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Definitie? 

Geen wettelijke definitie 

“(...) vennootschap die, ongeacht haar rechtsvorm, 
tot doel heeft andere ondernemingen te besturen of 

te leiden, in de meest ruime betekenis van deze 
woorden (...)”

“een overeenkomst waardoor een onderneming 
zich verbindt, tegen vergoeding, de operationele 
leiding over een andere onderneming geheel of 

gedeeltelijk op zich te nemen” (Van Crombrugge, 
S.)

Twee soorten 

Managementvennootschap als 
mandataris

Management 
adviesvennootschap

bestuurder, gedelegeerd 
bestuurder, lid 

directieraad, etc.

geeft advies en bijstand = 
“consultancy 

overeenkomst”

Hybride vormen 

4

Motieven? 

✓ Niet onderworpen aan specifieke bepalingen
✓ Financieel- economische motieven (in mindere mate)
✓ Juridische motieven (rechtspersoonlijkheid/AS beperking)
✓ Fiscale motieven (tax planning)
✓ Sociaal zekerheidsrechtelijke motieven
✓ Arbeidsrechtelijke motieven
✓ Vennootschapsstructuur en –organen
✓ Andere

3
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De managementvennootschap
van A tot Z

Arbeidsrechtelijke aspecten

Mr. Dries FAINGNAERT

7 JUNI 2021

6

Overzicht thema’s 
Arbeidsrechtelijke aspecten 

- Werknemer vs. zelfstandige – schijnzelfstandigheid
- Andere verschillen werknemer vs. zelfstandige  
- Overstap naar zelfstandige
- Zelfstandige vs. vennootschap
- Vennootschapsmandataris 
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Werknemer vs. zelfstandige

Algemeen onderscheidingscriterium

Werknemer:
arbeid
loon
ondergeschikt verband

Zelfstandige:
geen ondergeschikt verband

Gezagsrelatie
Geen wettelijke definitie

Klassieke elementen (richtlijnen krijgen, niet vrij beschikken 
over arbeidstijd, vakantie  aanvragen, ziekte verantwoorden, 
opname in hiërarchie, …)

Gezag kan worden uitgeoefend door fysieke persoon of orgaan
- RvB, gedelegeerd bestuurder, voorzitter RvB, 
bestuurder(s), aangestelde, etc.
- Niet algemene vergadering

De juridische mogelijkheid tot gezagsuitoefening volstaat

8

Werknemer vs. zelfstandige

Kwalificatie arbeidsrelatie (Arbeidsrelatiewet)

Partijen kiezen vrij aard van arbeidsrelatie (zonder overtreding openbare orde, goede zeden en bindende 
wetten) (sinds 1/1/2007)

Herkwalificatie indien uit uitvoering voldoende onverenigbare elementen blijken, te beoordelen aan de 
hand van:

Algemene; en 
Specifieke criteria

= PROBLEMATIEK SCHIJNZELFSTANDIGHEID

MAAR

7
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Werknemer vs. zelfstandige

4 algemene criteria kwalificatie arbeidsrelatie 
1: Wil van de partijen “zoals die in hun overeenkomst werd uitgedrukt”

2: Vrijheid organisatie werktijd

Precieze en dwingende werkregeling? Zelf over arbeidstijd beschikken? Afwezigheden? Uurrooster? Vakantie? Prikklok
→ in concreto te beoordelen

Leidinggevende functie of vertrouwenspost (K.B.10/2/65): grote autonomie in organisatie werktijd, maar blijft werknemer

Cass. 18/10/2010: niet omdat men opdrachten kan weigeren, dat men automatisch zelfstandige is

10

Werknemer vs. zelfstandige

4 algemene criteria kwalificatie arbeidsrelatie 

3: Vrijheid van organisatie van het werk

Precieze taakomschrijving? Precieze instructies of bevelen? Beslissingen van een hiërarchische meerdere?

Algemene onderrichtingen, verplichtingen en richtlijnen kunnen verenigbaar zijn indien gevolg van aard activiteit of indien 
noodzakelijk om vastgesteld resultaat te verwezenlijken (vb. opstellen verslagen, invullen timesheets)

4: Mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen

Controle op inzet van arbeid? Blootstelling aan sancties? 
Cfr. arbeidsreglement: waarschuwing, blaam, aantekening in dossier, ingebrekestelling, boete, ontslag? 

Specifieke controle op naleving deontologische regels belet zelfstandigheid niet!

9
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Werknemer vs. zelfstandige

Specifieke criteria: nog geen KB

- Verantwoordelijkheid en beslissingsmacht over de financiële middelen om de onderneming rendabel te 
houden

- Vaste en/of gewaarborgde bezoldiging
- Persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen
- Persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en verliezen van de onderneming
- Mogelijkheid personeel in dienst te nemen of zich te laten vervangen
- Zich manifesteren als onderneming t.o.v. medecontractant of derden
- In ruimtes en/of met materiaal werken die in eigen bezit zijn;
- Etc.

12

Werknemer vs. zelfstandige

Neutrale criteria – spelen geen rol in beoordeling 

- Titel van de overeenkomst
- Sociale zekerheid – inschrijving bij RSZ of RSVZ
- Inschrijving bij Kruispuntbank voor Ondernemingen
- Inschrijving van BTW 
- Wijze waarop inkomsten bij de fiscale administratie worden aangegeven
- Verplichtingen inherent aan de uitoefening van een beroep die opgelegd zijn door of krachtens een wet 

(vb. kredietinstelling, CBFA, ziekenhuizen zelfstandige geneesheren, etc.)

11
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Werknemer vs. zelfstandige

Economische versus juridische criteria

- Inspectiediensten en bepaalde rechtspraak:
- Criteria die wijzen op economische afhankelijkheid (werken voor één opdrachtgever, in lokalen en 

met materiaal opdrachtgever, etc.)

- Hof van Cassatie
- Economische afhankelijkheid ≠ juridische ondergeschiktheid

14

Werknemer vs. zelfstandige

Weerlegbaar vermoeden bestaan AO

- Invoering weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst in risicosectoren

- Krachtlijnen wetswijziging (Wet 25/08/’12 inwerkingtreding sinds 1/1/’13)

- Bestaande principes blijven behouden:
- Herkwalificatie bij onverenigbare elementen te beoordelen aan de hand van vier algemene criteria
- Mogelijkheid om specifieke criteria bij K.B. in te voeren

13
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Werknemer vs. zelfstandige

Weerlegbaar vermoeden bestaan AO

Risicosectoren:
- Werken in onroerende staat (art. 20 § 2 K.B. nr. 1 29/12/1992 BTW) (“bouwsector” maar ruimer dan PC 

124)

- Bewakings- en/of toezichtsdiensten voor rekening van derden

- Transport van goederen en/of personen voor rekening van derden (met uitzondering van 
ambulancediensten en vervoer van personen met een handicap)

- Paritair Comité schoonmaak (activiteiten die niet vallen onder “werken in onroerende staat”)

- Land- en tuinbouwsector 

16

Werknemer vs. zelfstandige

Weerlegbaar vermoeden bestaan AO

Vermoeden niet van toepassing op “familiale arbeidsrelaties”

- bloed- of aanverwanten tot 3e graad + wettelijk samenwonenden
- Arbeidsrelatie tussen venn. en natuurlijk persoon, waarbij laatste bloed-of aanverwant is tot de 3e graad 

of wettelijk samenwoont met hetzij degene die alleen, hetzij zij die samen meer dan 50% van de 
aandelen van de venn. bezit.

Vermoeden kan door Koning worden uitgebreid (zowel criteria als toepassingsgebied)

Weerlegging door alle middelen van recht

-> Dus op basis van algemene criteria (wil partijen, vrijheid organisatie werk, etc.)

15
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Werknemer vs. zelfstandige

Weerlegbaar vermoeden bestaan AO
Weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst wanneer uit de analyse van de 
arbeidsrelatie blijkt dat meer dan de helft van bepaalde criteria vervuld zijn:

Ontstentenis van enig 
financieel of economisch risico

Ontstentenis van 
verantwoordelijkheid en 

beslissingsmacht aangaande 
financiële middelen van de 
onderneming in hoofde van 

diegene die de werkzaamheden 
uitvoert

Ontstentenis van beslissingsmacht
over het aankoopbeleid in hoofde 

van diegene die de 
werkzaamheden uitvoert

Ontstentenis van beslissingsmacht
over het prijsbeleid van de 

onderneming in hoofde van 
diegene die de werkzaamheden 
uitvoert, behoudens wanneer de 
prijzen wettelijk zijn vastgelegd

Ontstentenis van 
resultaatsverbintenis

betreffende de 
overeengekomen arbeid

Garantie op betaling van een 
vaste vergoeding, ongeacht de 

bedrijfsresultaten of omvang van 
de prestaties

Het zelf geen werkgever zijn of het 
ontbreken van de mogelijkheid 

hiertoe en de mogelijkheid om zich 
door personeel te laten vervangen

Het zich niet voordoen als een 
onderneming ten overstaan 

derden of zijn medecontractant of 
hoofdzakelijk of gewoonlijk voor 

één medecontractant werken

Het werken in ruimtes waarvan 
men niet de eigenaar of huurder is 

en/of werken met materiaal dat 
ter beschikking wordt gesteld, 

gefinancierd of gewaarborgd door 
de medecontractant

18

Werknemer vs. zelfstandige

Administratieve commissie ter regeling van de 
arbeidsrelatie

Beslissingen nemen betreffende de kwalificatie van een arbeidsrelatie (“ruling”)

Samenstelling:
Gelijk aantal leden uit FOD Middenstand/RSVZ
FOD Sociale Zaken / FOD WASO / RSZ
Geen sociaal inspecteurs
Voorgezeten door beroepsmagistraat

Sinds 3 maart 2013 werkzaam – K.B. 11 februari 2013

Bij twijfel of geschil over de aard van de arbeidsrelatie

17
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Werknemer vs. zelfstandige

Administratieve commissie ter regeling van de 
arbeidsrelatie

Wanneer Ruling aanvragen?

i. Door de partijen gezamenlijk binnen een jaar na de inwerkingtreding van wet of van KB dat specifieke 
criteria vastlegt --- geldigheidsduur beslissing: onbeperkt

ii. Door de zelfstandige bij de start van de zelfstandige beroepsactiviteit of binnen een termijn van een 
jaar daarna --- geldigheidsduur beslissing: 3 jaar

iii. Door elk van de partijen: zelfstandige of opdrachtgever, hetzij voorafgaand aan de samenwerking of 
binnen een jaar na aanvang --- geldigheidsduur beslissing: 3 jaar

20

Werknemer vs. zelfstandige

Administratieve commissie ter regeling van de 
arbeidsrelatie

Gevolgen
Beslissing van de ‘ruling commissie’ is bindend voor de RSZ en de RSVZ, FOD WASO, etc. tenzij:

Gewijzigde voorwaarden
Onjuiste of onvolledige informatie

Beroep mogelijk bij de arbeidsrechtbank binnen een termijn van één maand

19
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Werknemer vs. zelfstandige

Wie kan herkwalificatie vragen?

