10.2020, nr. 2425 en PV 23 dd. 30.10.2020).
Hoewel vrijgesteld, wordt het totale bedrag van de consumptiecheques voor controledoeleinden
(zie onder) vermeld op de fiscale inkomstenfiche 281.10 (rubriek 27 l).
Het betreft consumptiecheques bedoeld in artikel 19quinquies §2 KB dd. 28.11.1969.
De cheque mag niet worden toegekend ter vervanging van loon, premies of enig ander
voordeel. De cheque is niet omzetbaar in geld. De cheque is in papieren of elektronische
vorm.
De toekenning van de cheque is geregeld in een CAO of, bij gebrek hieraan, in een
(schriftelijke) individuele overeenkomst.
De waarde van één cheque bedraagt maximaal 10 EUR. Het totale bedrag van de aan één
werknemer toegekende cheques mag per werkgever niet meer bedragen dan 300 EUR. Eén
werknemer kan dus van twee werkgevers belastingvrij consumptiecheques ontvangen voor
een bedrag van 600 EUR, van iedere werkgever 300 EUR. Maar als een werkgever cheques
toekent aan een werknemer voor een bedrag hoger dan 300 EUR, zijn de cheques voor hun
totaliteit belastbaar en niet enkel voor het deel dat de grens van 300 EUR overschrijdt
(Circulaire dd. 22.10.2020, nr. 23).
De cheque is ‘op naam’ van de werknemer. Het volstaat dat de gegevens betreffende de
toegekende cheques voorkomen op de individuele rekening van de werknemer.
De (papieren) cheque vermeldt duidelijk een geldigheidsduur, oorspronkelijk, tot 7 juni
2021. Die geldigheidsduur is, zowel voor de papieren als elektronische cheques, echter
verlengd tot 31 december 2021 (KB dd. 28.12.2020, BS 31.12.2020 en Circulaire dd.
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12.03.2021) en vervolgens, sinds 1 augustus 2021, tot 31 december 2022 (KB dd.
21.07.2021, BS 29.07.2021).
De cheque kon worden uitgereikt tot 31 december 2020. In de sectoren die beslist hebben
over de toekenning van een consumptiecheque na een financieringsbeslissing van de
subsidiërende federale overheid of gefedereerde entiteit in de periode van 01.11.2020 tot en
met 31.12.2020, mocht de consumptiecheque evenwel uitgereikt worden tot en met 30 juni
2021.
Zie ook art. 19quinquies §2 4° lid3 tot lid6 KB dd. 28.11.1969.
De cheque moet, in de periode vóór 1 augustus 2021, besteed worden in:
de horecasector;
de (erkende of gesubsidieerde) cultuursector;
de (erkende of gesubsidieerde) sportverenigingen;
de kleinhandelszaken (winkel, kapper, schoonheidssalon…) die verplicht langer dan één
maand gesloten zijn geweest.
Opmerkingen:
de consument moet fysiek aanwezig zijn in de handelszaak tijdens de aankoop.
Online aankopen komen dus niet in aanmerking;
onder kleinhandelszaak wordt een ‘microvennootschap’ begrepen: max. 10
personeelsleden, max. 350.000 EUR balanstotaal en max. jaaromzet van 700.000
EUR. Grote winkels en grootwarenhuizen zijn dus uitgesloten.
De cheque kan, vanaf 1 augustus 2021, besteed worden in:
de inrichtingen die ressorteren onder de horecasector of de kleinhandelszaken die, in de
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen
aanbieden aan de consument, met inbegrip van de hersteldiensten waarbij het te
herstellen goed fysiek door de consument in de vestigingseenheid wordt gebracht en
afgehaald;
de wellnesscentra, met inbegrip van de sauna's, zonnebanken, jacuzzi's, stoomcabines
en hammams, in de activiteiten die genoemd worden onder het paritair comité van de
toeristische attracties (PC 333), in de bioscopen en in de overige inrichtingen die
behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de
bevoegde overheid;
de bowlingzalen, de zwembaden en de fitnesscentra en in de sportverenigingen voor
wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of
behoren tot een van de nationale federaties;
de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de
massagesalons, de kapperszaken en barbiers, de tatoeage- en piercingsalons en de
rijscholen.
Op 31 juli 2021 hadden ruim 720.000 werknemers consumptiecheques ontvangen.

Coronapremie (werknemers)
In het kader van het loonakkoord dat is gesloten voor de periode 2021-2022, wordt aan
werkgevers/ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald*, de
mogelijkheid geboden om hun werknemers een coronapremie (in de vorm van cheques) toe te
kennen (art. 56-69 wet dd. 18.07.2021, BS 29.07.2021).
(*) wat onder ‘goede resultaten’ moet worden verstaan, is niet meteen duidelijk. De invulling ervan wordt
overgelaten aan het sociaal overleg, m.a.w. aan de werkgevers zelf.

De coronapremie is in hoofde van de werknemer vrijgesteld van personenbelasting, maar blijft in
hoofde van de werkgever een aftrekbare beroepsuitgave (art. 63 en 64 wet dd. 18.07.2021).
De werkgever is op het bedrag van de coronapremie een (aftrekbare) bijzondere
werkgeversbijdrage verschuldigd van 16,5% (art. 38 §3unvicies wet dd. 29.06.1981).
De werkgever/onderneming kan een coronapremie toekennen, maar is daar niet toe verplicht.
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De regeling is fiscaal en sociaal in werking getreden op 1 augustus 2021.
De vrijstellingsregeling geldt enkel voor werknemers. Zelfstandige bedrijfsleiders (zonder
arbeidsovereenkomst) zijn uitgesloten van de regeling.
Het betreft coronapremies bedoeld in artikel 19quinquies §4 KB dd. 28.11.1969 (waarvoor quasi
dezelfde wettelijke voorwaarden en kenmerken gelden als voor de eerder
ingevoerde consumptiecheque):
de coronapremie mag niet worden toegekend ter vervanging van loon, premies of enig ander
voordeel. De premie is niet omzetbaar in geld. De premie wordt toegekend in papieren of
elektronische vorm;
de toekenning van de coronapremie moet vervat zijn in een CAO op sectorieel vlak of op
ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een
syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is
dat zulke overeenkomst te sluiten, dan mag de toekenning geregeld worden door een
individuele overeenkomst;
de waarde van één coronapremie-cheque* bedraagt maximaal 10 EUR. Het totale bedrag
van de door de werkgever toegekende coronapremies mag niet meer bedragen dan 500 EUR
per werknemer. Eén werknemer kan dus van twee werkgevers belastingvrij coronapremies
ontvangen voor een totaal bedrag van 1000 EUR, van iedere werkgever 500 EUR. Maar als
een werkgever coronapremies toekent aan een werknemer voor een bedrag hoger dan 500
EUR, zijn die premies voor hun totaliteit belastbaar en niet enkel voor het deel dat de grens
van 500 EUR overschrijdt;
(*) Hoewel de wet spreekt van een coronapremie, gaat het wel degelijk om cheques, net als bij de
consumptiecheque.

de coronapremie is ‘op naam’ van de werknemer. Het volstaat dat de gegevens betreffende
de toegekende premies voorkomen op de individuele ‘coronapremie-rekening’ van de
werknemer;
de coronapremie wordt uitgereikt in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31
december 2021. De premie blijft geldig tot 31 december 2022. Wordt de premie op papieren
drager toegekend, dan vermeldt die duidelijk een geldigheidsduur tot 31 december 2022;
de coronapremie kan enkel worden gebruikt in bepaalde inrichtingen die economisch te lijden
hadden onder de coronacrisis, d.w.z.:
inrichtingen die ressorteren onder de horecasector of kleinhandelszaken die, in de
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen
aanbieden aan de consument, met inbegrip van hersteldiensten waarbij het te
herstellen goed fysiek door de consument in de vestigingseenheid wordt gebracht en
afgehaald;
wellnesscentra, met inbegrip van sauna's, zonnebanken, jacuzzi's, stoomcabines en
hammams, in de activiteiten die genoemd worden onder het paritair comité van de
toeristische attracties (PC 333), in bioscopen en in de overige inrichtingen die behoren
tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde
overheid;
bowlingzalen, zwembaden en fitnesscentra en in sportverenigingen voor wie een
federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot
een van de nationale federaties;
schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons,
kapperszaken en barbiers, tatoeage- en piercingsalons en rijscholen.
Opmerking: de federale aanmoedigingspremie van maximaal 985 EUR bruto die in 2020 aan
medisch personeel (artsen, verpleegkundigen…) is betaald in het kader van de coronacrisis, is
belastbaar als beroepsinkomen. Voor de toepassing van de bedrijfsvoorheffing wordt de premie
als een exceptionele vergoeding beschouwd. De minister van Financiën sluit evenwel niet uit dat
de premie wordt toegekend als een (gedeeltelijk) vrijgesteld niet recurrent resultaatsgebonden
voordeel (= loonbonus), op voorwaarde dat hiervoor alle wettelijke voorwaarden zijn vervuld (PV
55012084C dd. 13.01.2021).
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Coronapremie (zelfstandigen)
Niet enkel werknemers, maar ook bepaalde zelfstandigen kunnen een coronapremie genieten (wet
dd. 18.07.2021, BS 29.07.2021).
De coronapremie voor zelfstandigen wordt niet toegekend in de vorm van cheques, maar in cash.
In tegenstelling tot de coronapremie voor werknemers, gelden er voor de coronapremie van
zelfstandigen geen bestedingsvoorschriften.
De premie bedraagt bruto 598,802395 EUR en wordt afzonderlijk belast tegen het tarief van
16,5% (tenzij belasting tegen het gewone progressieve tarief voordeliger is), zodat de
zelfstandige netto na belasting (maar zonder rekening te houden met gemeentebelasting) 500
EUR overhoudt (art. 44 wet dd. 18.07.2021).
Welke zelfstandigen?
Enkel zelfstandigen die een uitkering in het kader van het overbruggingsrecht hebben ontvangen
gedurende minstens zes maanden in de periode van zeven maanden van 1 oktober 2020 tot 30
april 2021, hebben recht op de coronapremie, ongeacht de sector waarin de zelfstandige activiteit
wordt uitgeoefend.
Zelfstandigen in bijberoep komen ook in aanmerking op voorwaarde dat op voorwaarde dat de
betaalde sociale bijdragen minstens gelijk zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep.
Onder zelfstandigen worden verstaan de belastingplichtigen met winst of baten, de zelfstandige
bedrijfsleiders, de helpers en de meewerkende echtgenoten.
De premie wordt, uiterlijk 30 september 2021, automatisch toegekend door het sociaal
verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige is aangesloten en die tevens het overbruggingsrecht
aan de zelfstandige uitkeerde.

