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1. Eenjarigheid van de personenbelasting
De personenbelasting treft in de regel de inkomsten van één bepaald kalenderjaar. Het tijdperk waarvan 
de inkomsten de grondslag voor de belasting vormen wordt belastbaar tijdperk genoemd. In de perso-
nenbelasting valt het belastbaar tijdperk normaal samen met het kalenderjaar.

Het aanslagjaar is het jaar waaraan de regels voor de vestiging van de aanslag over de inkomsten van 
het belastbare tijdperk zijn verbonden. Het wordt doorgaans genoemd naar het jaar dat op het belast-
bare tijdperk volgt.

Bv.: de inkomsten van het belastbaar tijdperk 2018 worden in de personenbelasting verbonden aan het 
aanslagjaar 2019.

Voor de berekening van de aanslagen worden steeds de tarieven toegepast die verband houden met het 
aanslagjaar waarop de aanslagen betrekking hebben, zelfs indien die aanslagen aan een begrotingsjaar 
worden verbonden dat niet met het aanslagjaar samenvalt. Zo zal een in het jaar 2019 te vestigen 
aanslag in de personenbelasting betreffende aanslagjaar 2018 weliswaar aan het begrotingsjaar 2019 
worden verbonden, doch bij de berekening van de belasting zullen de tarieven worden toegepast die 
gelden voor aanslagjaar 2018.

In een aantal gevallen valt het belastbaar tijdperk samen met slechts een gedeelte van het kalenderjaar. 
Deze situatie doet zich voor wanneer de gronden van belastbaarheid;
– ofwel pas na 1 januari aanwezig zijn (bv. immigratie in de loop van het kalenderjaar of geboorte)
– ofwel vóór 31 december zijn weggevallen (emigratie of overlijden zonder dat men beroepsinkom-

sten verkregen heeft)

Dit heeft invloed op de aanslagtermijnen. Om de wetgeving daaromtrent sluitend te maken heeft de 
wetgever de artikelen 200 en 203 van het KB/WIB92 aangepast1.
De gronden van belastbaarheid vallen weg vóór 31 december indien de persoon de hoedanigheid van 
belastingplichtige niet meer bezit op een tijdstip vroeger dan 31 december.

De gronden van belastbaarheid worden geacht na 1 januari aanwezig te zijn indien de persoon op een 
later tijdstip dan 1 januari de hoedanigheid van belastingplichtige verkrijgt.
Bijgevolg valt het aanslagjaar samen met het belastbaar tijdperk wanneer de gronden van belastbaar-
heid vóór 31 december zijn weggevallen. Daardoor stemt het belastbaar tijdperk overeen met het ge-
deelte van het kalenderjaar waarin de gronden van belastbaarheid nog effectief aanwezig zijn.

2. Territorialiteit van de personenbelasting
Inzake personenbelasting betekent het begrip ‘territorialiteit’ dat die belasting wordt geheven ten name 
van de natuurlijke personen die met het grondgebied van de Belgische Staat een aanknopingspunt 
hebben; dit zijn namelijk de ‘rijksinwoners’.
Rijksinwoners zijn aan de personenbelasting onderworpen op grond van al hun in het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen (WIB92) als belastbaar vermelde inkomsten, ongeacht of die inkomsten in 
België of in het buitenland zijn behaald of verkregen.

1 KB van 22.12.2010 tot wijziging van het KB/WIB92 wat de bepaling van het belastbaar tijdperk betreft (BS 7.01.2011) 
Van toepassing vanaf enig belastbaar tijdperk verbonden aan ajr 2011