Persoon (na “ontslag”)

Sociale inspectie / RSZ / RSVZ

Fiscus: simulatie theorie

22

Werknemer vs. zelfstandige

Gevolgen herkwalificatie? 

Risico’s sociale zekerheid

27% WG bijdragen + 13,07% WN bijdragen + 10% bijdrageopslagen + 7% intrest + 3.050,16 EUR 

solidariteitsbijdrage voor laattijdige DIMONA // Opdrachtgever alleen gehouden (art. 26 RSZ-wet)

“Verrekening” van reeds betaalde bijdragen 

Risico’s arbeidsrecht

Opzegvergoeding // Achterstallig loon (vakantiegeld, eindejaarspremie, feestdagenloon, indexering, 

aansluiting collectieve verzekeringen, …)

Contractuele indekking ? Nut? 

Fiscaliteit 
personenbelasting vs. vennootschapsbelasting // BTW (management fees - niet voor bestuurders)

21
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Werknemer vs. zelfstandige

Herkwalificatierisico beperken  

- Hou je aan de principes (zie supra)

- Tussen twee vennootschappen kan geen arbeidsovereenkomst bestaan – Werken met ManCo (zie infra) 

24

Andere verschillen 

Werknemers
Werknemersbijdragen: 13,07%
Werkgeversbijdrage: 27%
Geen plafonnering van de bedragen

Zelfstandige

Van 0 tot 63.297,86 EUR: 20,5%
Van 63.297,86 EUR tot 93.281,02 EUR: 14,16%
plafonnering op 93.281,02 EUR

Maximale bijdrage bedraagt bijgevolg 4.305,42 EUR per kwartaal (exclusief
beheerskosten), d.w.z. 4.305,42 EUR x 4 = 17.221,68 EUR per jaar

Tarieven sociale zekerheidsbijdragen 

23
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Andere verschillen 

- Minder gunstig sociaal statuut voor de zelfstandige

- Verlies van belangrijk deel sociale zekerheid, maar verschillen tijdens laatste jaren 
grotendeels weggewerkt

Sociale bescherming

26

Andere verschillen 

Werknemers: beperkte aansprakelijk ingevolge artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet

Werknemer aansprakelijk voor:
Bedrog
Zware fout
Gewoonlijke lichte fout

Managementcontract: Gewone contractuele aansprakelijkheid t.o.v. opdrachtgever

- Vergoeding voor elke beroepsfout die schade aan opdrachtgever toebrengt
- Contractuele afspraken zijn mogelijk [beroepsaansprakelijkheidsverzekering]

Aansprakelijkheid

25
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Andere verschillen 

Voordelen

Niet onderworpen aan strikt keurslijf arbeidswetgeving
Aantal personeelsleden wordt niet verhoogd
Vrije beschikking over tijd

Nadelen
Voor de opdrachtgever

Minder toezicht
Probleem in profilering
Inlassing in bedrijfscultuur
Moeilijk in te passen in hiërarchie

Aansprakelijkheid

Voor de zelfstandige 
Oprichtingskosten, operationele kost en formaliteiten
Geen bescherming (loonbescherming, arbeidswet, enz.)
Geen “jobzekerheid” – cfr. Coronacrisis 

28

Overstap van werknemer naar zelfstandige

Inleiding
controle: RSZ-inkomsten
wat verandert er?

Knipperlichtenprocedure

- art. 6 K.B. 19 december 1967: aansluitingsverklaring
- model: K.B. 30 maart 1998
- aandacht voor 3 rubrieken:

zelfstandige activiteit in België
uitoefening van verschillende activiteiten
uitoefening van activiteit als WN vóór de zelfstandige activiteit

Code 350 van de sociale balans (Aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis 

diensten blijft verlenen aan de onderneming – niet als ManCo)

27
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Overstap van werknemer naar zelfstandige

Code 350 van de sociale balans (Aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op

halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming – niet als ManCo)

30

Zelfstandige vs. vennootschap 

Waarom?

- Fiscale doeleinden
- Beperking van de aansprakelijkheid
- Opvolging en continuïteit van de onderneming
- Samenwerkingsvormen met partners

Indien orgaan van een andere vennootschap → opgelet: profilering (handtekening,
organogram, …)

Zelfstandige activiteit organiseren via ManCo

29
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Zelfstandige vs. vennootschap 

- Managementvennootschap als orgaan van een andere vennootschap

- Managementvennootschap als aannemer van een andere vennootschap 
(adviesovereenkomst, consultancy overeenkomst, dienstenovereenkomst, …

- Hybride vormen 

Zelfstandige activiteit organiseren via ManCo

32

Zelfstandige vs. vennootschap 

Vennootschap (2021)

1x/jaar, berekend op basis van het balanstotaal van het voorgaande afgesloten 
boekjaar (dus voor 2020, obv balanstotaal 2019)
balanstotaal tot 706.579,60  EUR: 347,50 EUR
balanstotaal boven 706.579,60 EUR: 868,00 EUR
(balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar)
“nieuwe” vennootschap: 347,50 EUR

Let wel -> sociale bijdragen op (bestuurders)bezoldiging voor persoon achter ManCo

Sociale bijdragen 

31
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Vennootschapsmandataris 

Bestuurder nv en bv 
Gedelegeerd bestuurder
Vaste vertegenwoordiger

Let op: Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen !
-> WVV brengt wijzigingen in bestuur! 

Verschillende types vennootschapsmandatarissen

34

Vennootschapsmandataris 

Uitdrukkelijke bepalingen in WVV over sociaal statuut 

NV → bestuurders (7:85, §1) +  leden raad van toezicht (art. 7:105, §2) + directieraad (art. 
7:107) 

“Bestuurders/Leden van de raad van toezicht/directieraad kunnen in deze hoedanigheid 
niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden”
!! Opgepast bij omzetting directiecomité naar directieraad: alle leden zelfstandige statuut

BV → bestuurders (5:70, §1)
“Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de 
vennootschap zijn verbonden”

Dagelijks bestuurder : idem onder W.Venn. 

Sociaal statuut vennootschapsmandataris onder WVV

33
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Vennootschapsmandataris 

Dagelijks bestuurder nv: idem onder W.Venn.

Wettelijke definitie (art. 7:121 WVV): alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken 
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de 
beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun 
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de 
directieraad niet rechtvaardigen

Criteria “gering belang” en “urgentie” moeten niet cumulatief worden toegepast, dus dagelijks 
bestuur omvat handelingen en beslissingen, die:

hetzij niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, 
hetzij een gering belang vertonen, 
hetzij een spoedeisend karakter hebben.

Sociaal statuut vennootschapsmandataris onder WVV

36

Vennootschapsmandataris 

Sociaal statuut vennootschapsmandataris onder WVV

35
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Vennootschapsmandataris 

- voor alle mandaten, ook dat van gedelegeerd bestuurder (lid van een bestuursorgaan of 

dagelijks bestuurder)

- kan eender wie zijn
- vaste vertegenwoordiger moet natuurlijke persoon zijn

→ geen cascade meer

- niet in eigen naam én als vaste vertegenwoordiger in zelfde orgaan zetelen 

Vast vertegenwoordiger onder WVV 

38

Vennootschapsmandataris 

“Rechtsleer = verdeelde opvatting

Standpunt RSVZ
RSVZ: vaste vertegenwoordiger = mandataris
 art. 2 KB 19/12/1967 = zelfstandige

Praktisch: mandaat of niet?
Rechtshandelingen namens vennootschap

Externe vertegenwoordiging
Eén of meerdere handtekeningen

Vast vertegenwoordiger : sociaal statuut 

37

38



7/06/2022

20

39

Vennootschapsmandataris 

1) Onderscheiden functies
- Duidelijk te onderscheiden van bestuurdersmandaat
- Geen rechtstreeks verband met bestuurdersmandaat (vb verkoopsdirecteur, technisch directeur, 

personeelsdirecteur)

2) Ondergeschikt verband 
- Gezagsrelatie : richtlijnen krijgen, niet vrij beschikken over arbeidstijd, vakantie aanvragen, ziekte 

verantwoorden, clausules, opname in hiërarchie, …)
- Gezag kan worden uitgeoefend door fysieke persoon of orgaan

Vb. raad van bestuur, gedelegeerd bestuurder, voorzitter raad van bestuur, één of meerdere bestuurders, 
aangestelde (vb. directeur)

3) Akkoord over loon

Combinatie mogelijke met werknemer mogelijk

Dries Faingnaert

Advocaat - vennoot

dries.faingnaert@arcadelaw.be

+32 498 45 90 50

Visverkopersstraat 13, 1000 Brussel 
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De management-vennootschap
van A tot Z

Vennootschapsrechterlijke – en 
contractuele aspecten

Mr. Dries JOSEPH 

7 JUNI 2021

1. Beweegredenen voor de oprichting van 
een managementvennootschap

41
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1. Beweegredenen voor de oprichting van een 
managementvennootschap

A. Sociale zekerheidsrechtelijke motieven (Pro memorie)

B. Fiscale motieven (Pro memorie)

C. Beperking aansprakelijkheid (zie nadien)

D. Planning van de successie(rechten) (pro memorie)

E. Blijven verdienen tijdens uw pensioen (pro memorie)

2. Managementvennootschap en 
oprichting: 7 vragen

43
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2. Managementvennootschap en oprichting

• Vraag 1: Kan ik mijn managementvennootschap oprichten met 

terugwerkende kracht?