Vergoedingen van het COVID-19 Vrijwilligersfonds
Bij KB dd. 04.06.2020 is een Schadeloosstellingsfonds opgericht voor de vrijwilligers COVID-19slachtoffers. Dat fonds kent forfaitaire vergoedingen toe aan de rechthebbenden van vrijwilligers
die overlijden als gevolg van een besmetting door COVID-19 in het kader van hun
vrijwilligersactiviteit buitenshuis, in de periode tussen 10 maart 2020 en 1 januari 2022.
De vergoeding bedraagt 18.651 EUR voor de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van
de vrijwilliger (de vergoeding wordt gehalveerd wanneer de partner uit de echt of uit de wettelijke
samenwoning is gescheiden maar wel onderhoudsgeld genoot, betaald door de overleden
vrijwilliger) en 15.542,50 EUR voor de kinderen van de vrijwilliger tot 18 jaar of voor zover ze
recht geven op kinderbijslag.
Daarnaast kent het fonds een begrafeniskostenvergoeding toe die overeenkomt met de werkelijke
kosten, met een maximum van 1020 EUR.
Deze vergoedingen zijn vanaf 11 maart 2020 vrijgesteld van personenbelasting en tellen niet mee
voor de beoordeling van de nettobestaansmiddelen (art. 16 §5 Wet van 19 mei 2020 ingevoegd
door art. 12 Wet dd. 27.06.2021, BS 30.06.2021).

monKEY.be (JW)
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verlenging corona-maatregelen

47

grensarbeid – neutralisering thuiswerk
• diverse opeenvolgende overeenkomsten & akkoorden
• NEDERLAND – DUITSLAND – LUXEMBURG - FRANKRIJK
• Belgische werknemer die in buurland werkt, wordt belast in buurland en niet in
woonstaat België, ook voor de dagen verplicht ‘thuiswerk wegens coronacrisis’
(attest!) in België in periode 11 (of 14) maart t/m 31 december 2021
• principe geldt ook omgekeerd
• voor coronathuiswerk, NIET voor ‘gewoon’ thuiswerk (= omdeling!)
• NIET voor zelfstandigen, bestuurders, buitenlandse kaderleden, tijdelijke
tewerkstelling…
• Luxemburg: werkstaat heffingsbevoegd, ook voor max. 24 dagen tewerkstelling
buiten werkstaat: tolerantie van 24 dagen wordt verhoogd tot 34 dagen
Avenant van 31 augustus 2021: in werking aj. 2023
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

student – bestaansmiddelen
• Wetten van 29 mei 2020, 20 december 2020, 2 april 2021 en 4 juli 2021
Circulaire van 19 november 2020 & PV 106 van 24 november 2020
• vrijstelling als bestaansmiddel:
• bezoldigingen voor uren studentenarbeid (ongeacht sector!)
gepresteerd in periodes 1 april 2020 tot 30 juni 2020 en 1 juli 2021 tot 30
september 2021*
• bezoldigingen voor uren studentenarbeid in de zorgsector of in het onderwijs
gepresteerd in periode 01.10.2020 tot 30.06.2021*
• ongeacht betalingstijdstip
• bezoldigingen uit studentenarbeid gepresteerd in andere periode van 2021:
vrijgesteld als bestaansmiddelen tot € 2840
• belastbaar! (> belastingvrije basissom van € 9050)
(*) uren tellen niet mee voor beoordeling maximumgrens 475 uren studentenarbeid voor toepassing
solidariteitsbijdrage en voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing (DIMONA-aangifte!)
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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vrijstelling corona-overuren
• Wetten van 29 mei 2020, 20 december 2020 & 2 april 2021
Circulaires van 27 augustus 2020, 20 november 2020 & 30 april 2021
• belastingvrijstelling bezoldiging voor bijkomende 120 vrijwillige overuren
• in kritieke sectoren gepresteerd in periode 1 april 2020 t/m 30 juni 2020
• in cruciale sectoren geprest. in periode 1 oktober 2020 t/m 30 september 2021
Maar…
• loonakkoord: uitbreiding vrijstelling corona-overuren tot alle sectoren (niet enkel cruciale)
in periode 1 juli 2021 t/m 31 december 2021 (zie verder)

Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

tijdelijke werkloosheid – verlaging bedrijfsvoorheffing
• Wet van 29 mei 2020
KB’s van 29 maart 2021, 20 juni 2021 en 29 september 2021
Circulaire van 23 september 2020
• PERSONENBELASTING
GEEN onderscheid tussen corona- of gewone werkloosheid, tussen tijdelijke en
niet tijdelijke werkloosheid
• BEDRIJFSVOORHEFFING = 15% (i.p.v. 26,75%)
voor wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid (al dan niet ingevolge
corona) betaald vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 december 2021

Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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overige wetgeving, circulaires,
rechtspraak, rulings, parlementaire
vragen…
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ouder ten laste – overgangsregeling
• Programmawet van 20.12.2020 & Wet van 16.03.2021, Circulaire van 3.09.2021
• (groot)ouder, broer of zus > 65 jaar ten laste: nieuwe regeling vanaf aj. 2022
• UITBREIDING: verhoging met 50% van de belastingvrije toeslag voor (groot)ouder,
broer, zus > 65 j ten laste die zorgbehoevend is: € 3290  € 4940
 BEPERKING 1: GEEN verdubbeling meer bij ‘zware handicap’
 leeftijdscriterium 65 j  66 j vanaf aj. 2026 & 67 j vanaf aj. 2031 cf wettelijke pensioenleeftijd

 BEPERKING 2: bijkomende voorwaarde: persoon ten laste = zorgbehoevend
 fiscaal voordeel beperkt tot mantelzorger
= verminderde zelfredzaamheid met 9 punten (MB van 30 juli 1987)
= niet zelfstandig verplaatsen + niet zelfstandig eten + niet zelfstandig wassen/kleden

 overgangsregeling voor wie ‘ouder > 65j’ ten laste had op 1.1.2021:
huidige regeling (zonder voorwaarde ‘zorgbehoevend’ + verdubbeling toeslag bij zware
handicap) nog t/m aj. 2025 tenzij nieuwe regeling voordeliger
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

ouder ten laste
(groot)ouder, broer, zus > Belastingvrije toeslag
65j ten laste
OUDE regeling
- overgangsregeling t/m aj. 2025 voorwaarde: ten laste op 1.1.2021
NIET zorgbehoevend
NIET zwaar gehandicapt

Belastingvrije toeslag
NIEUWE regeling aj. 2022

€ 0,-

zorgbehoevend
NIET zwaar gehandicapt
zwaar gehandicapt
NIET zorgbehoevend

€ 3290

(tenzij nettobestaansmiddelen
incl. pensioen < € 3410  € 1650)

€ 3290

€ 4940

€ 6580

(tenzij nettobestaansmiddelen
incl. pensioen < € 3410  € 3300)

€ 0,(€ 3290 x 2)

zwaar gehandicapt
zorgbehoevend

€ 4940
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eigen woning – vrijstelling
• Eigen woning: absolute vrijstelling PB (= KI & huur) (art. 12 §3 WIB92)  NIET aangeven
• BIJZONDERE FINANCIERINGSWET (zesde staatshervorming 2014):
wegens sociale of beroepsreden niet zelf betrokken woning = EIGEN (art. 5 §4 lid 2 2 a en b BFW)
tenzij betrokken door persoon die geen deel uitmaakt van gezin (bv. verhuurd) (art. 5 §4 lid 3 b)
 administratieve tolerantie (Circulaire van 3 februari 2015): “Wanneer woning of een deel ervan

niet door de belastingplichtige wordt betrokken omwille van beroepsredenen of redenen van sociale aard, vormt het feit
dat zij wordt betrokken door personen die geen deel uitmaken van het gezin van die belastingplichtige geen
belemmering voor het feit dat zij wordt beschouwd als eigen”

• Kruik gaat zolang te water tot ze barst…
Antwerpen, 9 februari 2021: vader woont niet meer in eigen woning die wordt betrokken door zoon (= derde) en
verhuist dichter bij dochter voor opvang kleinkinderen (= sociale reden)

Antwerpen, 27 april 2021: hoogbejaarde moeder woont niet meer in eigen woning die wordt verhuurd aan
vennootschap en huurt woning dichtbij zoon die voor haar zorgt (= sociale reden)