HB Personenbelasting 2019 DRUKKLAAR.indd   34 5/6/2019   1:09:07 PM



Algemene inleiding – Begrippen 35 
   

2.1. Wie is er aan de personenbelasting onderworpen?

Wettelijke bepalingen

De personenbelasting is verschuldigd door alle RIJKSINWONERS (art. 2 en 3 WIB92).
Dit zijn:
a) de natuurlijke personen die in België hun woonplaats of zetel van fortuin gevestigd hebben
b) de Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in het buitenland zijn 

geaccrediteerd, alsook hun inwonende gezinsleden
c) de andere leden van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland 

alsmede hun inwonende gezinsleden, daaronder niet begrepen consulaire ereambtenaren
d) de andere ambtenaren, vertegenwoordigers van de Belgische Staat of van de staatskundige on-

derdelen daarvan of van een Belgisch publiekrechterlijk lichaam, die de Belgische nationaliteit 
bezitten en hun werkzaamheden buitenlands uitoefenen in een land waar zij niet duurzaam verblijf 
houden.

2.2. Vermoeden van rijksinwonerschap

2.2.1. Wettelijk vermoeden

De vestiging van de fiscale woonplaats (domicilie) in België wordt naar de omstandigheden beoor-
deeld (art.2 §1, 1e lid, 1e, a WIB92).
De fiscale woonplaats is meestal de feitelijke verblijfplaats van de belastingplichtige en zijn gezin 
(waar de vitale betrekkingen van het gezin plaatsvinden op basis van bestendigheid of continuïteit). 
Deze kan echter afwijken van de burgerlijke woonplaats. Dit is de plaats waar de belastingplichtige en 
zijn gezin zijn ingeschreven conform het bevolkingsregister.

Fiscale woonplaats = belastingdomicilie
Dit is een feitelijke toestand die onafhankelijk kan zijn van de burgerlijke woonplaats en van de 
nationaliteit, en gekenmerkt wordt door een bepaalde bestendigheid of continuïteit. Dit is n.a.v. de 
6e staatshervorming het belangrijkste criterium om te bepalen in welk gewest een belastingplich-
tige gelokaliseerd is.

Zetel van fortuin
Dit is de plaats van waaruit de belastingplichtige zijn vermogen beheert en is niet noodzakelijk de 
plaats waar de goederen gelegen zijn. Dit criterium is n.a.v. de 6e staatshervorming van ondergeschikt 
belang geworden en zal enkel nog als alternatief criterium voor de fiscale woonplaats worden gebruikt 
indien er in België geen woonplaats voorhanden is. Op die manier wordt vermeden dat een belasting-
plichtige in hetzelfde belastbaar tijdperk in twee verschillende gewesten aan de gewestelijke opcentie-
men onderhevig zou zijn, wat uiteraard niet de bedoeling is. Voor niet inwoners is de zetel van fortuin 
wel nog van belang zijn.

Wettelijke vermoedens
Evenwel worden, behoudens tegenbewijs, geacht hun woonplaats of zetel van fortuin in België te 
hebben gevestigd, de natuurlijke personen die in het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn 
ingeschreven. Dit vormt een wettelijk weerlegbaar vermoeden van rijksinwonerschap.

Indien er betwisting is over dit wettelijk vermoeden van rijksinwonerschap kan de betrokkene het 
tegenbewijs leveren door alle bewijsmiddelen van gemeen recht met uitzondering van de eed (weer-
legbaar vermoeden).

HB Personenbelasting 2019 DRUKKLAAR.indd   35 5/6/2019   1:09:07 PM



36 Algemene inleiding – Begrippen 
    

Daarnaast bestaat er ook nog een onweerlegbaar vermoeden van rijksinwonerschap. Dit is het geval 
wanneer de aanslag op naam van beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden wordt gevestigd. De 
belastingwoonplaats is dan de plaats waar het gezin is gevestigd (= waar het centrum van het gezins-
leven is)2.

Wanneer bijvoorbeeld één van de echtgenoten in het buitenland is tewerkgesteld, terwijl de andere 
echtgenoot en, in voorkomend geval, de kinderen, in België blijven wonen, worden alle gezinsleden, 
met inbegrip van de in het buitenland tewerkgestelde echtgenoot, als rijksinwoners aangemerkt en blij-
ven zij derhalve in principe onderworpen aan de PB. Bijgevolg zijn inkomsten van gehuwden steeds 
aan eenzelfde belasting onderworpen3.