2. Managementvennootschap en oprichting

• Vraag 2: Welke vennootschapsvorm is het meest geschikt voor mijn 

managementvennootschap?
• De meest gebruikte vennootschapsvorm voor (para)fiscale optimalisatie is de Bv

• Voordelen van de BV:

• Kan eenhoofdig worden opgericht,
de veno(o)t(en) genieten in principe beperkte aansprakelijk.

• Geen minimumkapitaal vereist

• Inbreng kan in geld, natura, knowhow of arbeid

• Statutaire vrijheid

45
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2. Managementvennootschap en oprichting

• Vraag 2: Welke vennootschapsvorm is het meest geschikt voor mijn 

managementvennootschap?

• Nadelen van de BV: Oprichtings- en werkingsformaliteiten: 

• Authentieke akte bij uittreksel te publiceren in BS

• Financieel plan is verplicht

2. Managementvennootschap en oprichting

• Vraag 3: Welke soort van effecten kan mijn vennootschap uitgeven?

• Afhankelijk van de rechtsvorm waarvoor u heeft geopteerd.

• De BV

• Aandelen, warrants, obligaties, converteerbare obligaties, winsbewijzen

• In principe steeds op naam, maar statuten kunnen voorzien in dematerialisatie, 
waarvan de houder te allen tijde de omzetting kan vragen.

• Categorieën van aandelen (statutaire vrijheid);

47
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2. Managementvennootschap en oprichting

• Vraag 4: Welke stappen moet ik doorlopen voor de oprichting van 
mijn managementvennootschap?

• Keuze van de rechtsvorm

• Opmaken van de ontwerpstatuten

• De bepalingen van het Wvv vormen de grondslag voor de werking van de 
vennootschap.

• (P.m.: grote statutaire vrijheid Bv)

• Opmaken van een financieel plan 

• Het financieel plan dient ertoe aan te tonen dat de vennootschap over voldoende 
middelen beschikt om de continuïteit van haar activiteiten te garanderen gedurende 
de eerste twee kalenderjaren van haar bestaan.

2. Managementvennootschap en oprichting

• Storten van de in te brengen geldsommen op een geblokkeerde rekening 

• Controleverslag van een bedrijfsrevisor en bijzondere oprichtingsverslag in geval van 
inbreng in natura 

• Bepalen van het boekjaar en de datum van de jaarvergadering

• Benoeming van bestuurder(s)

• UBO verklaring

49
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2. Managementvennootschap en oprichting

• Ondertekenen van de oprichtingsakte

• Neerleggen van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van 
koophandel en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

• Ondernemingsnummer, btw-nummer en aansluiting bij een sociaal 
verzekeringsfonds

3 Managementvennootschap en 
echtgenoten
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3 Managementvennootschap en echtgenoten

• Vraag 5: Wanneer zijn de aandelen van mijn 
managementvennootschap vanuit huwelijksvermogensrechtelijk 
standpunt eigen, gemeenschappelijk of onverdeeld?

• Gehuwd onder het wettelijk stelsel: 
• Eigen aandelen:

• De aandelen die aan elk van de echtgenoten toebehoren op de dag van het huwelijk en 
die welke ieder van hen tijdens het stelsel verkrijgt door schenking, erfenis of testament;

• de aandelen die één van de echtgenoten verkrijgt uit gelden of uit opbrengst van de 
vervreemding van andere eigen goederen.

• de aandelen verkregen door zaakvervanging;

• De lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in 
vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn indien die toebedeeld zijn of 
ingeschreven zijn op naam van één van de echtgenoten;

3 Managementvennootschap en echtgenoten

• Vraag 5: Wanneer zijn de aandelen van mijn 
managementvennootschap vanuit huwelijksvermogensrechtelijk 
standpunt eigen, gemeenschappelijk of onverdeeld?

• Gehuwd onder het wettelijk stelsel: 
• Eigen aandelen

• Gemeenschappelijke aandelen:

• Onverdeelde aandelen:
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3 Managementvennootschap en echtgenoten

• Gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen
• In principe heeft elke echtgenoot enkel eigen aandelen onder zich.

• Echtgenote kunnen echter een gemeenschap creëren en er hun onverdeelde 
aandelen in inbrengen. Deze aandelen worden dan gemeenschappelijk.

3 Managementvennootschap en echtgenoten

• Echtgenoten zijn gehuwd onder een stelsel van algehele gemeenschap van 
goederen

• Dit huwelijksstelsel berust op het bestaan van één enkel vermogen, nl. het 
gemeenschappelijk vermogen.

• In principe hebben de echtgenote dan enkel gemeenschappelijke aandelen.

• Uitzonderlijk kan een echtgenoot eigen aandelen bezitten, nl. ingeval deze aan één 
echtgenoot wordt geschonken of gelegateerd onder beding dat ze eigen moeten 
blijven.
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4 Managementvennootschap en 
aansprakelijkheid

4 Managementvennootschap en aansprakelijkheid

• Vraag 6: Kan ik als oprichter van mijn managementvennootschap 
persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?

• Als oprichter van een Bv voorziet de wet een aantal gevallen waarin u persoonlijk kan 
worden aangesproken.

• Meest voorkomende aanprakelijkheidsgrond: Deze waarin u als oprichter persoonlijk wordt 
aangesproken voor verbintenissen van de vennootschap, in geval van failliet binnen de 3 
jaar na oprichting.

• (P.m.: belang financieel plan)
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4 Managementvennootschap en 
aansprakelijkheid

• Vraag 7: Kan ik als bestuurder van mijn managementvennootschap 
persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?

• Aansprakelijkheid t.a.v. de vennootschap

• Als bestuurder kan u door de vennootschap contractueel aansprakelijk worden 
gesteld voor gewone bestuursfouten.

• Uitzonderlijk heeft de vennootschap de mogelijkheid om haar bestuurder(s) 
buitencontractueel aan te spreken (samenloop).

4 Managementvennootschap en aansprakelijkheid

• Als bestuurder kan u ook door de vennootschap of derden worden aangesproken voor alle 
schaden ten gevolge van een overtreding van bepalingen van het WVV of van de statuten 
van de vennootschap.

• Opm: faillissement

• Aansprakelijkheid t.a.v. derden of van de medecontractant van de vennootschap

• De handelingen van bestuurder worden rechtstreeks toegerekend aan de vennootschap.

• In principe kan een derde dus enkel de managementvennootschap aanspreken voor fouten 
die de bestuurder heeft begaan.
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4 Managementvennootschap en aansprakelijkheid

• Schending van de bepalingen van het WVV of van de statuten, 

• Co-existentie

• Overeenkomstig de fiscale wetgeving kan een bestuurder in bepaalde gevallen ook 
aansprakelijk worden gesteld. Bv. wegens het niet tijdig bijeenroepen van de algemene 
vergadering in het kader van de alarmbelprocedure / wrongfull trading

• Opm beperking / bescherming aansprakelijkheid

• verzekeringen, vrijwaringsclausules en exoneratiebedinen (zie hierna)

DEEL II
HANDELSRECHTELIJKE ASPECTEN

“een Overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Opdrachtgever”
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Voorwerp van de samenwerking

“De Dienstverlener verbindt er zich toe de Opdrachtgever te

adviseren, begeleiden en ondersteunen bij de uitbouw van

haar activiteiten en meer in het bijzonder, doch niet limitatief,

de hierna vermelde diensten te zullen verlenen …”

- Duidelijke omschrijving opdracht

- Evolutief karakter benadrukken

- Opdrachten voorbehouden aan bestuursorgaan

opdrachtgever ?

- Specifieke volmachten bepalen

Context uitvoering Opdrachten

- Aanduiden vertegenwoordiger belast met de uitvoering 

van de opdrachten, 

- in naam en voor rekening van de Dienstverlener;

- opm. intuitu personae;

- Exclusiviteit?

-
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Context uitvoering Opdrachten

- Aanduiden vertegenwoordiger belast met de uitvoering 

van de opdrachten, 

- Afwezigheid band van ondergeschiktheid 

benadrukken (P.m.) + consequenties ervan

”De Dienstverlener zal tevens voldoen aan alle

formaliteiten, registraties en inschrijvingen om op

rechtmatige en geldige wijze de Opdrachten uit te kunnen

voeren. De Dienstverlener is alleen exclusief

verantwoordelijk voor het naleven van alle verplichtingen

inzake sociale zekerheid en belastingen, inclusief BTW, ..”

“De Dienstverlener zal in alle communicatievormen

(bijvoorbeeld: op naamkaartjes) haar hoedanigheid als

zelfstandige Dienstverlener, onafhankelijk van de

Opdrachtgever, bekend maken…”.