Rechter: NIET BEWOONDE WONING = NIET EIGEN WANT BEWOOND DOOR DERDEN
 verlies vrijstelling PB (KI en/of huur aan te geven en belastbaar)
 minister van Financiën handhaaft contra legem tolerantie (PV 55020289C 28 september 2021)
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

eigen woning – vrijstelling
• GARAGE(BOX) met afzonderlijk KI
• “een garage of garagebox met een afzonderlijk kadastraal inkomen (KI) die de
belastingplichtige zelf privé gebruikt, wordt beschouwd als deel uitmakend van de eigen
woning, en komt dus voor de vrijstelling ‘eigen woning’ in aanmerking, op voorwaarde dat
de garage(box) door haar onmiddellijk nut als één geheel met de eigen woning kan worden
beschouwd. De garage(box) moet niet noodzakelijk grenzen aan de woning.”
(PV 539 van 9 juli 2021)
• OPGELET!
vanaf aj. 2021 wordt kadastraal inkomen van garage(box) in voorstel vereenvoudigde
aangifte en Tax-on-web vaak automatisch (en onterecht) door fiscus opgenomen als
(bijkomend) belastbaar (onroerend) inkomen in code (.)106 van vak III van de aangifte
 opvolgen en zo nodig corrigeren (= laten samenvoegen met eigen woning)
• Werkloosheidsval: € 20.000 uitkering  0,- belasting / € 20.000 + € 80 KI garage > € 2000 belasting
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens
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Niet zelf betrokken, toch eigen woning
Maar ook een woning die u niet zelf bewoont, kan fiscaal uw 'eigen woning' zijn (art. 5/5 §4 lid 2
2° BFW). Dat is zo wanneer u uw woning niet kunt betrekken:
omdat er wettelijke of contractuele belemmeringen zijn, bijvoorbeeld omdat de door u
gekochte woning werd verhuurd door de vorige eigenaar en u dus de woning voorlopig niet
kunt betrekken omdat u de huurtermijn moet respecteren;
omdat de stand van de (ver)bouw(ings)werkzaamheden de bewoning nog niet toelaat,
bijvoorbeeld omdat de woning nog in aanbouw is en u de woning nog niet kunt bewonen;
wegens beroepsredenen of redenen van sociale aard.
Die laatste twee redenen vragen om wat meer verduidelijking.
Beroepsredenen en redenen van sociale aard
U bewoont uw woning niet omdat ze te ver af ligt van uw nieuwe werkplek of omdat u als
conciërge in een appartementsblok verblijft; dat zijn voorbeelden van beroepsredenen*.
Sociale redenen zijn (zie ook Com.IB. 16/18-20)*:
u kunt uw woning niet meer bewonen wegens ziekte of ouderdom en u woont in een rusthuis
of in een compactere woning die niet uw eigendom is (in casu het appartement van de
dochter: Ruling 2014.545 dd. 25.11.2014);
u bewoont uw woning niet meer omdat ze te duur is in onderhoud, of omdat de kosten
verbonden aan de woning te duur zijn in verhouding tot de inkomsten van de
belastingplichtige (zie bv. Rb. Brussel dd. 16.01.2018);
u kunt uw woning niet bewonen omdat u verwikkeld bent in een echtscheiding of wegens de
slechte verstandhouding tussen samenwonende partners (Rb. Namen dd. 27.03.2002);
u kunt uw woning niet meer bewonen wegens uw handicap en de woning is niet aangepast
aan uw noden;
u bent ingetrokken** bij uw ouders die zwaar hulpbehoevend zijn en daarom woont u niet in
uw eigen woning;
...
(*) "Gelet op de eerder ruime draagwijdte van de uitdrukking 'om beroepsredenen of redenen van sociale
aard', behoort het bij de beoordeling van de aangevoerde redenen een ruim standpunt in te nemen" (Com.IB
16/20 en Rb. Brussel dd. 16.01.2018).
(**) Het intrekken bij een nieuwe partner wordt door de belastingadministratie doorgaans niet als een sociale
reden aanvaard voor het niet betrekken van de eigen woning.

In al die gevallen blijft uw woning, ook al woont u er niet (meer), toch fiscaal uw eigen woning,
waarvoor het gewest waar u woont op 1 januari van het aanslagjaar, bevoegd is. Een eigen
woning kan dus in een ander dan het fiscaal bevoegde gewest gelegen zijn, bijvoorbeeld omdat
het wegens beroeps- of sociale redenen niet wordt betrokken. De eigen woning kan ook in het
buitenland gelegen zijn.
En dat geldt zelfs als die woning zou worden verhuurd, bijvoorbeeld u kunt uw gekochte woning
niet meteen zelf betrekken omdat de vorige eigenaar ze verhuurde.
De Bijzondere Financieringswet omschrijft een wegens beroeps- of sociale redenen niet betrokken
woning die wordt verhuurd, echter ontegensprekelijk als niet-eigen woning, maar de
belastingadministratie past een administratieve tolerantie toe en bestempelt dergelijke woning contra legem - toch als de eigen woning (Circulaire dd. 03.02.2015, nr. 7). Zie verder 'De flou
artistique rond de eigen woning'.
…

De flou artistique rond de eigen woning
En wat als men zijn woning wegens een sociale of beroepsreden niet bewoont? Dan laat men die
woning meestal niet onbenut. Vaak wordt zo'n woning verhuurd of bewoond door anderen. Vóór
de staatshervorming werd een wegens sociale of beroepsreden niet zelf bewoonde, maar
verhuurde woning door de belastingadministratie steevast bestempeld als eigen woning. Maar de
Bijzondere Financieringswet laat die kwalificatie niet meer toe. Duidelijker dan ooit omschrijft de
wet dergelijke woning nu als 'niet eigen' (art. 5/5 §4 lid 3 b BFW). Bovendien zit die
omschrijving gebetonneerd in de Bijzondere Financieringswet. Een eventuele aanpassing vereist
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een tweederde meerderheid. Een wegens sociale of beroepsredenen niet zelf betrokken, maar wel
verhuurde of door derden betrokken woning kan dus fiscaal niet meer als een eigen woning
worden beschouwd. Wil men dat wel, dan is daar in feite een nieuwe staatshervorming voor
nodig...
Blijkbaar heeft de regering zich dat ongewilde effect van de staatshervorming pas gerealiseerd
toen het te laat was en de aanpassing van de Financieringswet al in de finale fase zat. Daarmee is
de kous af, zou je denken. Aanvaard dat wat je zelf hebt gestemd. Niet dus. In zijn ijver om de
fiscale neutraliteit te bewaren, heeft de minister van Financiën te kennen gegeven dat er "in de
praktijk niets verandert voor mensen die hun woning niet langer betrekken om professionele of
sociale redenen" (Kamer Doc 53 3427/003, p. 13-14). Op die verklaring stoelt de
belastingadministratie zich nu om haar oude fiscale tolerantie - verhuurd maar toch eigen - te
handhaven, en dat spijts de overduidelijke nieuwe wettekst (Circulaire dd. 03.02.2015, nr. 7).
De belastingbetaler zal dat 'contra legem'-standpunt wellicht nooit aanvechten. Hij heeft daar
geen belang bij. Wel integendeel. Dankzij die administratieve tolerantie blijven de inkomsten van
een dergelijke 'eigen woning' vrijgesteld. Maar voor de gewesten ligt dat anders. Het federale
administratieve standpunt druist wel degelijk in tegen hun belangen. Door de verhuurde woning in
weerwil van een duidelijke wettekst toch nog aan te merken als eigen woning, verplichten ze de
gewesten immers de kostprijs van de fiscale voordelen voor die woning te dragen, terwijl het in
feite de federale overheid is die deze last moet torsen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een
gewest voor het Grondwettelijk Hof met succes een bevoegdheidsconflict inroept. En gezien het
delicate evenwicht eigen aan deze staatshervorming, zeker ook niet de laatste keer…
OPGELET: recente rechtspraak (Antwerpen dd. 09.02.2021 en dd. 27.04.2021) schuift
echter hogergenoemde administratieve tolerantie aan de kant en stelt, uitdrukkelijk verwijzend
naar art. 5/5 §4 lid 3 b BFW, dat een om sociale of beroepsredenen niet zelf betrokken woning die
wordt verhuurd aan derden of wordt betrokken door personen die geen deel uitmaken van het
gezin van de belastingplichtige NIET kan worden beschouwd als de ‘eigen woning’ (en dus niet
kan worden vrijgesteld op basis van art. 12 §3 WIB92). Men oogst, wat men zaait…
Zie ook PV 55020289C dd. 28.09.2021.
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Garage & eigen woning
De eigen woning kan bestaan uit meerdere kadastrale percelen, bv. twee appartementen die worden
aangewend en betrokken als één woning (Cassatie dd. 29.11.2012) of een woning die op de grens
gelegen is en omwille daarvan twee kadastrale percelen omvat.
Zo aanvaardt de belastingadministratie ook dat een huis met bijhorende garage die aan het huis grenst
of een in een appartementsgebouw gelegen wooneenheid (bv. op de eerste verdieping) en een
bijhorende garage (bv. in het kelderverdiep) in zijn geheel als ‘eigen woning’ kan worden beschouwd
(waarvoor de vrijstelling geldt). Hetzelfde geldt voor een woning met een niet aangrenzende garage die
door haar onmiddellijk nut als één geheel met de woning kan worden beschouwd. Die principes worden
ook bevestigd door de minister van Financiën: een garage of garagebox met een afzonderlijk kadastraal
inkomen (KI) die de belastingplichtige zelf privé gebruikt, wordt beschouwd als deel uitmakend van de
eigen woning, en komt dus voor de vrijstelling ‘eigen woning’ in aanmerking, op voorwaarde dat de
garage(box) door haar onmiddellijk nut als één geheel met de eigen woning kan worden beschouwd. Het
moet gaan om een aanhorigheid die volgens de aard, ligging, oppervlakte en waarde ervan een normale
bijhorigheid vormt bij de eigen woning. De garage(box) moet niet noodzakelijk grenzen aan de woning.
Het kan zowel gaan over een garage in een appartementsgebouw, over een garage die deel uitmaakt van
het perceel van de woning, als over een garage die niet op hetzelfde perceel maar wel in de nabijheid
van de woning of elders is gelegen (PV 539 dd. 09.07.2021). Er is echter een praktisch probleem:
vanaf aj. 2021 wordt het kadastraal inkomen van een garage(box) in Taxonweb vaak automatisch en
onterecht door de belastingadministratie opgenomen als belastbaar onroerend inkomen in code (.)106
van vak III van de aangifte. Wanneer de garage(box) als deel van de eigen woning moet worden
beschouwd, is het dan aan de belastingplichtige om het KI van de garage(box) in code (.)106 te
schrappen en vrij te stellen (= niet aangeven) samen met het KI van de eigenlijke woning. Dit wordt
best jaarlijks opgevolgd…