De tijdelijke verwijdering uit de gezinswoning van één van de echtgenoten ten gevolge van de nood-
wendigheden van de beroepsuitoefening mag bijgevolg niet worden beschouwd als een ‘feitelijke 
scheiding’ van de echtgenoten daar de huwelijks- en gezinsbanden blijven bestaan.
Het feit dat de in het buitenland tewerkgestelde echtgenoot niet (of niet meer) is ingeschreven in het 
Rijksregister van de natuurlijke personen kan door hem dan ook niet worden ingeroepen om niet (of 
niet meer) als rijksinwoner te worden gekwalificeerd.
Gehuwde belastingplichtigen die zich met hun gezin in het buitenland hebben gevestigd, kunnen even-
eens bij voortduur als rijksinwoners worden aangemerkt wanneer blijkt dat zij de zetel van hun fortuin 
in België hebben behouden.

Rijksinwoner is:
– hij die in het Rijksregister van de natuurlijke personen ingeschreven is, behoudens tegenbewijs;
– hij die, ongeacht zijn nationaliteit, een werkelijke, duurzame woning in België heeft gevestigd;
– hij die in België zijn domicilie, zijn gezin, zijn beroepscentrum, de zetel van zijn zaken en bezig-

heden heeft;
– hij die in België de zetel van zijn fortuin heeft gevestigd (in ondergeschikte orde).

Bijzonderheden

Aan de personenbelasting zijn ook de volgende rijksinwoners onderworpen:

1° de ingezetene die slechts tijdelijk het land verlaat (wegens vakantie, rustkuur, korte opdracht in het 
buitenland enz.) behoudt de hoedanigheid van rijksinwoner.

2° het feit dat een natuurlijke persoon zich laat schrappen uit de bevolkingsregisters bewijst op zichzelf 
nog niet dat hij de hoedanigheid van rijksinwoner heeft verloren; betreft het een gehuwde persoon die 
in het buitenland is tewerkgesteld, dan kan in het algemeen worden aangenomen dat hij de hoedanig-
heid van rijksinwoner heeft behouden wanneer zijn gezin in België is gevestigd.

Omgekeerd, wordt een niet-rijksinwoner geen rijksinwoner op basis van het feit dat hij bv. in België 
gedurende een paar maanden een appartement huurt of in een hotel verblijft.

3° overleden rijksinwoners blijven aan de personenbelasting onderworpen op de beroepsinkomsten die 
verband houden met hun vroegere beroepswerkzaamheid, maar die slechts na hun overlijden aan hun 
rechthebbenden worden betaald of toegekend

De gemeente waar de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar is gedomicilieerd, is de ge-
meente van aanslag op basis waarvan het tarief van de aanvullende belastingen wordt vastgesteld.

2 Ci.3.1.1996 RH. 31/467/439 van toepassing vanaf ajr 1995
3 Parl. Vr. nr 310 van Dhr. Derycke dd. 17.04.2000
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2.2.2. Belgische diplomatieke ambtenaren, consulaire beroepsambtenaren en hun inwonende 
gezinsleden

De Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren, die in het buitenland ge-
accrediteerd zijn, alsmede hun inwonende gezinsleden, zijn eveneens rijksinwoners. Krachtens het 
beginsel van de ‘exterritorialiteit’ wordt hun woning in het buitenland als Belgisch grondgebied aan-
gezien.
Dit beginsel is niet van toepassing op Belgische onderdanen die in het buitenland de functie van ere-
consul uitoefenen.