Context uitvoering Opdrachten

- Aanduiden vertegenwoordiger belast met de uitvoering 

van de opdrachten, 

- Afwezigheid band van ondergeschiktheid 

benadrukken (P.m.) + consequenties ervan

- Evenwicht tussen zelfstandigheid en rapportering

“De Dienstverlener zal verslag uitbrengen over haar

werkzaamheden telkens zij dit noodzakelijk acht…”
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Vergoedingen

- Vaste vergoeding i.f.v. bepaald tijdsbestek;

- Variabele vergoeding

- Bonus

- Opm:

- Indexatie;

- Formaliteiten uitbetaling (facturatie, betaaltermijnen, …)

Kosten

- Recurente en courante professionele kosten verbonden aan

uitvoering van de opdracht

Duur van de Overeenkomst

- Duur: bepaalde duur / onbepaalde duur

- Opzegging

- Opzeggingstermijn / opzeggingsvergoeding

- Tip: Contractueel definiëren van uitzonderlijke 

omstandigheden of ernstige tekortkoming

“de overeenkomst ka, te allen tijde, zonder

rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang

en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige

vergoeding, beëindigd worden in geval van (i)

uitzonderlijke omstandigheden, die elke verdere

professionele samenwerking tussen Partijen definitief

en onmiddellijk onmogelijk maken, of (ii) ernstige

tekortkoming aan contractuele verplichtingen”
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Duur van de Overeenkomst

Gevolgen beëindiging Overeenkomst

- Teruggave ter beschikking gestelde voorwerpen, documenten,

software, …

- Sommige afspraken overleven einde overeenkomst

( vertrouwelijkheid, niet concurrentie, niet afzwerving, … zie hierna)

Eigendomsrechten: “overdracht intellectuele rechten”

”Alle productiemethodes, recepten, systemen, programma’s, documenten, tekeningen, plannen, designs, modellen, producten, 

formules, documentatie, databanken, teksten, handleidingen, rapporten, schema’s, analyses, technologieën, fabrieks- en 

zakengeheimen, handelsnamen, merken, domeinnamen, patenten, octrooien, tools, werkwijzen, methodes, uitvindingen, 

ontdekkingen, verbeteringen, vernieuwingen, knowhow 

…

ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd door de Dienstverlener

…

tijdens de duurtijd van de overeenkomst

…

blijven of worden de exclusieve eigendom van de Opdrachtgever. “

- Ook niet-geëxploiteerde Werken

- Ook cliënteel

- Opm. fiscaliteit;
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Aansprakelijkheid: contractueel ondervangen en beperken 

Beperking tot eventuele schade in het kader van uitvoering opdrachten (belang definitie – zie hierboven)

opm.: onderschrijven van verzekeringen

Welzijnswet

Verplichtingen ingevolge de Wet van 4 augustus 1996

Netting

Bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004

Privacy / GDPR verplichtingen

- Afspraken rond verwerking persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze, …

Conformiteit: EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot

intrekking van Richtlijn 95/46/EG

Conformiteit: Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en andere

toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens te

verwerken.

Opm: in gevoelige sectoren contractueel vastleggen wat (i) verwerking en (ii)

persoonsgegevens zijn;

Opm: passende, technische en organisatorische maatregelen te nemen om de

persoonsgegevens adequaat te beveiligen (ook voor zg. derden die tussenkomen);
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De management-vennootschap
van A tot Z

Fiscaliteit van de 
managementvennoostchap

Mr. Brigitte LIEVENS 

7 JUNI 2021
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Overzicht thema’s
fiscaliteit van de managementvennootschap

- Tantiemes

- (Minimum)bezoldiging

- Intresten en RC

- Dividenden

- Inkoop eigen aandelen

- Kapitaalvermindering

- Gesplitste aankoop OG

- Pensioenopbouw

- Huurinkomsten

- Kostenvergoedingen

- Diverse voordelen alle aard: bedrijfswagen, aandelenopties, etc

- Gunstregelingen familiale vennootschap

- Auteursrecht

- Etc.

Tarieven personenbelasting 

76

Inkomstenschijven Personenbelasting Ink. 21 / AJ 22 %

van 0 tot € 13.540,00 25 %

van € 13.540,00 tot € 23.900,00 40 %

van € 23.900,00 tot € 41.360,00 45 %

vanaf € 41.360,00 en meer 50 %
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Tarieven 
vennootschapsbelasting 

VENB 2017 2022

Basistarief

Verminderd tarief

0 – 25.000

25.000 – 90.000

90.000 – 322.500 EUR

Verlaagd tarief KMO

33,99% (incl ACB)

24,98% (incl ACB)

31,93% (incl ACB)

35,54% (incl ACB)

25%

20%

Tarieven Venb: voorwaarden 

Kleine vennootschap Bedrijfsleider

Minimumbezoldiging: € 

45.000 of minstens gelijk aan 

het belastbaar resultaat

Vennootschapsbelasting

≤ € 100.000: 20 % (2020)

> € 100.000: 25 % (2020)
Niet respect: verval recht op 

verlaagd tarief

78

VENNOOTSCHAPSBELASTING 

(sinds 2020)

Basistarief 25%

Verlaagd tarief KMO 20%

Crisisbijdrage 0
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(Interest op) RC

REKENING COURANT

= weergave van de onderlinge schulden of

vorderingen tussen de

aandeelhouders/vennoten/bedrijfsleiders en de

vennootschap

RC PASSIEF 

= bedragen die jij tegoed hebt van je

vennootschap of jouw vorderingen op de

vennootschap

RC ACTIEF 

= schulden die je hebt bij

je vennootschap

Aftrekbare 

kosten
Roerend inkomen: 

bevrijdende RV 30 %

Herkwalificatie van interest in dividend:

▪ Bedrag RC > werkelijk gestort kapitaal bij

einde boekjaar en belaste reserves bij begin

boekjaar

▪ Interest is hoger dan normale

marktrentevoet

+ interesten

▪ Je bent interesten aan je vennootschap

verschuldigd

▪ Wat indien niet marktconform: voordeel alle

aard? Rechtspraak !! (zie verder)

79

80

NORMAAL REGIME VVPRbis LIQUIDATIERESERVE

30 % RV

Vrije keuze van 

uitkeringsmoment

KMO-steunmaatregel: 

bepaalde vennootschappen 

kunnen bij dividenduitkering 

genieten van 20 % of 15 % RV

KMO-steunmaatregel: 

bepaalde vennootschappen 

kunnen mits betaling van een 

anticipatieve heffing van 10 % 

dividenden uitkeren aan 5 % RV 

& aan 0 % RV bij liquidatie

Dividenden – diverse mogelijkheden

▪ Tarief

▪ 20 % voor 

dividenden uit de 

winstverdeling van 

het 2e boekjaar na 

inbreng

▪ 15 % voor 

dividenden uit de 

winstverdeling van 

het 3e boekjaar na 

inbreng

▪ Tarief

✓ 10% bij aanleg 

❖ 5% na 5 jaar

❖ 20% binnen de 5 jaar

❖ 0% liquidatie

❖ Opmerking: aparte 

berekening maakt dat het 

de facto om 13,64% gaat in 

geval van 5 j wachten
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GEWOON DIVIDEND

Dividend € 269.915,68

(minus) roerende voorheffing op dividend (tegen 30%) -€ 80.974,71

NETTO INKOMEN DIVIDEND 
€ 188.940,98

LIQUIDATIERESERVE

Zonder liquidatiescenario

Aanleg liquidatiereserve 
€ 245.377,90

(minus) belasting op moment van aanleg (tegen 10% )
€ 24.537,79

(minus) RV op moment van uitkering (tegen 5%) 
-€ 12.268,89

NETTO BIJ UITKERING NA AANLEG 

LIQUIDATIERESERVE

€ 233.109,00

VVPRbis

VVPRBIS
€ 269.915,68

(minus) RV (uitkering na 3 jaar aan 15%)
-€ 40.487,35

NETTO BIJ UITKERING - VVPR BIS
€ 229.428,33

Inkomsten ManCo beschikbaar voor uitkering dividend/aanleg 

liquidatiereserve/VVPRbis € 269.915,68

82

3 thema’s

Overzicht thema’s
fiscaliteit van de managementvennootschap

- Fiscaal respect voor de rechtspersoon & 

opties/warranten

- Bestuurder met werkzaamheden in het buitenland en 

dubbelbelastingverdragen

- Hot topic: voordelen van alle aard
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Deel I

Fiscaal respect voor de 

rechtspersoon & 

opties/warranten

Optie- en warrantplannen
Toekenning aandelenopties: Omkadering

• Alternatieve vorm van remuneratie

• Delen in waardestijging vennootschap

• Verbondenheid met het bedrijf

 Motivering van personeel

 Retentie van personeel

84
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Optie- en warrantplannen
De techniek van de aandelenopties / warrants

• de werkgever / vennootschap biedt aan de 
werknemer/bedrijfsleider/consultant

• de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn

• een welbepaald aantal aandelen of winstbewijzen van de 
onderneming (of onderneming van de groep)

• te verwerven tegen een vooraf vastgestelde prijs

85

• aandeel : ieder aandeel of winstbewijs van een vennootschap

• optie : het recht om, gedurende een welbepaalde termijn een bepaald 

aantal aandelen aan te kopen of, naar aanleiding van de verhoging van het 

kapitaal van een vennootschap op een bepaald aantal aandelen in te 

schrijven tegen een vastgestelde of een nog vast te stellen prijs

Optie- en warrantplannen

De aandelenoptiewet van 26 maart 1999

Artikel 41

• indien bestaande aandelen of winstbewijzen = optie

• indien inschrijving op nieuwe aandelen of winstbewijzen = 

warrant/inschrijvingsrecht
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Optie- en warrantplannen
De aandelenoptiewet van 26 maart 1999

• Voordelen toegekend uit hoofde van of naar aanleiding van uitoefening van 
beroepswerkzaamheid zijn beroepsinkomen

• Ongeacht wie het voordeel toekent

• Belastbaar op moment dat de werknemer definitief recht verkrijgt op het 
voordeel

• Vestingschema’s en good/bad leaver clauses relevant voor het bereiken van 
doelstelling van motivering en retentie, maar fiscaal irrelevant