monKEY.be (JW)
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onroerend inkomen – “huur voor beroepsdoeleinden”
1. verhuring geb.OG @ natuurlijk persoon die goed privé bewoont: verhuurder belast op GKI + 40%
2. verhuring gebouwd OG @ natuurlijk persoon die goed voor beroepsdoeleinden aanwendt
of @ rechtspersoon: verhuurder belast op basis van werkelijke huurinkomsten
criterium = aftrek huur als beroepskosten (niet noodzakelijk in hoofde van huurder)
PV 399 van 29 april 2021:
• werkgever betaalt forfaitaire thuiswerkvergoeding (€ 129,48* per maand) aan
werknemer/huurder die thuis werkt = 1
Hoewel thuiswerkvergoeding courante kantoorkosten dekt, waaronder huur, aanvaardt de belastingadministratie dat de
toekenning van de thuiswerkvergoeding op zich niet tot gevolg heeft dat de huurder het goed ‘beroepsmatig’ gebruikt en de
verhuurder wordt belast op basis van de werkelijke huurinkomsten
(*) € 144,31 voor maanden april t/m september 2021 (Circulaire van 1 juli 2021)

• werkgever vergoedt huurkosten als ‘eigen kosten werkgever’ aan werknemer/huurder die thuis
werkt of betaalt de huurkosten rechtstreeks aan de eigenaar/verhuurder = 2
PV 249 van 19 februari 2021:
• verhuring OG @ feitelijke vereniging (bv. verhuring gebouw/terrein aan jeugdbeweging voor
organisatie jeugdkamp) is geen verhuur @ natuurlijke persoon = 2
Fiscale club oktober 2021 – update PB – Jef Wellens

thuiswerk/vakantie in buitenland – dunne lijn?
PV 446 van 21 mei 2021
…

VRAAG:
… Sommige Italiaanse dorpen (bijv. Santa Fiora in Toscane en Rieti in Lazio) bieden onder andere buitenlanders aan om
er te komen telewerken, en bieden hun een tegemoetkoming tot 50 % in de huurkosten als zij er tijdelijk komen wonen
en er langdurig telewerken.
Kunnen op grond van artikel 49 WIB 1992, de kosten voor de huur van een woning in het buitenland, alsook de
bijkomende kosten die hiermee verband houden (internet, elektriciteit, verwarming en dergelijke.), met het oog op de
uitoefening van telewerkactiviteiten, worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten voor een persoon die
onderworpen is aan de personenbelasting?
ANTWOORD:
… Wanneer aan de voorwaarden is voldaan dan kunnen de kosten voor de huur van een woning in het buitenland om
er langdurig te telewerken, alsook de bijkomende kosten die hiermee verband houden (internet, elektriciteit,
verwarming en dergelijke), in de mate waarin ze betrekking hebben op de uitoefening van dat telewerk, aftrekbare
beroepskosten uitmaken. Er moet steeds geval per geval aan de hand van de feitelijke omstandigheden worden
nagegaan of voormelde voorwaarden inzake de aftrekbaarheid van beroepskosten effectief zijn vervuld.
Het spreekt voor zich dat wanneer het verblijf in het buitenland of zelfs in het binnenland is ingegeven door toeristische
motieven, om er zijn vakantie door te brengen of er ontspanning te zoeken, dergelijke kosten niet beantwoorden aan
voormelde voorwaarden voor aftrekbaarheid als beroepskost. Dit geldt eveneens wanneer tijdens de vakantie contact
wordt gehouden met het werk, bijvoorbeeld door het al dan niet regelmatig lezen van e-mails of het beantwoorden
van telefonische oproepen.Verder wens ik nog te benadrukken dat in voorkomend geval enkel het deel van de huur met
betrekking tot het beroepsmatig gebruikte gedeelte van de woning in aanmerking kan komen als aftrekbare
beroepskost. De huur met betrekking tot het gedeelte van de woning dat niet beroepsmatig wordt gebruikt kan niet als
beroepskost in mindering worden gebracht. Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen worden
evenmin als beroepskosten aangemerkt.
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vrijwilligerswerk - vaccinatiecentra
• KB van 24 juli 2021 & Circulaires van 26 juli 2021 en 24 september 2021
• PRINCIPE: < grensbedragen belastingvrije kostenvergoeding vrijwilligerswerk
> grensbedragen  volledig bedrag = loon
• vrijwilligers in vaccinatiecentra in periode 15.02.2021 – 31.12.2021
 extra verhoogd jaarplafond € 3541 (= 100 dagen x € 35,41 max. dagvergoeding)
(i.p.v. gewoon verhoogd € 2600 of normaal jaarplafond € 1416,16)
• vrijstelling geldt NIET voor hogere vergoeding (tot € 47,25 per uur) betaald aan
medisch geschoold personeel (arts, verpleegkundige, apotheker,…)
actief in vaccinatiecentra:
= baten (zelfstandigen)
= werknemersbezoldiging (actief via interimkantoor of in band van
ondergeschiktheid, bv. arts in opleiding, studentenjob…)
= GEEN divers inkomen
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Vrijwilligerswerk

…

Overzicht van de fiscale grensbedragen:
Aanslagjaar

Bedrag per dag
in EUR

Bedrag per jaar
in EUR

2022

35,41

1.416,16

2020 en 2021

34,71

1.388,40

2019

34,03

1.361,23

2018

33,36

1.334,55

2014 - 2017

32,71

1.308,38

2013

31,44

1.257,51

2012

30,82

1.232,92

2010 en 2011

30,22

1.208,72

2009

29,05

1.161,82

2008

28,48

1.139,02

2007

27,92

1.116,71

2006

27,37

1.094,79

2005

26,83

1.073,28

Basisbedrag

24,79

991,57
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Met de KB’s dd. 20.12.2018 (BS 28.12.2018) en dd. 28.12.2020 (BS 31.12.2020) is het
vrijgestelde jaarplafond inzake vrijwilligerswerk vanaf 1 januari 2019 opgetrokken tot 2.549,90
EUR (aj. 2020 en aj. 2021) en tot 2.600,90 EUR (aj. 2022) (wettelijk basisbedrag = 1.821,10
EUR) voor drie, later uitgebreid tot zes categorieën vrijwilligers:
sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter,
jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
nachtoppasser en dag-oppasser bij hulpbehoevende personen;
vrijwilligers die instaan voor niet dringend liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen
ziekenhuizen;
voor 2020: vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen, verenigingen en
diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, voor activiteiten in het kader
van het beheer van de COVID-19-crisis, in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei
2020 (zie ook Circulaire dd. 22.02.2021, 12-18);
voor 2020/2021: vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen, verenigingen
en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie
en van de behoeften van de bevolking bedoeld in de bijlage van het MB van 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19-crisis, in het vierde
kwartaal van 2020 (= oktober t/m december 2020); vrijwilligers die effectief ingezet werden
in de voormelde ondernemingen, verenigingen en diensten, voor activiteiten in het kader van
het beheer van de COVID-19-crisis, in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni
2021 (KB dd. 28.04.2021, BS 06.05.2021; zie ook Circulaire dd. 22.02.2021, 1218 en Circulaire dd. 20.05.2021, 10) en vrijwilligers die effectief ingezet worden in de
gezondheidszorg (zoals omschreven in art. 40 1° lid1 en 2 wet dd. 20.12.2020) voor
activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19-crisis, in de periode van 1 juli
2021 tot en met 30 september 2021 (KB dd. 24.07.2021, BS 29.07.2021). Hier worden bv.
ook de vrijwilligers in de test- en triagecentra beoogd (Circulaire dd. 24.09.2021, 9-10);
voor 2021: vrijwilligers die effectief ingezet worden in de vaccinatiecentra in de periode
van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021 (KB dd. 02.04.2021, BS 13.04.2021
en Circulaire dd. 20.05.2021, 13). Voor deze groep vrijwilligers die ingezet worden in de
vaccinatiecentra, is het jaarplafond zelfs verhoogd tot 3.540,51 EUR (wettelijk basisbedrag =
2.479,00 EUR) (KB dd. 24.07.2021, BS 29.07.2021), afgerond op 3.541 EUR, zodat de
betrokken vrijwilligers tot 100 dagen actief kunnen zijn tegen de maximumdagvergoeding
van 35,41 EUR (Circulaire dd. 24.09.2021, 12-15).
Opgelet: de vrijstelling geldt niet voor de vergoeding die medisch geschoold personeel
ontvangt voor het werk in vaccinatiecentra. Voor dergelijk medisch geschoold
personeel (huisartsen, verpleegkundigen, apothekers…) dat niet voldoet aan de
definitie van vrijwilliger in de zin van de vrijwilligerswet (dd. 03.07.2005) kwalificeert
de vergoeding doorgaans als baten of, wanneer de medewerker aangesteld is via een
interimkantoor of prestaties levert in een band van ondergeschiktheid, als
werknemersbezoldiging. De vergoeding kan in principe niet worden beschouwd als
divers inkomen, gelet op de medische scholing, de aard en frequentie van de prestaties
(Circulaire dd. 26.07.2021).
Het dagplafond blijft onveranderd op 34,71 EUR (aj. 2021) of 35,41 EUR (aj. 2022).
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extralegale voordelen – oneigenlijk gebruik?
• KB-forfaits VAA ‘gratis elektriciteit (en verwarming)’ – aj. 2022
• bedrijfsleiders: € 1030 (en € 2080) per jaar
• werknemers: € 470 (en € 930) per jaar
• met cafetariaplan financiert werkgever (privé)elektriciteitskosten werknemer via
contract met Luminus en toekenning energiebudget (> € 470)  belastbaar voordeel
bij WN = € 470 + elektriciteitskosten aftrekbaar voor WG voor werkelijke bedrag
(Ruling 2020.1977 van 15 december 2020)

• Minister van Financiën: oneigenlijk gebruik!