2.2.3. Andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buiten-
land en hun inwonende gezinsleden

De andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland, alsme-
de hun inwonende gezinsleden, werden voorheen ambtshalve als rijksinwoners aangemerkt. Dit gold 
ook voor de particuliere bedienden van Belgische diplomatieke ambtenaren of consulaire beroepsamb-
tenaren.
De consulaire ereambtenaren worden evenwel niet als rijksinwoners beschouwd (dit zijn vaak personen 
die de nationaliteit van de verblijfstaat bezitten en er een andere beroepswerkzaamheid uitoefenen).

Deze bepaling gaf echter aanleiding tot een reeks anomalieën met betrekking tot de definitie van be-
paalde categorieën van rijksinwoners en de belastbaarheid van bepaalde bezoldigingen in de belasting 
van niet-inwoners (natuurlijke personen).

Onder bepaalde voorwaarden worden de ‘andere leden’ van Belgische diplomatieke zendingen en con-
sulaire posten in het buitenland, alsmede hun inwonende gezinsleden, daaronder niet begrepen consu-
laire ereambtenaren, ambtshalve beschouwd als rijksinwoner. Zij worden bijgevolg onderworpen aan 
de PB.

Door een wetsaanpassing4 wil men echter vermijden dat lokaal aangeworven medewerkers van een di-
plomatieke zending of consulaire post in een land waarmee België geen dubbelbelastingverdrag heeft 
gesloten dubbel worden belast:
– eenmaal door het land waar zij werken,
– en nogmaals door België omdat zij als Belgisch rijksinwoner worden aangemerkt.

Vanaf ajr 2018 worden de andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in 
het buitenland slechts ambtshalve beschouwd als rijksinwoners (en onderworpen aan de personenbe-
lasting), doch enkel wanneer ze:
– geen onderdaan,
– noch een permanent inwoner
zijn van het land waar ze hun activiteiten uitoefenen voor rekening van die zendingen en posten.
Deze twee nieuwe voorwaarden dienen cumulatief vervuld.

De andere leden die niet voldoen aan deze nieuwe voorwaarden worden niet meer ambtshalve onder-
worpen aan de personenbelasting.

4 Circulaire 2018/C/25 over het fiscaal statuut van bepaalde door Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten 
lokaal aangeworven werknemers dd 19.02.2018. Commentaar op de wet van 21.07.2017 (BS 03.08.2017)
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Men kan stellen dat de andere personeelsleden die rechtstreeks zijn aangeworven in de staat waar 
de beoogde activiteit wordt uitgeoefend, voortaan, behoudens uitzonderingen, de hoedanigheid van 
niet-rijksinwoner hebben en dus in principe onderworpen zijn aan de BNI/nat.pers.

Dit om te vermijden dat de betrokken personen die in de nieuwe regeling niet meer als Belgisch 
rijksinwoner zullen worden aangemerkt, toch nog als ‘niet-inwoner’ aan de Belgische belasting van 
niet-inwoners onderworpen zouden worden (aanvulling art. 230, lid 1, 3°, b WIB92).

Zowel de nieuwe regels inzake de ambtshalve onderwerping aan de personenbelasting, als die inzake 
de vrijstelling van bepaalde bezoldigingen in de BNI/nat.pers. zijn van toepassing vanaf het ajr 2018.

2.2.4. Andere Belgische ambtenaren, zonder diplomatiek of consulair statuut

De andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische Staat, van de Ge-
meenschappen, Gewesten, provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten en gemeenten of van 
een Belgisch publiekrechtelijk lichaam (bv. culturele instellingen) die hun werkzaamheden buitens-
lands uitoefenen, worden met rijksinwoners gelijkgesteld op voorwaarde dat zij:
– de Belgische nationaliteit bezitten;
– geen duurzaam verblijf houden in (d.w.z. geen permanent inwoner zijn van) het land waar ze hun 

werkzaamheden uitoefenen.