87

Algemene fiscale principes

Optie- en warrantplannen
De aandelenoptiewet van 26 maart 1999

88

Specifieke fiscale principes

• Belastbaar voordeel = het recht dat je via de aandelenoptie verkrijgt
• Belastingheffing bij toekenning van de optie (grant) en niet bij uitoefening (exercise) en 

ook niet bij de verkoop van het verworven aandeel.
• Formaliteiten: schriftelijk aanbod & schriftelijke aanvaarding binnen 60 dagen

➢ “fiscale” toekenning ligt op de 60ste dag volgend op het aanbod

Opm.: Verschil tussen “aanbod en de “toekenning”
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Optie- en warrantplannen

Optie-of warrantplannen als vorm van ‘bijkomende vergoeding’

Waardering belastbaar voordeel

89

• Beursgenoteerde opties: laatste slotkoers optie voorafgaand aan dag aanbod

• Niet-beursgenoteerde opties: 18% van de waarde onderliggende aandelen op

moment van aanbod (niet: op moment van toekenning):

• Beursgenoteerde aandelen

• Niet-beursgenoteerde aandelen

Optie- en warrantplannen

Optie-of warrantplannen als vorm van ‘bijkomende vergoeding’

Waardering belastbaar voordeel

90

• 9% indien voorwaarden voldaan:

• Uitoefenprijs definitief vastgesteld

• Uitoefening optie niet vóór einde derde jaar na dat van aanbod, noch na einde tiende jaar na dat

van aanbod;

• Optie mag niet onder de levenden worden overgedragen

• Risico van vermindering van waarde aandelen waarop optie betrekking heeft mag niet gedekt

worden

• Optie heeft betrekking op aandelen van vennootschap ten behoeve van wie de

beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend of op de aandelen van de moedervennootschap
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Optie- en warrantplannen
Optie-of warrantplannen als vorm van ‘bijkomende vergoeding’

Waardering belastbaar voordeel 

91

• Verlaagd tarief van 9% + 0,5 % indien looptijd optie > 5 jaar

• Basistarief van 18% + 1% indien looptijd optie > 5 jaar

• + bij uitoefening of verkoop geen taxatie (tenzij speculatief)

• + in principe (behoudens enkele uitz.) vrij van patronale en werknemers-bijdragen RSZ

• Indien men een eigen bijdrage betaalt om de optie te verwerven, dan wordt deze in mindering gebracht van

het belastbaar voordeel.

Optie- en warrantplannen
Optie-of warrantplannen als vorm van ‘bijkomende vergoeding’

92

AANDACHT VOOR DE PLANREGELS
- Klassiek gaat een optie/warranten plan voorzien dat er geen overdracht mag zijn (cf. verlaagd

tarief veilig stellen)

- D.w.z. dat er in principe ook geen overdracht kan zijn van “manco” naar eigen bestuurder

- Plan moet voorzien in specifieke bepaling voor het doorgeven van de opties/warranten in die

situatie zonder het verlaagd tarief voor de andere begunstigden in gevaar te brengen
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Optie- en warrantplannen

93

Optie-of warrantplannen als vorm van ‘bijkomende vergoeding’

Aantal toegekende opties: 1.000

1 optie = 1 aandeel

FMV per aandeel op moment van aanbod (jaar X): 100

FMV op moment van uitoefening (jaar X + 10) 300

forfaitaire waardering VAA: 11,5% 23%

11,5% 23%

Belastbaar voordeel op moment van toekenning: 11.500,00 23.000,00

Verschuldigde belasting: -6.152,50 -12.305,00

Netto beschikbaar ingevolge cashless exercise (jaar X + 10): 193.847,50 187.695,00

Voor de volledigheid, maar - opgepast - illustratie gelet op hypothetische FMV: 

Brutovoordeel (gerealiseerd in jaar X + 10) 200.000,00 200.000,00

Net/Cost-ratio 96,92% 93,85%

Optie- en warrantplannen

94

Problematiek opties via managementvennootschap en 
het miskennen van het bestaan van de vennootschap

• Geen forfaitaire raming van het voordeel in hoofde van de
managementvennootschap indien directe toekenning aan die
vennootschap

• Wijziging standpunt fiscus (2017) !

• het forfaitair bepaalde voordeel dat voortvloeit uit de rechtstreekse toekenning van de 

aandelenoptie aan de zaakvoerder van de managementvennootschap door de 

vennootschap / opdrachtgever, komt niet in aanmerking voor het voordelig tarief van 

9% (5de voorwaarde niet voldaan), maar wel voor het algemeen forfaitair 

waarderingsregime
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Optie- en warrantplannen

95

Problematiek opties via managementvennootschap

Optie- en warrantplannen

96

Problematiek opties via managementvennootschap

Aan de managementvennootschap als 

doorgeefluik? (1)                                     

Rechtstreekse toekenning aan de bedrijfsleider 

van de managementvennootschap (2)       

Geen forfaitaire raming van het voordeel in hoofde van de

managementvennootschap

In principe wordt de managementvennootschap belast op de

werkelijke waarde van het verkregen voordeel, maar de opties

worden onmiddellijk doorgeschoven naar haar bedrijfsleider,

waardoor de managementvennootschap niet wordt belast

(boekhoudkundig “plus” tegenover “min”)

In hoofde van de bedrijfsleider mogelijkheid tot forfaitaire

raming:

• Opties van maximaal 5 jaar = 18% (verhoogd met 1% voor elk

bijkomend jaar vanaf jaar 6)

• Geen toepassing van de halvering van 9%

Administratief standpunt (circulaire d.d. 13 april 2017

(2017/C/21)

“het forfaitair bepaalde voordeel dat voortvloeit uit de

rechtstreekse toekenning van de aandelenopties aan de

zaakvoeder van de managementvennootschap door de

vennootschap/opdrachtgever, komt niet in aanmerking voor het

voordelig tarief van 9%”

(oude standpunt: komt wel in aanmerking voor het voordelig

tarief van 9%)

Dit standpunt geldt:

• Ongeacht of de managementvennootschap al dan niet

bestuurder is van de vennootschap die de aandelenoptie

toekent

• Voor toepassing van aandelenopties, waarvan de datum van het

aanbod valt na 13 april 2017
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Deel II

Bestuurder met 

werkzaamheden in het 

buitenland en DBV’s

ARTIKEL 16 DBV’s:

situering 

98

❖ Bestuurdersartikel/Bedrijfsleiding 

❖ Van toepassing voor wie

vennootschapsmandaat heeft

❖ Veel verschillende verdragsteksten!!

❖ Al dan niet met “paragraaf 2”

❖ Belangrijke circulaire van 2002!
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Belgie- Japan

Artikel 16 

Beheerders en commissarissen van vennootschappen

Tantièmes, presentiegelden en andere beloningen, door een verblijfhouder van 
een overeenkomstsluitende Staat verkregen in zijn hoedanigheid van lid van de raad 
van beheer of van toezicht van een vennootschap, die verblijfhouder is van de andere 
overeenkomstsluitende Staat, zijn in die andere overeenkomstsluitende Staat 
belastbaar.

Samengevat = heffingsbevoegdheid van de staat van de onderneming

99

Principes

• Alle vergoedingen die men uit hoofde van mandaat bekomt: 

belastbaar in staat van vestiging/zetel van vennootschap 

• Fysieke aanwezigheid niet expliciet vereist (dit is verschillend van art. 15 

voor werknemers waar die fysieke aanwezigheid de basis is)

• Van toepassing voor nat. personen en rechtspersonen
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Opgelet!

1. vergoeding voor bestuurdersmandaat sensu 
stricto (art. 16 §1)
-> basisregel van toepassing

2. andere bezoldigingen (art. 16 §2)
-> verwijzing naar artikel 14/15 OESO-modelverdrag

101

Belgie-Duitsland

Artikel 16 Tantièmes

1. Tantièmes, presentiegelden en andere soortgelijke beloningen, door een inwoner van een 
overeenkomstsluitende Staat verkregen in zijn hoedanigheid van lid van de raad van bestuur of 
van toezicht of van een gelijkaardig orgaan van een vennootschap die inwoner is van de andere 
overeenkomstsluitende Staat, mogen in die andere Staat worden belast. Deze bepaling is ook van 
toepassing op beloningen verkregen ter zake van de uitoefening van werkzaamheden die volgens 
de wetgeving van de overeenkomstsluitende Staat waarvan de vennootschap inwoner is, worden 
behandeld als werkzaamheden van soortgelijke aard als die welke hiervoor worden bedoeld.

2. Beloningen betaald door een vennootschap aan haar bestuurders ter zake van de uitoefening 
van dagelijkse werkzaamheden van leidinggevende of van technische aard en beloningen betaald 
door een vennootschap, niet zijnde een vennootschap op aandelen, aan haar vennoten ter zake 
van hun in die hoedanigheid uitgeoefende persoonlijke werkzaamheden, mogen overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 15, paragraaf 1, worden belast alsof de beloningen zouden zijn 
betaald ter zake van een dienstbetrekking.".
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• Gevolg -> opsplitsing lonen:

• Let op! Verwijzing naar artikel 15 = zonder 183 dagen regel (circ. nr. 22)

• Bijv. Arrest HvB Antwerpen, 14 maart 2017 (zie verder)

• “De circulaire is van toepassing voor de interpretatie van het

Dubbelbelastingverdrag met Luxemburg ingevolge de samenlezing van de

nummers 37 en 49 van de circulaire, respectievelijk met de nummers 5 tot 15 en

16 tot 27”.