“Ik bekijk samen met mijn administratie op welke wijze zo snel mogelijk paal en perk kan worden
gesteld aan deze recent opgedoken verloningstechniek”. “We analyseren momenteel de
verschillende opties om dergelijke soorten van fiscale optimalisatietechnieken te ontmoedigen. Dit
kan op korte termijn eventueel door een aanpassing van het bewuste artikel in het KB/WIB92”
(PV 55020239C van 28 september 2021 & PV 55021013C van 29 september 2021)
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extralegale voordelen – oneigenlijk gebruik?
• het voordeel (= korting op basis van klantenkaart, exclusief voor werknemers van
aangesloten werkgevers) dat een werknemer geniet omdat hij op basis van een akkoord
tussen zijn werkgever en Delhaize, tegen een voordelige prijs gezonde voeding
in Delhaize kan kopen = een belastingvrij sociaal voordeel
“onbelangrijk voordeel - max. 720/jaar (!?) - met uitgesproken sociaal oogmerk”
(Ruling 2021.0389 van 6 juli 2021)


• Minister van Financiën: GEEN oneigenlijk gebruik
“Korting vormt niet de tegenwaarde van een prestatie die de werknemer levert voor de werkgever.
Korting wordt aangeboden vanuit een sociaal oogmerk; het bedrag ervan is eerder beperkt.
Geen nieuw systeem; reeds lange tijd bestaan gelijkaardige systemen bij andere werkgevers.
Deze formule valt niet te vergelijken met de fiscale optimalisatie via de elektriciteitsfactuur.”

(PV 55021013C van 29 september 2021)
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extralegale voordelen – oneigenlijk gebruik?
• KB-forfait VAA ‘gratis personeel’ (“dienstbode, chauffeur, huispersoneel, hovenier…”):
€ 5950 per jaar
• stelling vraagsteller: € 5950 = € 1700 uren (212,5 d. x 8 u)
 belastbaar voordeel terbeschikkingstelling personeel gedurende 1 dag (8u) = € 28


• Minister van Financiën:
€ 5950 = jaarlijkse forfaitaire voordeel voor gratis terbeschikkingstelling van personeel voor voltijdse
tewerkstelling in het kader van een continue terbeschikkingstelling van personeel (in geval van deeltijdse
continue tewerkstelling wordt voordeel pro rata temporis verminderd).
Forfait van € 5950 geldt NIET voor uitgaven die door werkgever/vennootschap in het voordeel van
werknemer/bedrijfsleider worden betaald voor specifieke, eenmalige of occasionele diensten als
tuinman, glazenwasser, huishoudhulp, klusjesman enz. In die gevallen moet het voordeel van alle aard
worden bepaald op basis van de werkelijke waarde bij de verkrijger.

(PV 308 van 16 maart 2021)
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pensioenval – gepensioneerde betaalt meer belasting op bijkomend inkomen
dan bedrag van bijkomend inkomen – is vanaf aj. 2020 opgelost, maar…
• Grondwettelijk Hof, 11 februari 2021
• veroordeelt (historische) pensioenval
in casu: gepensioneerde met pensioen én € 62,50 presentiegeld (aj. 2016)
• arrest = nieuw gegeven (PV 55014335C van 10 maart 2021)
 ambtshalve ontheffing tot eind 2021 mogelijk voor inkomstenjaren 2018, 2017,
2016 en, voor zover aanslag gevestigd in 2017, ook nog 2015 (art. 376 WIB92)
• op vraag belastingplichtige én automatisch door fiscus (vanaf vierde kwartaal 2021)
(PV 55016439C van 5 mei 2021)  herberekening aanslagen
• QUID werkloosheidsval: onhoudbaar, ook oplossing in de maak (zie verder)
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pensioenovereenkomst zelfstandigen (POZ) – referentie-inkomen
• Mededeling van FOD Financiën
van 3 augustus 2021
• overzicht aangiftecodes
personenbelasting (aj. 2021)
op basis waarvan het referentieinkomen voor berekening 80%regel wordt vastgesteld:
• maximum pensioenkapitaal POZ
= [(80% RefI – WP) x T/40 – AP] x Coëf
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POZ – referentie-inkomen
Berekeningsvoorbeeld
zelfstandige, 47 jaar oud en gehuwd, betaalt maximale VAPZ-premie en wenst zijn aanvullend
pensioenplan fiscaal aan te vullen met een maximale POZ-premie voor 2020, dito maximaal POZpensioenkapitaal. De POZ wordt gesloten in 2020.
gemiddelde belastbare ‘winst’ laatste 3 jaar (inclusief vergoedingen/vervangingsinkomsten)
van 40.000 EUR
RefI = 40.000 + 8.000 (sociale bijdragen) + 3.187 (max. VAPZ-premie) = 51.187 EUR
WP = 15.196 EUR (minimumpensioen zelfstandige 2020)
T = 20 jaar (67j wettelijke pensioenleeftijd – 47j leeftijd bij aanvang POZ) + 2 jaar backservice
AP = 4.650 EUR (geraamd VAPZ-pensioen in jaarrente)
Coëf = 16,1004
Maximum aanvullend pensioenkapitaal POZ
= [(51.187 x 0,8 – 15.196) x 22/40 – 4.650] x 16,1004 = 153.187 EUR
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Pensioenovereenkomst zelfstandigen (POZ) – referentie-inkomen
Fiscaal
Code 1342 en 2342
Belastingvermindering
De betaalde bijdrage voor de pensioenovereenkomst zelfstandigen (POZ) geeft recht op een
federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen van 30% (art. 145/1 1°bis en art.
145/2 WIB92). De bijdrage moet definitief gestort zijn aan een verzekeringsonderneming of
instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen gevestigd in een lidstaat van de EER (art. 145/3/1
§1 lid1 1° WIB92). De POZ-premie is, net als bij groeps- of IPT-verzekeringen, onderworpen aan
een premietaks van 4,4% (art. 175/1 §2 7° WDRT).
De betaalde bijdrage of premie moet worden aangegeven in rubriek II D van vak X van de
aangifte (code 1342 en 2342).
80%-regel
De maximumbijdrage van de POZ die recht geeft op belastingvermindering wordt bepaald door
een aangepaste 80%-regel (art. 145/3/1 WIB92). De aanpassing bestaat erin dat bij de
toepassing van de 80%-regel in het kader van de POZ, rekening wordt gehouden met (1) een
beroepswerkzaamheid van 40 jaar (= normale duur van een volledige beroepsloopbaan), met (2)
een gemiddeld beroepsinkomen (= winst, baten, bezoldiging meewerkende echtgenoten) van
de drie voorgaande jaren en met (3) een ab nunc aanrekening van andere aanvullende
pensioenen zoals VAPZ. Het ‘gemiddeld beroepsinkomen van de laatste drie jaar’ wordt
beschouwd als het referentie-inkomen.
Overeenkomstig art. 145/3/1 §1 lid1 WIB92 wordt de belastingvermindering op de POZ-bijdrage
slechts toegekend in de mate dat daarmee geen aanvullend pensioenkapitaal wordt opgebouwd
dat het grensbedrag berekend volgens volgende formule overschrijdt:
Maximum pensioenkapitaal POZ = [(80% RefI – WP) x T/40 – AP] x Coëf
waarbij:
RefI = referentie-inkomen, dat is het gemiddelde1 van het gecorrigeerde2 belastbare
beroepsinkomen behaald als zelfstandige met winst of baten of als bezoldigde meewerkende
echtgenoot over de voorbije drie kalenderjaren3;
WP = (geschat) wettelijk rustpensioen;
T = POZ-loopbaanjaren, dat is het aantal vanaf 2018 gepresteerde4 en tot de einddatum nog te
presteren jaren;
AP = andere aanvullende pensioenen uitgedrukt in jaarrente, bv. VAPZ, maar beperkt tot de
jaren opgenomen in T (= vanaf 2018)5;
Coëf = omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal6. Zie Com.IB92 nr. 59/72-76.
(1) Door het gemiddelde inkomen van de drie vorige jaren te nemen wordt de volatiliteit van het referentieinkomen uitgevlakt en komt men dichter bij het equivalent van een ‘normaal’ inkomen (Memorie van
toelichting, DOC54 2891/001, p. 27 ).
(2) exclusief meerwaarden en exclusief winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid (vak XXI),
aangezien die niet als een normaal inkomen kunnen worden beschouwd ( Memorie van toelichting, DOC54
2891/001, p. 28). Maar inclusief sociale bijdragen (RSVZ) en inclusief eventueel betaalde VAPZ-premies,
maar na aftrek van beroepskosten (art. 145/3/1 §1 lid2 1° WIB92 en Memorie van toelichting, DOC54
2891/001, p. 29). Baten (bv. zitpenningen) van een gemeenteraadslid of een parlementair of andere
inkomsten die worden behaald in het kader van een activiteit die niet door de wet van 18 februari 2018
worden beoogd, tellen niet mee voor de berekening van het gemiddelde inkomen (Memorie van toelichting,
DOC54 2891/001, p. 28). Vergoedingen en vervangingsinkomsten, zoals bv. overbruggingsrechten, maken
deel uit van het referentie-inkomen (zie onder).
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Voor de vaststelling van het referentie-inkomen gelden er geen specifieke regels voor zelfstandigen die op
forfaitaire basis worden belast.
Overzicht van de aangiftecodes personenbelasting (winst - vak XVII, baten – vak XVIII en
bezoldigingen meewerkende echtgenoot - vak XX) op basis waarvan het referentie-inkomen
wordt vastgesteld:

bron: schrijven van FOD Financiën dd. 03.08.2021
(3) De POZ-premie van 2020 wordt zo beoordeeld op basis van het gemiddeld inkomen tijdens de periode
2017-2019. Het lopende jaar (2020) blijft dus buiten beschouwing. Als er geen referentieperiode van drie
jaar is omdat de zelfstandige slechts één of twee jaar actief is, dan wordt het inkomen van dat ene jaar of
het gemiddelde inkomen van de voorbije twee jaar genomen. Voor een starter wordt het inkomen van het
lopende jaar genomen (art. 145/3/1 §1 lid3 WIB92). Verliezen worden meegeteld en drukken het
gemiddelde inkomen (Memorie van toelichting, DOC54 2891/001, p. 27). Als de zelfstandige niet gedurende
het volledige jaar actief was als zelfstandige, wordt het inkomen niet geëxtrapoleerd op jaarbasis (Memorie
van toelichting, DOC54 2891/001, p. 28 ).
(4) de backservicejaren (max. 10 jaren voorafgaand aan het sluiten van de pensioenovereenkomst) worden
in de POZ beperkt tot de jaren die lopen vanaf 1 januari 2018. Voor pensioenovereenkomsten gesloten in
2018 is er dus de facto geen backservice (art. 145/3/1 §1 lid2 4° WIB92). Voor een zelfstandige die vóór
het sluiten van de POZ al 13 jaar actief is als zelfstandige en voordien 11 jaar actief was als werknemer,
tellen zo maximaal 10 jaren mee in de teller van de loopbaanbreuk en enkel de jaren vanaf 1 januari 2018.
Ter vergelijking: in het kader van een IPT of groepsverzekering voor een bedrijfsleider bedraagt de
backservice in dat geval 23 jaar (13 + 10).
Het ‘backservice-kapitaal’ kan worden gefinancierd met een eenmalige premie (art. 145/3/1 §1 lid2 5°
WIB92).
(5) Er moet enkel rekening worden gehouden met het gedeelte van het VAPZ-pensioen dat gevormd is met
premies betaald vanaf 2018 (art. 145/3/1 §1 lid2 3° WIB92). Om het (toekomstige) VAPZ-pensioenkapitaal
te bepalen, kan men terugvallen op de pensioenfiche van de verzekeraar, die een projectie geeft van het te
verwachten kapitaal. Het kapitaal m.b.t. de periode vanaf 2018 mag gemakkelijkheidshalve pro rata
temporis worden berekend. Volgens dezelfde principes moet ook rekening worden gehouden met
aanvullende pensioenkapitalen uit RIZIV-contracten voor medische beroepsbeoefenaars. Met
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pensioenkapitalen uit de derde pijler (pensioensparen, aanvullend pensioen via individuele
levensverzekering) moet geen rekening worden gehouden. Praktisch kan het gedeelte van het VAPZ- of
RIZIV-pensioen dat gevormd is met premies betaald vanaf 2018, pro rata temporis worden berekend. De
belastingadministratie laat dat toe, bij monde van de minister van Financiën (PV 28331 dd. 13.02.2019).
Stel dat gedurende 20 jaar, waarvan acht POZ-jaren die lopen vanaf 2018 tot de pensionering, een VAPZpensioen wordt opgebouwd. Het verwacht VAPZ-kapitaal bedraagt 50.000 EUR. Het bedrag van het VAPZkapitaal dat in rekening moet worden gebracht voor de toetsing aan de 80%-regel, bedraagt in dat geval
8/20 x 50.000 EUR = 20.000 EUR. Uitgedrukt in rente is dat bv. 20.000 EUR / 16,1004 = 1.242,21 EUR
(bedrag AP in de formule).
(6) overeenkomstig art. 145/3/1 §1 lid2 2° WIB92 en art. 63/1/1 KB/WIB92 (zoals ingevoegd door KB dd.
02.05.2019, BS 13.05.2019). Alle tabellen met de toepasselijke omzettingscoëfficiënten zijn terug te vinden
in Com.IB92 nr. 59/72-76.

Berekeningsvoorbeelden
Gegeven: zelfstandige, 47 jaar oud en gehuwd, betaalt maximale VAPZ-premie en wenst zijn
aanvullend pensioenplan fiscaal aan te vullen met een maximale POZ-premie voor 2020, dito
maximaal POZ-pensioenkapitaal. De POZ wordt gesloten in 2020.
1. Gemiddelde belastbare winst van 20.000 EUR voor periode 2017-2019
RefI = 20.000 + 4.000 (sociale bijdragen) + 1.600 (VAPZ-premie) = 25.600 EUR
WP = 15.196 EUR (minimumpensioen zelfstandige 2020)
T = 20 jaar (67j wettelijke pensioenleeftijd – 47j leeftijd bij aanvang POZ) + backservice: 2
jaren (sinds 1.1.2018)
AP = 2.359 EUR (geraamd VAPZ-pensioen in jaarrente)
Coëf = 16,1004 (cf. Com.IB nr. 59/76)
Maximum aanvullend pensioenkapitaal POZ
= [(25.600 x 0,8 – 15.196) x (20+2)/40 – 2.359] x 16,1004
= 8.810 EUR
= te verzekeren kapitaal over 20 jaar → jaarpremie bedraagt slechts enkele honderden euro…
2. Gemiddelde belastbare winst van 40.000 EUR
RefI = 40.000 + 8.000 (sociale bijdragen) + 3.187 (max. VAPZ-premie) = 51.187 EUR
WP = 15.196 EUR (minimumpensioen zelfstandige 2020)
T = 20 jaar (67j wettelijke pensioenleeftijd – 47j leeftijd bij aanvang POZ) + 2 jaar backservice
AP = 4.650 EUR (geraamd VAPZ-pensioen in jaarrente)
Coëf = 16,1004
Maximum aanvullend pensioenkapitaal POZ
= [(51.187 x 0,8 – 15.196) x 22/40 – 4.650] x 16,1004
= 153.187 EUR
3. Gemiddelde belastbare winst van 100.000 EUR
RefI = 100.000 + 16.000 (sociale bijdragen) + 3.187 (max. VAPZ-premie) = 119.187 EUR
WP = 17.531 EUR (maximumpensioen zelfstandige 2020)
T = 20 jaar (67j wettelijke pensioenleeftijd – 47j leeftijd bij aanvang POZ) + 2 jaar
backservice
AP = 4.650 EUR (geraamd VAPZ-pensioen in jaarrente)
Coëf = 16,1004
Maximum aanvullend pensioenkapitaal POZ
= [(119.187 x 0,8 – 17.531) x 22/40 – 4.650] x 16,1004
= 614.234 EUR
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sociale bijdragen & VAPZ
• BEDRIJFSLEIDERS
terugbetaalde sociale bijdragen > betaalde sociale bijdragen: saldo NIET belastbaar
terugbetaalde sociale bijdragen enkel in mindering brengen van de (in het jaar van
terugbetaling) betaalde sociale bijdragen van dezelfde soort
 terugbetaalde wettelijke (verplichte) sociale bijdragen moeten bijgevolg niet in
mindering worden gebracht van betaalde VAPZ-bijdragen (Mededeling FOD Financiën
van 30 juli 2021)
• BEDRIJFSLEIDERS, BELASTINGPLICHTIGEN MET WINST & BATEN
nalatigheidsinteresten (verschuldigd wegens laattijdige betaling van sociale bijdragen)
= sociale bijdragen (‘bijzaak volgt hoofdzaak’)
= aftrekbaar, ook na het aftrekverbod van verhogingen van sociale bijdragen!
(PV 401 van 29 april 2021)
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laag belast bijverdienen – SCHEMA (aj. 2022)
1. deeleconomie

2. verenigingswerk

Via erkend platform
Fiche 281.29

www.verenigingswerk.be

> € 532,50* per maand
NEE

JA

inkomen van die maand
= beroepsinkomen
(onweerlegbaar!)
= werknemersbezoldiging

1+2 > € 6390* per jaar (N & N-1)
NEE

divers inkomen – belast @ 20%
verplicht 50% kostenforfait
(*) op www.verenigingswerk.be geregistreerde bedrag
of, voor deeleconomie, het brutobedrag van vergoeding
inclusief kosten, taksen, commissies, BV…
maandgrens = € 1065 voor ‘sportverenigingswerker’ in
zomermaanden