2.3. Niet-rijksinwoners (art. 4 WIB92)

2.3.1. Algemeen

De eigenlijke niet-rijksinwoners zijn de natuurlijke personen die hun woonplaats of de zetel van hun 
fortuin niet in België hebben gevestigd. Daarnaast worden verschillende categorieën van personen – 
niettegenstaande hun verblijf in België – fiscaal gelijkgesteld met niet-rijksinwoners. De eigenlijke 
niet-rijksinwoners en de ermee gelijkgestelden zijn niet belastbaar in de personenbelasting maar zijn 
(in principe) onderworpen aan de BNI/nat.pers.
Inzake de BNI/nat.pers., is het principe van de territorialiteit van de inkomsten van toepassing: de in 
België verkregen inkomsten zijn aan de belasting onderworpen, zelfs wanneer zij worden verkregen 
door in het buitenland gevestigde natuurlijke personen.

2.3.2. Buitenlandse diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in België 
zijn geaccrediteerd en hun inwonende gezinsleden

In België geaccrediteerde buitenlandse diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren, 
alsmede hun inwonende gezinsleden, worden niet als rijksinwoners aangemerkt, daar zij geacht wor-
den hun woning in het buitenland te hebben.
Daarentegen zijn wel in de personenbelasting belastbaar, de ingezetenen van het Rijk die in België 
ereconsul zijn van een vreemde staat (dit zijn vaak Belgen die hier een andere beroepswerkzaamheid 
uitoefenen).

2.3.3. Andere leden van buitenlandse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België 
en hun inwonende gezinsleden

Die personen worden slechts als niet-rijksinwoners beschouwd op voorwaarde dat:
– de staat waarvoor zij optreden hetzelfde principe toepast voor Belgen die op hun grondgebied ge-

lijkaardige functies uitoefenen (= wederkerigheid);
– zij de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België.
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2.3.4. Andere buitenlandse ambtenaren, zonder diplomatiek of consulair statuut

Ten slotte zijn evenmin aan de personenbelasting (maar wel aan de BNI/nat.pers.) onderworpen, de 
andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van vreemde Staten of van staatkundige 
onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan of van een buitenlands publiekrechtelijk lichaam 
in België, die geen diplomatiek of consulair statuut hebben.
Zij worden evenwel slechts als niet-rijksinwoners beschouwd op voorwaarde dat:
– zij de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België;
– zij hun diensten niet verstrekken in het kader van een handels of nijverheidsbedrijf;
– de staat waarvoor zij optreden hetzelfde principe toepast voor Belgen die op hun grondgebied ge-

lijkaardige functies uitoefenen (= wederkerigheid).

2.3.5. Ambtenaren van internationale of supranationale organisaties

Sommige internationale verdragen verbieden bepaalde ambtenaren van internationale of supranationa-
le organisaties, die zich uitsluitend uit hoofde van de uitoefening van hun ambt in België vestigen, als 
rijksinwoners te beschouwen. Deze vrijstelling is absoluut vermits deze inkomsten ook niet meetellen 
voor de vrijstelling met progressievoorbehoud.

Inzonderheid de ambtenaren bij de organisaties van de Europese Unie, die afkomstig zijn uit een land 
dat deel uitmaakt van die Unie, genieten dat uitzonderingsstelsel (exceptie van fiscale woonplaats).

Hieruit volgt dat buitenlandse ambtenaren van de Europese Unie die hun ambt in België uitoefenen, 
in het algemeen niet aan de personenbelasting onderworpen zijn, zelfs al verblijven zij werkelijk in 
België; hetzelfde geldt voor hun echtgenoot die geen eigen beroepswerkzaamheid uitoefent.

Belgische ambtenaren van de Europese Unie zijn in het algemeen als rijksinwoners aan de personenbe-
lasting onderworpen, zelfs indien zij wegens hun ambt buiten België verblijven. Zij genieten wel van 
een afzonderlijk belastingregime.