1. Vergoeding voor bestuurdersmandaag

sensu stricto (art. 16§1)

2. Andere bezoldigingen (art. 16§2)

103

Art 15 Belg-Lux

104

§ 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 16, 18, 19 en 20, zijn lonen, salarissen en andere 

soortgelijke beloningen verkregen door een verblijfhouder van een overeenkomstsluitende Staat ter zake van een 

dienstbetrekking slechts in die Staat belastbaar, tenzij de dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende Staat 

wordt uitgeoefend. Indien de dienstbetrekking aldaar wordt uitgeoefend, zijn de ter zake daarvan verkregen 

beloningen in die andere Staat belastbaar.

§ 2. Niettegenstaande de bepalingen van § 1 zijn beloningen die een verblijfhouder van een overeenkomstsluitende 

Staat verkrijgt ter zake van een in de andere overeenkomstsluitende Staat uitgeoefende dienstbetrekking slechts in 

de eerstbedoelde Staat belastbaar, indien:

a) de verkrijger in de andere Staat verblijft gedurende een tijdvak of tijdvakken die tijdens enig tijdperk van twaalf 

maanden dat aanvangt of eindigt in het betrokken kalenderjaar, een totaal van 183 dagen niet te boven gaan, en

b) de beloningen worden betaald door of namens een werkgever die geen verblijfhouder van de andere Staat is, en

c) de last van de beloningen niet wordt gedragen door een vaste inrichting of een vaste basis, die de werkgever in de 

andere Staat heeft.

§3. In afwijking van de §§ 1 en 2 en onder het in § 1 gemaakte voorbehoud worden beloningen ter zake van een 

dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip, een luchtvaartuig of een spoor- of wegvoertuig geëxploiteerd 

in internationaal verkeer of aan boord van een schip in de binnenvaart in internationaal verkeer, geacht betrekking te 

hebben op werkzaamheden uitgeoefend in de overeenkomstsluitende Staat waarin de plaats van de werkelijke 

leiding van de onderneming is gelegen en zijn ze in die Staat belastbaar.
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Voorbeeld 

Arrest HvB Antwerpen, 14 maart 2017

 Twee personen zijn inwoner van België,
 Oefenen een uitvoerend mandaat als bestuurder uit 

in een Luxco
 Fiscus meent : “dagelijkse werkzaamheden” dus 

artikel 16 §2 DBV -> verwijst naar art 15. 
 Geen bewijs van fysieke werkzaamheden in Lux. 

->  REA : heffingsbevoegdheid aan België toegewezen. 
105

Arrest HvB Antwerpen, 14 maart 2017

• Het hof verwijst nr de circulaire van 17 december 2002 : artikel 16 lid 1 omvat 

alle beloningen die voor de begunstigde de opbrengst zijn van zijn mandaat 

(ongeacht naam en vorm : salaris, opzeggingsvergoeding, vaa,…)

• Het Hof volgt de circulaire = wanneer dagelijkse werkzaamheid van 

leidinggevende of technische aard : opsplitsing nodig

• Het hof neemt aan dat er ook werkzaamheden van dagelijkse leiding waren

• Het Hof past de circulaire toe : …….”Wanneer er in de vennootschap geen enkele 

bestuurder of zaakvoerder van dat type bestaat, wordt aangenomen dat de 

belanghebbenden geen tantièmes, presentiegelden of andere beloningen 

verkrijgen in hun hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder”. 

• Gezien er geen andere bestuurders waren : geen fee voor het mandaat “as such” 

(cf. art 16§1)

• Dus past het Hof artikel 16 §2 toe  : inkomen voor werkzaamheden van 

leidinggevende of technische aard wordt beoordeeld op basis van het 

werknemersartikel uit het belastingverdrag.

• Omdat er geen effectieve fysieke uitoefening van werkzaamheden in 

Luxemburg kan worden aangetoond, besluit het hof van beroep tot 

heffingsbevoegdheid van België. 
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Deel III

Hot topics: voordelen van alle 

aard

Toepassing van de 
forfaits inzake 

voordelen van alle aard
(deel 1)

108
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Focus op gratis huisvesting 

(en intussen ook energie)

109

Basisprincipe belasting voordeel van alle aard van gratis woonst

Forfaitair VAA:
(privaat deel) KI × 100/60 × 2

KI wordt ingedexeerd:
Ink. 2022 : 1,9084

Voorbeeld.
KI : € 2.500 

70% privé gebruik 

VAA = 2.500 × 1,9084 × 100/60 × 2 × 70% = 11.132 EUR

Focus op gratis huisvesting 

(en intussen ook energie)

110

Basisprincipe belasting voordeel van alle aard van verwarming en 

elektriciteit

INK. 2022

Bedrijfsleiders
2.130 euro per jaar voor verwarming 
1.060 euro voor elektriciteit

Andere medewerkers
960 euro per jaar voor verwarming
480 euro per jaar voor elektriciteit

109
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Focus op gratis huisvesting 

(en intussen ook energie)

111

Luminus-ruling versus Min. Van Peteghem

Energieleverancier Luminus verkreeg een ruling (Ruling nr. 2020.1977 van 15 

december 2020) die werkgevers de mogelijkheid zou bieden om energie 

(elektriciteit/verwarming) op een voordelige manier aan hun werknemers aan te 

bieden, al dan niet via een cafetariaplan (“energiebudget”).

Wettelijke basis: forfaitaire voordeel van alle aard voor de kosteloze 

terbeschikkingstelling van elektriciteit en verwarming aan werknemers

Focus op gratis huisvesting 

(en intussen ook energie)

112

Van Peteghem ging meteen in de tegenaanval…..ondanks neg. advies 

RvST!

Vanaf 1 jan. 2022 : ‘‘het voordeel van de kosteloze verstrekking van 
verwarming en/of van elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan 
verwarming wordt alleen nog forfaitair geraamd wanneer diegene die het 
voordeel verleent ook het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt 
verleend, ter beschikking stelt’.

In andere gevallen: werkelijke waarde wordt belast (= factuurbedrag)

->  De facto strijd aangaan met de cafetariaplannen….

Strijdig met de grondwet ? Schendig grondwettelijk gelijkheidsbeginsel? 

111
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Focus op gratis huisvesting 

(en intussen ook energie)

113

Strijdig met de grondwet ? Schendig grondwettelijk gelijkheidsbeginsel? 

Remember berekening voordeel alle aard bewoning 10 jaar geleden!

Indien terbeschikkingstelling door natuurlijk persoon: belastbaar VVA =

100/60 + geïndexeerd KI

Indien terbeschikkingstelling door rechtspersoon van een KI van meer dan 745 EUR: 

belastbaar VVA = 100/60 + geïndexeerd KI x 3,8

Aanpassing bij KB 7 december 2018 => steeds factor 2, ongeacht wie voordeel 

toekent, en ongeacht hoogte KI

Focus op gratis huisvesting 

(en intussen ook energie)

114

Basisprincipe belasting voordeel van alle aard in geval van water 

Soepele positie (Parl Vraag 1981)

“Het voordeel dat voortvloeit uit het kosteloos gebruik van water voor 

huishoudelijke doeleinden mag worden verwaarloosd, indien de normale 

belastbare voordelen van huisvesting verwarming en verlichting werden 

aangerekend”
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Toepassing van de 
forfaits inzake 

voordelen van alle aard
(deel 2)

115

Voordelen van alle aard

• Alle beloningen die voor de werknemer of bedrijfsleider de opbrengst zijn van zijn 

arbeid in dienst van een werkgever of vennootschap kwalificeren als een belastbare 

bezoldiging 

• ‘Alle beloningen’ omvat ook voordelen in natura / van alle aard (VAA)

• De belastbare basis van VAA is gelijk aan de werkelijke waarde bij de verkrijger 

• D.i. het bedrag dat begunstigde in  normale omstandigheden zou moeten 

uitgeven om het voordeel te bekomen (art. 36, eerste lid WIB) MINUS de eigen 

bijdrage. 

• MAAR een aantal voordelen worden forfaitair geraamd

• art.  36, tweede lid WIB juncto art. 18 KB/WIB 92

• raming bij KB (uitz. wagens)

Basisprincipes

Belastbaarheid 
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Voordelen van alle aard

• Practici : geen belastbaar voordeel wanneer de genieter een marktconforme 

vergoeding betaalt (ongeacht of marktconform< forfait)

• Fiscus : als eigen bijdrage < forfait => genieter wordt belast op het verschil (zelfs 

als is de eigen bijdrage marktconform)

Zijn deze forfaitaire waarderingen bindend ?

Jarenlange discussie: doctrine artikels, reeks parl. vragen,…

Voordelen van alle aard

• Rechtspraak: tendens soepeler dan fiscus

• Rb Apen 17/11/2017 : bedrijfsleider betaalt huur voor woning, werd geacht marktconforme huur te 

zijn ook al was die lager dan het forfait:

• de fiscus belast op verschil huur en forfait

• de rechtbank stelt : de forfaitairs zijn slechts toepasbaar indien er een voordeel is 

• als er een marktconforme huur wordt betaald, is er geen voordeel.

• Raad van State (advies 62.168/3 van 18 oktober 2017 & advies 64.538/3 van 27 november 2018 )

• de machtiging die aan de Koning is gegeven om de voordelen van alle aard op een vast bedrag 

te ramen, moet noodzakelijk in strikte samenhang worden gelezen met het eerste lid van 

artikel 36, § 1 WIB 92, zijnde dat die voordelen gelden “voor de werkelijke waarde bij de 

verkrijger”. 

• Bij het opstellen van regels om voordelen op een vast bedrag te ramen, moet men dus de 

werkelijke waarde bij de verkrijger zoveel als mogelijk benaderen

Zijn deze forfaitaire waarderingen bindend ?

Jarenlange discussie: doctrine artikels, reeks parl. vragen,…
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Voordelen van alle aard

1. Forfaits slechts toepasbaar indien een werkelijk voordeel 

2. Wat indien een “evenwaardige” vergoeding wordt betaald? 

3. Bij een “evenwaardige” vergoeding is eigenlijk geen voordeel van alle aard meer. 

4. Dit principe moet worden toegepast, ook als de vergoeding lager is dan de forfaits (KB/WIB 

92)

→ FISCUS : verschil tussen het forfait en de betaalde vergoeding is belastbaar

→ HvB Antwerpen: geen belastbaar voordeel 

Zijn deze forfaitaire waarderingen bindend ?