JA

belastingplichtige bewijst: GEEN beroepsactiviteit
NEE

beroepsinkomen
winst, baten of WNbezoldiging

JA

divers inkomen – belast @ 20%
verplicht 50% kostenforfait

verenigingswerk - uitbreiding
• Wet betreffende het verenigingswerk van 24 december 2020 & wet van 20 juli 2021
Circulaire van 24 september 2021
• vergoeding belast als divers inkomen tegen 20% (inclusief verbrekingsvergoeding)
• inkomsten behaald vanaf 1.1.2021: verenigingswerkers in sportsector:
animator, leider, monitor, coördinator, trainer, coach, lesgever, scheidsrechter, jurylid, steward,
terreinverzorger, materiaalmeester, seingever, conciërge sportinfrastructuur, administratief
hulpverlener, verstrekker van opleidingen en lezingen in sportsector…

• inkomsten behaald vanaf 8.5.2021: ook verenigingswerkers in socio-culturele sector:
artistieke of kunsttechnische begeleider in amateurkunstensector, artistieke en cultuur-educatieve
sector; verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke
en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector
(= bv. dirigenten, choreografen, regisseurs, lesgevers…)

• dwingend wettelijk kostenforfait 50%  netto belastingdruk = 10%
• online en voorafgaande aangifte: www.verenigingswerk.be
• vereniging betaalt solidariteitsbijdrage van 10% op vergoeding (KB van 22 april 2021)
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verenigingswerk - uitbreiding
• VOORWAARDE: vergoeding (exclusief verbrekingsvergoeding, inclusief kosten)
= max € 6390 per jaar (verenigingswerk + deeleconomie)
= max € 532,50 per maand (enkel verenigingswerk)
 max € 1065 per maand voor maanden juli, augustus en september 2021
voor sportverenigingswerker: animator, leider, monitor, coördinator, trainer, coach,
lesgever, scheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger, materiaalmeester, seingever

(KB van 24 juni 2021)
• overschrijding grensbedragen  volledige vergoeding belast als beroepsinkomen:
• onweerlegbaar (overschrijding maandbedrag)
• weerlegbaar (overschrijding jaarbedrag)
 indien ‘weerlegd’: 50% vergoeding belast als divers inkomen tegen 20%
• beoordeling jaargrens voor inkomstenjaren N & N-1
• nieuwe verenigingswerkersovereenkomst vanaf 1.1.2021 (KB van 8 april 2021)
model op www.verenigingswerk.be
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Verenigingswerk
Na de vernietiging van de regeling van het onbelast bijverdienen door het Grondwettelijk Hof is met de
Wet betreffende het verenigingswerk van 24 december 2020 (BS 31.12.2020) in extremis voor
welbepaald verenigingswerk nog een oplossing uitgewerkt die geldt voor de inkomsten behaald vanaf 1
januari 2021 (aj. 2022) en die van toepassing is op volgende verenigingswerkers in de sportsector*:
animator, leider, monitor of coördinator, trainer, coach, lesgever, scheidsrechter, jurylid, steward,
terreinverzorger, materiaalmeester, seingever, conciërge, administratief hulpverlener, verstrekker van
opleidingen en lezingen, etc. Hun vergoeding (inclusief verbrekingsvergoeding, zie circulaire dd.
24.09.2021, 10-12) voor sportverenigingswerk, betaald vanaf 1 januari 2021, wordt belast als divers
inkomen tegen het afzonderlijk tarief van 20%, na aftrek van een (verplicht) wettelijk kostenforfait van
50% (art. 90 lid1 1°ter WIB92 en art. 97/2 WIB92). De belasting bedraagt zo 10% van de
brutovergoeding. Daarnaast betaalt de vereniging een solidariteitsbijdrage van 10% (waarvan de
modaliteiten zijn vastgelegd bij KB dd. 22.04.2021, BS 30.04.2021).
De kwalificatie ‘divers inkomen’ en het afzonderlijk belastingtarief gelden enkel op voorwaarde dat de
vergoeding (exclusief verbrekingsvergoeding, maar inclusief verplaatsingskosten en andere kosten) niet
meer bedraagt dan 6.390 EUR per jaar (aj. 2022) – voor sportverenigingswerk en deeleconomie samen –
én 532,50 EUR per maand (art. 37bis §2 WIB92). Wanneer de vergoeding deze grensbedragen
overschrijdt, wordt de volledige maand- of jaarvergoeding belast als beroepsinkomen tegen het gewone
progressieve belastingtarief en met toepassing van rsz-bijdragen. De maandgrens van 532,50 EUR wordt
bij KB dd. 24.06.2021 (BS 29.06.2021) voor het derde kwartaal van 2021 (= 1 juli t/m 30 september
2021) en voor specifieke categorieën sportverenigingswerkers, namelijk animator, leider, monitor of
coördinator, sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid,
steward, terreinverzorger-materiaalmeester en seingever, verhoogd tot maximaal 1.065 EUR (zie ook
Circulaire dd. 24.09.2021, 3-6). Bij overschrijding van de maandgrens geldt de kwalificatie
beroepsinkomen absoluut voor de vergoeding van die maand en is geen tegenbewijs mogelijk
(onweerlegbaar wettelijk vermoeden). Bij overschrijding van de jaargrens geldt de kwalificatie
beroepsinkomen “behoudens tegenbewijs” (weerlegbaar wettelijk vermoeden). Aan de kwalificatie
beroepsinkomen kan de belastingplichtige in dat geval ontsnappen als hij bewijst dat zijn inkomsten
geen beroepsinkomsten zijn, door aan te tonen dat de activiteiten in kwestie zich niet frequent genoeg
voordoen en niet voldoende met elkaar verbonden zijn om als een voortdurende bedrijvigheid met een
beroepskarakter te worden beschouwd of door aan te tonen dat de activiteit als hobby is uitgeoefend en
dat ze geen voortgezette werkzaamheid met beroepskarakter uitmaakt. Levert de belastingplichtige dat
tegenbewijs, dan blijven de inkomsten voor het geheel belast tegen het afzonderlijk tarief als divers
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‘inkomen uit sportverenigingswerk’, uitgezonderd de eventuele maandvergoeding die de maandgrens
overstijgt. Verbrekingsvergoedingen (betaald bij verbreking van de verenigingswerkersovereenkomst)
worden niet meegeteld voor de beoordeling van de grensbedragen (Circulaire dd. 24.09.2021, 10-12).
Voor een cijfervoorbeeld, zie circulaire dd. 24.09.2021, 13.
De toepassing van de verenigingswerkersregeling is aan een hele reeks voorwaarden verbonden. Zo
moet aan de verenigingswerker een minimumvergoeding worden betaald van, na indexaanpassing, 5,10
EUR per uur. Tussen de verenigingswerker en de vereniging moet een schriftelijke overeenkomst worden
gesloten, waarvan het sinds 1 januari 2021 te gebruiken model is vastgelegd in bijlage bij KB dd.
08.04.2021 (BS 22.04.2021). Een invulbare modelovereenkomst kan ook worden gedownload van de
website www.verenigingswerk.be. De vereniging moet tenslotte het verenigingswerk elektronisch
aanmelden, in principe voorafgaand aan de prestaties, op dezelfde website. Verenigingswerk dat in 2021
heeft plaatsgevonden vóór de nieuwe aangiftetoepassing operationeel was, kan evenwel retroactief
worden aangegeven.
(*) De wet van 20 juli 2021 (BS 23.07.2021) breidt vanaf 8 mei 2021 het toepassingsgebied van het verenigingswerk
opnieuw uit met de socio-culturele sector door toevoeging van de volgende activiteiten: artistieke of
kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector; verstrekker van
opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de
socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector (nieuw artikel 3 wet van 24 december 2020). Deze
uitbreiding is bedoeld ter ondersteuning van verenigingen die socioculturele activiteiten organiseren en de personen die
deze activiteiten begeleiden. In de sector van de amateurkunsten gaat het bijvoorbeeld over regisseurs, dirigenten,
choreografen, ... die actief zijn in de vele lokale amateurkunstenorganisaties, maar ook over lesgevers in de brede zin
van het woord (lesgevers, maar ook coaches, procesbegeleiders). Bij sociocultureel volwassenenwerk betreft het
lesgevers in de brede zin van het woord. De uitbreiding is gericht op socioculturele activiteiten die op niet-commerciële
wijze worden georganiseerd en dus niet-economisch van aard zijn (Circulaire dd. 24.09.2021, 7-9).
Zo valt het toepassingsgebied opnieuw samen met dat van het vroegere verenigingswerk (zoals van toepassing tot en
met 2020).