Sedert aanslagjaar 2010 ontvangen de leden van het Europees Parlement hun bezoldiging (internrech-
telijk vormen dit baten conform art. 27, 2e lid, 5° WIB92) rechtstreeks uit het budget van de Europese 
Unie. Deze inkomsten worden onderworpen aan een Europese Gemeenschapsbelasting van 25%. Het 
staat de lidstaten vrij deze inkomsten eveneens te onderwerpen aan het nationale belastingrecht op 
voorwaarde dat dubbele belastingheffing vermeden wordt.

M.a.w. zij genieten in België enkel vrijstelling van belasting op de lonen en vergoedingen die zij van 
de organisatie ontvangen, op voorwaarde dat de organisatie zelf een interne inkomstenbelasting heft. 
In dit laatste geval wordt in de zetelakkoorden een bepaling tot het vermijden van dubbele belasting 
opgenomen.

De Belgische wetgever maakt ook in dit geval gebruik van het stelsel van de vrijstelling mits progres-
sie-voorbehoud (art. 155 WIB92). Dit wil zeggen dat de bezoldigingen van Europese parlementsleden 
(die Rijksinwoner zijn van België) voortaan verplicht zijn op te nemen in het vak van de baten maar en-
kel om in aanmerking te nemen voor de berekening van de belasting op inkomsten uit andere bronnen.

Dit impliceert dat België in de regel geen exceptie van fiscale woonplaats aanvaardt: deze inkomsten 
uit andere bronnen dan lonen en vergoedingen worden in België belast.

De vrijstelling van inkomstenbelasting geldt ook niet voor de overbruggingstoelagen, pensioenen en 
overlevingspensioenen die organisaties uitkeren aan hun gewezen ambtenaren of hun nabestaanden die 
in België verblijven. Daartoe werd art. 155, 2e lid WIB92 aangepast.5

5 Ci. Nr. AFZ./2009-0836-1 (AFZ 10/2010) d.d. 15.06.2010 (Wet houdende fiscale en diverse bepalingen 22.12.2009)
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3. Grondslag van de personenbelasting
3.1. Woonstaatprincipe

De personenbelasting die een rijksinwoner verschuldigd is, wordt bepaald op grond van zijn wereld-
wijd inkomen. Dit betekent dat met het oog op de vaststelling van de verschuldigde belasting alle 
inkomsten in aanmerking worden genomen, dus ook de in het buitenland verkregen of behaalde in-
komsten (woonstaatprincipe) (art. 5 WIB92).

Die bepaling doet echter geen afbreuk aan sommige bijzondere regelingen, zoals:
1° de volledige belastingvrijstelling die is bepaald in de overeenkomsten die België met vreemde Sta-

ten heeft gesloten ter voorkoming van dubbele belasting; de vrijgestelde inkomsten worden echter 
in aanmerking genomen voor het bepalen van de belasting, maar de op die inkomsten betrekking 
hebbende belasting wordt in mindering gebracht van de totale belasting;

2° de vermindering tot de helft van de belasting die evenredig betrekking heeft op sommige inkomsten 
uit het buitenland.

3.2. Categorieën

De vier inkomstencategorieën zijn (art. 6, 155 en 156 WIB92):

naar hun aard:
– inkomsten van onroerende goederen; o.a. huur, kadastraal inkomen
– inkomsten van roerende goederen en kapitalen; o.a. spaarboekjes, kasbons, …
– beroepsinkomsten; o.a. lonen, pensioenen,...
– diverse inkomsten; o.a. onderhoudsgelden

naar hun herkomst: Belgische en buitenlandse
De buitenlandse inkomsten worden onderverdeeld in:
* inkomsten die tegen het gewone tarief worden belast
* inkomsten belast tegen het verlaagde tarief (vermindering personenbelasting tot de helft)  

=> land zonder verdrag
* inkomsten die volledig vrijgesteld zijn ingevolge internationale verdragen maar toch in aan-

merking worden genomen voor het bepalen van de aanslagvoet die op de andere inkomsten 
van toepassing is (progressievoorbehoud) => land met verdrag