Baanbrekend : Hof van Beroep Antwerpen, 28 mei 2019 (2016/AR/1403)

Voordelen van alle aard

• De administratie is van oordeel dat de overeengekomen rentevoet van 4,5% een 

verminderde rentevoet betreft die afwijkt van de referentierentevoet in artikel 

18, §3, 1, d K.B.W.I.B. 1992 voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde 

looptijd die 9% bedraagt voor aanslagjaar 2011. De administratie stelt dat van de 

forfaitaire waardering van een voordeel van alle aard niet kan worden afgeweken 

door aan te tonen dat de werkelijke waarde van het voordeel lager ligt en dat de 

commerciële rentevoet niet in aanmerking kan genomen worden in de plaats van 

een door de Koning bepaalde referentierentevoet. 

• In tegenstelling tot wat de administratie voorhoudt, impliceert zulks echter niet 

dat de belastingplichtige niet het tegenbewijs zou kunnen leveren voor het 

bestaan en het bedrag van een belastbaar voordeel van alle aard. Noch uit artikel 

36 W.I.B. 1992, noch uit artikel 18 K.B.W.I.B. 1992 kan worden afgeleid dat de 

forfaitaire waarderingsregels zoals vooropgesteld door de Koning niet zouden 

kunnen worden weerlegd. Deze vormen geenszins een onweerlegbaar vermoeden.

Zijn deze forfaitaire waarderingen bindend ?

Baanbrekend : Hof van Beroep Antwerpen, 28 mei 2019 (2016/AR/1403)
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Voordelen van alle aard

• Het hof stelt dan ook vast dat, waar de administratie het bestaan van 

een belastbaar voordeel van alle aard kon vermoeden op grond van het 

verschil tussen de referentierentevoet en de aangerekende rentevoet 

en dit voordeel kon begroten op dit verschil, eisers in hoger beroep het 

tegenbewijs hebben geleverd dat de werkelijke waarde lager ligt zodat 

de aangerekende rentevoet in casu in aanmerking kan genomen worden 

in de plaats van een door de Koning bepaalde referentierentevoet. Er 

werd de heer G dan ook geen belastbaar voordeel van alle aard 

verstrekt naar aanleiding van de rekening-courantovereenkomst 

met de vennootschap waarvan hij zaakvoerder is.

Zijn deze forfaitaire waarderingen bindend ?

Baanbrekend : Hof van Beroep Antwerpen, 28 mei 2019 (2016/AR/1403)

De zgn. “bezoldigingstheorie”
-

Aftrek van beroepskosten

122
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2015

29 oktober 2019

2019
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2021

Bezoldigingstheorie vs. art 49 WIB 92

Bezoldigingstheorie

= Artikel 49 WIB: Een kost is aftrekbaar indien gedaan / gedragen

• Tijdens belastbaar tijdperk

• Om belastbare inkomsten te verkrijgen / behouden

• Waarvan echtheid verantwoord a.h.v. bewijsstukken

= In de mate dat er tegenover een gemaakte kost een voordeel / bezoldiging staat, 
krijgt de kost de aard van bezoldiging en is dus aftrekbaar

126

Art. 49 WIB 92 = aftrekbaarheidsvoorwaarde
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Bezoldigingstheorie vs. art 49 WIB 92
Art. 49 WIB 92 = aftrekbaarheidsvoorwaarden

(1) Causaliteitsvereiste:

• Noodzakelijk verband met maatschappelijke activiteit (volgens Cassatierechtspraak 2001: bezoldigde prestaties moeten 

betrekking hebben op werkzaamheid die verband heeft met activiteit van de vennootschap)

• Statutair doel: statuten alleen onvoldoende

• Werkelijke activiteit: feitenkwestie

(2) Intentionaliteitsvereiste:

• Kosten gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen / te behouden

Kosten zijn slechts aftrekbaar als beroepskosten als zowel aan de intentionaliteitsvoorwaarde
is voldaan als aan de causaliteitsvoorwaarde is voldaan 

127

Bezoldigingstheorie vs. art 49 WIB 92
1. Oudere rechtspraak

• Bijvoorbeeld

• Cass. 20 juni 2013: verwerping aftrek kosten OG => statutaire bepaling om zakelijke rechten OG te verkrijgen ontslaat de 

vennootschap er niet van verband aan te tonen met maatschappelijk doel

• Antwerpen, 28 oktober 2014: appartement aan zee, aftrek verworpen, geen VAA, geen statutair doel

Jaren 2013-2014-2015: veel negatieve rechtspraak op oude Cass. rechtspraak

128
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Bezoldigingstheorie vs. art 49 WIB 92
2. Cassatie 12 juni 2015

• Stelling 2015: art. 49 WIB 92 bepaalt niet dat de aftrekbaarheid afhankelijk is van de voorwaarden dat de

kost inherent is aan het maatschappelijk doel

<-> oude rechtspraak

129

Gevolg: 2 interpretatie-stromingen

• Alle kosten zijn voortaan terug steeds aftrekbaar, zelfs zonder verband tussen kost en maatschappelijk doel

(tegenhanger van alle inkomsten zijn belastbaar ook ongeacht verband statutair doel)

• Geen verband nodig tussen kost en maatschappelijk doel, maar volle uitwerking van art 49 WIB 92

Bezoldigingstheorie versus art 49 WIB 92
3. Rechtspraak na Cass. 12 juni 2015

• Cassatie 15 oktober 2015: niet-gesimuleerde overeenkomst houdt op zich niet
bewijs in van effectief geleverde prestaties;

• Antwerpen, 3 november 2015: terbeschikkingstelling appartement (aan zee) aan
een aandeelhouder; er is niet voldaan aan de intentionaliteitsvoorwaarde (zonder
tegenprestatie)

• Cassatie, 14 oktober 2016: verwerping aftrek bij gebrek aan document over
verloningspolitiek;
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Bezoldigingstheorie versus art 49 WIB 92
3. Rechtspraak na Cass. 12 juni 2015

• Gent, 20 december 2016: verwerping aftrek bij gebrek aantonen werkelijke prestaties
tegenover terbeschikkingstelling onroerend goed;

• Antwerpen, 28 maart 2017: terbeschikkingstelling 2 wagens aan zaakvoerder; geen bewijs
van werkelijke prestaties (aangifte en taxatie VAA is onvoldoende)

• HvB Gent, 13 februari 2018: verlieslatende verhuur OG; aftrek van kosten geweigerd; ze
strekken niet tot het verkrijgen of behouden van belastbare inkomsten maar uitsluitend
tot het fors verlagen van de belastbare grondslag; handelingen uitsluitend gesteld In het
voordeel van de zaakvoerder (Cass. 21 juni 2019)

• Antwerpen, 27 november 2018: geen bewijs werkelijke prestaties; het feit alleen dat de
zaakvoerder (apotheker) prestaties leverde is onvoldoende; afwenteling privé-kosten op
vennootschap

131

• Cassatie 12 juni 2015 belangrijk!

• Loskoppeling van maatschappelijk doel, maar niet elke bezoldiging of voordeel is per 

definitie hierdoor aftrekbaar

Gent, 25 september 2018 

• tegenover de terbeschikkingstelling van het privégedeelte van het onroerend goed moeten werkelijke prestaties staan 
(2de verblijf)

• er zijn geen elementen die dit bewijs leveren, er is geen duidelijke loonpolitiek, een algemene verwijzing naar geleverde 
prestaties of naar de omzet volstaan niet als bewijs daarvan,

• de bezoldigingstheorie is niet bedoeld om onder het mom van geleverde prestaties van de bedrijfsleider allerhande 
uitgaven van persoonlijke aard af te wentelen op de vennootschap;

• Cf.  misbruik van de fiscale regelgeving en het vermogen van de vennootschap,

• de taxatie van een voordeel van alle aard in hoofde van haar zaakvoerder, het opstellen van fiches geeft geen 
automatisch aftrekrecht

• vennootschap bewijst niet de werkelijke omvang van de prestaties; de daling van de periodieke bezoldiging in 2013 ter 
compensatie van het stijgend voordeel is niet dienstig daar de periodieke bezoldiging in 2014 opnieuw steeg en ook de 
voordelen van alle aard toenamen.

Bezoldigingstheorie versus art 49 WIB 92

4. Recente rechtspraak: kentering of toch niet?  
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Privéwoning in vennootschap: toch geen onredelijke kosten? 

De aftrek van kosten voor een woning die in de vennootschap zit, werd door de fiscus aangevochten op basis van 

artikel 49 (basisartikel aftrekbare kosten) EN op basis van artikel 53, 10° WIB 92 (onredelijke kosten). 

HvB Antwerpen: fiscus krijgt geen gelijk (19 februari 2019, 2016/AR/1304). 

• Uit de wanverhouding tussen kosten en opbrengsten kan niet worden afgeleid dat het gaat om onredelijke kosten;
• Dergelijke wanverhouding kan wel een indicatie vormen van het onredelijke karakter van de kosten, zeker als die 

toestand jaren aansleept;
• Maar als uitzondering op artikel 49 moet artikel 53, 10° WIB 92 strikt geïnterpreteerd worden, vindt het hof. 
• De bewijslast van het onredelijke karakter ligt bij de fiscus. 

Het Hof stelt dat de fiscus de kosten vh OG had moeten vergelijken met de beroepsbehoeften van een 

normaal redelijk persoon die in gelijkaardige omstandigheden een appartement aankoopt en verhuurt; 

de fiscus faalt in bewijsvoering door de kosten direct als onredelijk te bestempelen in de mate dat ze in 

hun totaliteit de inkomsten overtreffen.  