monKEY.be (JW)
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DIVERSE
• gegevens op fiscale attesten hypothecaire leningen vanaf aj. 2022 uitgebreid met
“aantal maanden duurtijdverlenging van de lening als gevolg van het betalingsuitstel in
het kader van de coronacrisis” (KB van 16 september 2021)
 duurtijdverlenging = tegenstelbaar in kader Vlaamse woonbonus
 Waals Gewest zou werken aan gelijkaardige regeling…
• Brusselse stadstol begrepen in 15 cent km-forfait woon-werkverkeer
(PV 177 van 20 januari 2021)
• door zelfstandige/vennootschap gedane investeringen in bedrijfsruimten (bv.
restaurants, cafés…) in ventilatie- of luchtzuiveringssysteem om te voldoen aan de
wegens coronacrisis gestelde wettelijke vereisten voor ventilatie
= aftrekbare beroepskosten (PV 526 van 5 juli 2021)
 afschrijven / niet in eenmaal aftrekbaar
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CIJFERS
• revalorisatiecoëfficiënt: 4,63 (aj. 2022)
• EIGEN KOSTEN WERKGEVER:
• kilometervergoeding (auto, motorfiets, bromfiets): € 0,3707/km
(periode 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022)
• forfaitaire vergoeding binnenlandse dienstreizen (Circulaire van 18 oktober 2021):
binnenlandse
dienstreis
minstens
zes uur

basisbedrag

1.9.2017 30.9.2018

1.10.2018 31.3.2020

1.4.2020 30.9.2021

vanaf
1.10.2021

€ 10 per dag

€ 16,73

€ 17,06

€ 17,41

€ 17,75

niet kosteloze
logies

€ 75 per nacht

€ 125,50

€ 128,01

€ 130,57

€ 133,18
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voorontwerp
wet houdende diverse fiscale
bepalingen & loonakkoord
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voorontwerp wet houdende diverse fiscale bepalingen
• nog niet ingediend op 12.10.2021
• aj. 2023: invoering wettelijke basis voor belasting vervangingsinkomsten bezoldigde
meewerkende echtgenoot (bv. overbruggingsrecht, arbeidsongeschiktheid…)
aanpassing art. 33 lid3 WIB92
• aj. 2022: vrijstelling ZONDER progressievoorbehoud van buitenlandse inkomsten
die belastbaar zijn tegen afzonderlijk tarief en waarover buitenland heffingsbevoegd is
(n.a.v. lijfrente-arrest Antwerpen, 22 oktober 2019)
nieuw art. 171 8° WIB92
aangifte 2021
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voorontwerp wet houdende diverse fiscale bepalingen
• aj. 2022: voorwaardelijke en optionele bevrijdende bedrijfsvoorheffing (18,725%)
op bezoldigingen seizoenarbeiders/niet-inwoners in BNI
(inwoner EER: facultatieve regularisatie via aangifte BNI / woonplaatsverklaring)
• aj. 2022: invoering wettelijke basis voor verplichte verantwoording ‘vergoedingen voor
(con)cessie auteursrechten’ op (bestaande) fiche 281.45
aanpassing art. 57 lid1 WIB92
• bij gebrek aan fiche: vergoeding auteursrechten niet aftrekbaar als beroepskosten in PB
of aanslag geheime commissielonen in VB
• wettelijke afbakening/splitsing art. 17 §1 3° WIB92 (inkomsten uit verhuring roerende goederen)
en art. 17 §1 5° WIB92 (auteursrechten): geen overlapping meer mogelijk
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voorontwerp wet houdende diverse fiscale bepalingen
• aj. 2022:
‘GEEN aftrekbeperking bij doorrekening kosten’ krijgt wettelijke basis (cf. autokosten)
nieuw art. 53/1 WIB92
aftrekbeperking kledingkosten (0%), restaurantkosten (69%), receptiekosten en
relatiegeschenken (50%) en kosten jacht en visvangst (0%) NIET van toepassing wanneer kosten
worden doorgerekend aan derden MITS uitdrukkelijk en afzonderlijk vermeld op factuur
• ongeacht of “derde aan aftrekbeperking onderworpen is (= in België belastbaar)”
• handelsgoederen (in de zin van boekhoudwetgeving) zijn NIET aan aftrekbeperking
(kledij, restaurant, receptie…) onderworpen - nieuw art. 52 13° WIB92
+ bevestiging: aankoop handelsgoederen = beroepskosten (cf. art. 49 WIB92)

• aanpassing wettelijke berekening revalorisatiecoëfficiënt (onroerende inkomsten) cf praktijk
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loonakkoord (nog geen wet)
• uitbreiding vrijstelling corona-overuren (zonder toeslag) tot alle
sectoren (niet enkel cruciale) in periode 1 juli 2021 t/m 31 december
2021
• verlenging van verhoging plafond overuren (met toeslag) met recht
op belastingvermindering (130 tot 180u) met drie jaar, t/m aj. 2024 (?)
• verhoging maximumbedrag (mogelijk ook percentage)
belastingkrediet op werkbonus
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Federale en Vlaamse
begrotingsmaatregelen
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Federale begrotingsmaatregelen
NETTO MEER…
• geleidelijke afbouw ‘bijzondere bijdrage sociale zekerheid’ BBSZ (sinds 1994)
 voordeel voor (hoofdzakelijk) werknemers/ambtenaren
Gezinsinkomen (na aftrek beroepskosten)

BBSZ vandaag

van 0 tot 18.592,02 EUR
van 18.592,03 EUR tot 21.070,96 EUR
van 21.070,97 EUR tot 60.161,85 EUR
meer dan 60.161,85 EUR

0 EUR
9 % op het gedeelte boven 18.592,02 EUR
223,10 EUR + 1,3 % op gedeelte boven 21.070,96 EUR
731,28 EUR

eerste fase (2022?): 9%  7% / max. € 731  € 581 (voordeel € 50 - € 150 per gezin)
volledige uitdoving in kader van brede fiscale hervorming…
• OOK verlaging supplement sociale bijdragen zelfstandigen (= tegenhanger BBSZ)

• bedrijfsvoorheffing beter afstemmen op werkelijk verschuldigde bedrag (= verlaging)

“om maandelijks inkomen te verhogen en terugbetalingen personenbelasting te verminderen, wordt de
bedrijfsvoorheffing over periode van 3 jaar afgestemd op de eindbelasting in de personenbelasting.
Bij de aanpassing van de vermindering voor pensioenen wordt erover gewaakt dat deze geen aanleiding kan geven
tot een vermindering van de nettopensioenen en dat deze de evolutie naar een nettopensioen van 1.500 euro tegen
het einde van de legislatuur niet in het gedrang brengt.”
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Federale begrotingsmaatregelen
• vermindering parafiscale voordelen beroepssporters en sportclubs
 (iets) hogere sociale bijdragen
+ aftrek (beroepskosten) van makelaarscommissies beperkt cf. FIFA-advies (3% brutobezoldiging)
+ voor nieuwe contracten: aanvullend pensioen op 35 jaar  wettelijke pensioenleeftijd

• afbouw gunstregime buitenlandse kaderleden + wettelijk kader

“overmatig en oneigenlijk gebruik vermijden” (beperking in tijd/GEEN travel exclusion - PB ipv BNI?)

“minimumbezoldiging € 75K + kosten eigen @ WG 30% met max € 90K”

• hervorming vrijstellingsstelsels doorstorting bedrijfsvoorheffing
“om bestaande misbruiken en onvolmaaktheden tegen te gaan”
• hervorming investeringsaftrek: shift naar duurzame & digitale investeringen
“er wordt bekeken of de tijdelijk verhoogde investeringsaftrek van 25% kan worden verlengd na 2022”
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Federale begrotingsmaatregelen
• verdubbeling maximum bedrag kapitaalophaling in kader van
taxshelter starter (€ 500K) en groeier (€ 1000K)
• verhoging maximum dat recht geeft op belastingvermindering kinderoppaskosten:
€ 13,7  € 14 per dag per kind (aj. 2022!)
• oplossing werkloosheidsval (= belasting op bijkomend inkomen > bijkomend inkomen)
 bijkomende belastingvermindering wordt vervangen door aanvullende vermindering
(naar analogie met pensioenen e.a. vervangingsinkomsten)
• verhoging vrijstelling gewestelijke opleidingspremies van € 370  € 700
• minnelijke schikking (afkoopsom) niet langer aftrekbaar als beroepskosten
• verlaagd tarief 15% RV voor gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s)
die 80% (i.p.v. vroeger 60%) investeren in zorgvastgoed
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Federale begrotingsmaatregelen
• graduele vermindering fiscaal voordeel voor diesel in transportsector
• luchtverkeer: inscheeptaks voor vluchten < 500 km vanuit Belgische luchthaven
• verhuurders van ‘gemeubelde logies met bijkomende service’ uitgesloten van
btw-vrijstelling kleine ondernemingen (uitzondering: erkende(?) deeleconomie)
• elektronische facturen de regel, papier op vraag…
• OPVALLEND: GEEN afschaffing federale vermindering LTSparen (KA)
voor hypothecaire lening voor tweede woning
• niet in begroting: afbouw/hervorming fiscaal gunstregime auteursrechten
 maakt deel uit van fraudeplan v minister van Financiën
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septemberverklaring Vlaamse regering
• registratierechten bij aankoop woning (verkooprecht) (NIET nieuwbouw)
• gezinswoning minder: 6%  3%* / tweede woning (& grond) meer: 10%  12%
(*) 1% bij grondige energetische renovatie (binnen vijf jaar)

• vanaf 1 januari 2022
• criterium = (in principe) datum verlijden notariële aankoopakte, maar…
• …overgangsregeling in voordeel belastingplichtige koper:
• voor gezinswoning telt datum notariële akte: compromis in 2021 / akte in 2022  3%
• voor tweede verblijf telt datum compromis: compromis in 2021 / akte in 2022  10%
• verlaagd tarief (3% of 1%) enkel bij verkoop oude woning binnen één jaar  twee jaar
• versoepeling criterium ‘bescheiden woning’ (+ € 20.000 koopprijs)
met recht op vrijstelling (eerste schijf van € 93.333)
• ‘meeneembaarheid’ (max € 13.000) verdwijnt vanaf 2024
 overgangsperiode t/m 2023: keuze tussen 3% of [6% + meeneembaarheid]
• VL rijdt fiscale kloof gezinswoning (geen woonbonus) / tweede woning (LTSparen + intrestaftrek)
wat dicht(er), maar FED volgt niet…
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Dankjewel!
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