4. Recente rechtspraak: kentering of toch niet? 

Bezoldigingstheorie versus art 49 WIB 92

Het lijkt of de bezoldigingstheorie terug is…

• Onder de bezoldigingstheorie is een bezoldiging is aftrekbaar, dus dan moeten de kosten voor een belast VAA ook 

aftrekbaar zijn. 

• Hierboven uiteengezet : rechtspraak weigert bijna systematisch de aftrek van kosten m.b.t. het voordeel in natura dat 

bestaat in de gratis terbeschikkingstelling van een woning aan de bedrijfsleider. 

Het argument is steeds hetzelfde: de vennootschap moet bewijzen dat de terbeschikkingstelling van de 

woonst effectieve prestaties vergoedt en deel uitmaakt van de verloningspolitiek van het bedrijf. 

Tot nu toe met weinig succes: TOCH ! HvB Gent, 19 maart 2019, 2017/AR/2157 

Vennootschap slaagt er in die bewijslast in te vullen: 

Het Hof stelt dat de hele constellatie erop gericht is de zaakvoerder te bevoordelen. “Tegen die 

achtergrond” moet worden aangenomen dat er een afspraak gemaakt is dat hij in natura vergoed wordt 

voor zijn prestaties door het kosteloos ter beschikking krijgen van het landgoed om er te wonen”.  

Bezoldigingstheorie vs. art 49 WIB 92
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Cassatie, 21.06.2019: De appelrechter die oordeelt dat de kosten met betrekking

tot het vruchtgebruik van appartementen niet werden gemaakt om belastbare

inkomsten te verkrijgen of te behouden maar uitsluitend met het oogmerk om de

persoonlijke belangen van de zaakvoerder te dienen, niet beantwoorden aan de

voorwaarden voor de aftrek ervan in de zin van artikel 49 WIB92, verantwoordt

aldus, en ongeacht de verwijzing naar het doel en de activiteiten van de eiseres,

zijn beslissing naar recht.

Bezoldigingstheorie vs. art 49 WIB 92

4. Recente rechtspraak: kentering of toch niet?

Cassatie 21 juni 2019

 tandarts met manco

 praktijkruimte en 3 appartementen (verhuur) bouwen in privé

 tandarts verkoopt vruchtgebruik (20j) van het OG aan manco

 verhuuractiviteit structureel verlieslatend is en geen toekomstige Mew (aan 

einde VG, VE naar tandarts zonder vergoeding) 

 kosten “strekken niet tot het verkrijgen of behouden van belastbare 

inkomsten, maar uitsluitend tot het fors verlagen van de belastbare 

grondslag” / de vennootschap heeft “tegen haar persoonlijke belangen heeft 

gehandeld, uitsluitend in het voordeel van deze van haar zaakvoerder”  

 kosten aftrekbaar als ze aan de finaliteitsvoorwaarde voldoen “ongeacht het 

verband met de statutaire activiteit van de vennootschap”.  
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Cassatie 21 juni 2019 : finaliteitsvoorwaarde
of de theorie van het “eigen belang”

 Er is nog steeds geen expliciete voorwaarde dat de kost verband houdt met de 
activiteiten (al dan niet statutair of werkelijk) van de vennootschap opdat de 
kost aftrekbaar zou zijn

 de finaliteitsvoorwaarde vereist niet dat de beoogde inkomsten hoger liggen 
dan de kosten of dat de verrichting nettowinst oplevert

 de finaliteitsvoorwaarde is vervuld als de finaliteit (het doel) nagestreefd wordt: 
een werkelijk resultaat is daarom niet nodig

 de finaliteitsvoorwaarde is niet vervuld als de verrichting geen eigen 
economisch belang van de vennootschap kan dienen, maar in het uitsluitend 
belang van een derde wordt gesteld.

Bezoldigingstheorie vs. art 49 WIB 92

• Cassatie, 12 juni 2015:

• Loskoppeling van maatschappelijk doel, geen causaliteitsvoorwaarde meer

• …. maar niet elke bezoldiging of voordeel is per definitie hierdoor

aftrekbaar

• Cassatie, 21 juni 2019:

• Finaliteitsvoorwaarde met klemtoon op “eigen (economisch) belang van de

vennootschap”
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139

• Gent, HvB , 19 maart 2019: Het Hof stelt dat de hele constellatie erop gericht is de 

zaakvoerder te bevoordelen. “Tegen die achtergrond” moet worden aangenomen dat er 

een afspraak gemaakt is dat hij in natura vergoed wordt voor zijn prestaties door het 

kosteloos ter beschikking krijgen van het landgoed om er te wonen.  

• Gent, HvB, 3 december 2019: kosten van aankoop van 2 appartementen in volle 

eigendom aftrekbaar (1 verhuurd; 1 terbeschikking gesteld als VAA); er is redelijkerwijs 

een meerwaarde te verwachten omwille van het investeringskarakter

• Staat haaks op argument fiscus dat appartement aan zee onbewoonbaar 

en onverkoopbaar zou zijn wegens stijging zeespiegel!!!

• Gent, HvB, 19 mei 2020: verwerping kostenaftrek (geen bewijs van prestaties en geen 
bewijs van intentie tot verkrijgen/behouden inkomsten, onbezoldigde zaakvoerder,..)

4. Recentste rechtspraak: bezoldigingstheorie is back?

140

• Cass. 25 juni 2020: geen verbreking van arrest van HvB Gent, 27 maart 

2018

❑ Geen kostenaftrek toegestaan 

➢ Geen bewijs van professionele prestaties in de woning 

(doktersvennootschap stelt OG ter beschikking van 

zaakvoerder)

➢ Geen bewijs van werkelijke prestaties

➢ Maar wel : afwijzing van principe van de 

“meerwaardetheorie”: Er kan niet aangenomen worden 

dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 49 WIB 92 

uit het enkele feit dat er kans zou bestaan dat bij latere 

realisatie van de woning een belastbare meerwaarde zou 

worden gerealiseerd 

4. Recentste rechtspraak: bezoldigingstheorie is back?
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141

• Gent, HvB, 26 oktober 2021: OG in volle eigendom met zwembad en 

poolhouse; 80% woning wordt terbeschikking gesteld aan zaakvoerder (VAA)

• Fiscus verwerpt kosten: disproportionaliteit kosten; toekenning 

woning is behoort niet tot activiteit vennootschap; geen bewijs van  

werkelijke prestaties

• Hof van Beroep erkent toepassing bezoldigingstheorie!

• Werkelijke prestaties aangetoond (enige werkende 

zaakvoerder); notulen AV vermelden details van 

bezoldigingspakket

• Fiscus mag geen beoordeling doen van opportuniteit (VAA staan 

vaak niet in verhouding tot de kost ervan)

4. Recentste rechtspraak: bezoldigingstheorie is back?

HvB Gent, 26 oktober 2021

 “In de concrete situatie dat de zaakvoerder de enige is die prestaties levert, de 
administratie deze prestaties niet betwist en de [vennootschap] uitdrukkelijk de 
bedoeling heeft geuit om het voordeel in natura als bezoldiging toe te kennen, lijkt 
de appreciatie over de omvang van de kosten van dit voordeel op een 
opportuniteitsoordeel”. 

 “De omvang van de bezoldiging behoort in beginsel tot de vrije keuze van de 
[belastingplichtige]. Het wordt niet betwist dat de omzet ... ingevolge de prestaties 
van de bedrijfsleider doorheen de jaren is blijven toenemen. Niets belet de 
vennootschap aan haar bedrijfsleider een relatief omvangrijke loonsverhoging toe 
te kennen” 

 “louter de grote omvang van de kosten in hoofde van de vennootschap in 
vergelijking met de relatief kleine omvang van het belastbaar voordeel bij de 
bedrijfsleider, [kan] op zich geen reden zijn om de kosten te verwerpen”.

142

MAAR….. GwH, 14 oktober 2021: een “bescheiden 
vergoeding …, dat wil zeggen niet in verhouding tot de 
werkelijke waarde van het toegekende voordeel, kan een 
aanwijzing zijn dat de vennootschap niet heeft getracht 
belastbare inkomsten te verwerven of te behouden” en 
dus niet voldoet aan de centrale aftrekvoorwaarde 
van artikel 49 WIB 92….
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Eveneens positieve rechtspraak
Hof van Beroep Antwerpen: 18 januari 2022

- fiscus verwierp kosten OG ineens na verhoging loon

- bezoldigingstheorie toegepast !

(i) enige bedrijfsleider, 

(ii) omzet gestaag gegroeid (winst daalde wel, maar was irrelevant volgens Hof), 

(iii) wijze en omvang vergoedingen is niet relevant (verbod tot opportuniteitsbeoordeling),

(iv) enkel bewijs nodig dat kosten gemaakt worden re: art 49 WIB (niet dat zonder TBS OG woning
de omzet zou dalen) en 

(v) verloningspolitiek gedocumenteerd

143

Toch ook nog negatieve rechtspraak

Hof van Beroep Antwerpen: 29 maart 2022

- geen bewijs van bezoldigingspolitiek

- geen toepassing van meerwaarde-argument

Bezoldigingstheorie vs. art 49 WIB 92
5. Conclusie

144

Rechtspraak gaat diverse kanten uit; vaak streng, maar positiever de laatste tijd

• Voordeel moet beantwoorden aan werkelijk geleverde prestaties (feitenkwestie –

realiteit)

• Bewijslast bij vennootschap; opname in verslag AV, eventueel contractueel

vastleggen

• Gedocumenteerde verloningspolitiek die aantoont: prestaties én verband tussen

prestaties en beloningen

• Fiscale fiches en BV is minimumvereiste, maar géén voldoende bewijs

• Onderbouwen verloning in managementovereenkomst, benoemingsbeslissingen,

verslagen AV, …

Aandachtspunten
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