Merk op dat sedert ajr 2006 de vrijstelling onder progressievoorbehoud ook geldt voor inkomsten die 
vrijgesteld zijn conform internationale verdragen of akkoorden indien de clausule van progressievoor-
behoud vervat zit in de overeenkomst6. Vanaf ajr 2010 is de vrijstelling mits progressievoorbehoud 
tevens van toepassing voor beroepsinkomsten betaald of toegekend aan leden of voormalige leden van 
het Europees parlement of hun rechtverkrijgenden en die onderworpen zijn aan de Europese Gemeen-
schapsbelasting (zie supra).
Daarnaast zijn sommige inkomsten van internationale ambtenaren van internationale instellingen van 
alle belastingen vrijgesteld, dus ook van het progressievoorbehoud. En dit onafhankelijk van hun rijk-
sinwonerschap.

6 Ci.R.9 Div./579.355 (AOIF 36/2006) d.d. 11.08.2006 betreffende inkomsten van internationale ambtenaren: wijziging 
art. 155 WIB92 vanaf aanslagjaar 2006 van toepassing
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Komt het inkomen uit een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten:
– België heeft geen heffingsbevoegdheid: dan worden deze inkomsten reeds in het buitenland belast 

en kan België geen belasting meer heffen. De vrijstelling is echter niet absoluut. Dit wil zeggen dat 
België die buitenlandse inkomsten zal toevoegen aan de andere (Belgische) inkomsten die niet vrij-
gesteld zijn om op die manier de verschuldigde belasting op deze andere inkomsten in een hogere 
belastingschaal te duwen. (vrijstelling mits progressievoorbehoud art. 155 WIB92)

– België heeft heffingsbevoegdheid: de buitenlandse inkomsten worden samengevoegd met de Belgi-
sche en belast aan progressief tarief

Komt het inkomen uit een land waarmee België geen dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten:
– de buitenlandse inkomsten worden toegevoegd aan de andere belastbare inkomsten en belast tegen 

progressief tarief. De verschuldigde belasting wordt in een aantal gevallen teruggebracht tot de 
helft.

3.3. Netto-inkomen (art. 6, 104 tot 116 WIB92)

Het belastbaar inkomen van een rijksinwoner bestaat uit de som van de netto-inkomsten van de vier 
inkomstencategorieën, vermindert met de aftrekbare bestedingen en kosten
In de personenbelasting wordt men steeds belast op het netto-inkomen van de verschillende catego-
rieën van inkomsten. De verschillende categorieën ondergaan verschillende bewerkingen om tot het 
netto-inkomen te komen. Vandaar ook dat de aangifte in de personenbelasting opgesplitst wordt in 
verschillende inkomstencategorieën.

Het samenvoegen van de netto-inkomsten is precies het voorwerp van de personenbelasting. Vanaf ajr 
2005 is de manier waarop echtgenoten worden belast grondig gewijzigd. De afzonderlijke belasting 
van de inkomens geldt als algemene regel maar de aanslag blijft gemeenschappelijk. Daardoor blijft de 
toepassing van het huwelijksquotiënt en dergelijke mogelijk (zie infra).

Er dient opgemerkt dat de Belgische belasting niet aftrekbaar is, de buitenlandse wel.

Merk op: roerende en diverse inkomsten worden in de regel afzonderlijk belast tenzij globalisatie 
voordeliger is.

3.4. Echtgenoten/gehuwden

Echtgenoten of gehuwden maar ook wettelijk samenwonenden (zie infra) dienen één gemeenschap-
pelijke aangifte in te dienen. Daarbij dienen de beide partners elk hun eigen inkomsten te vermelden.

Wanneer het gehuwden of wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht betreft, dienen de 
gegevens van de man in de linkerkolom en de gegevens van de vrouw in de rechterkolom te worden 
vermeld.

Wanneer het gehuwden of wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht betreft, dienen de gege-
vens van de oudste partner in de linkerkolom en de gegevens van de jongste partner in de rechterkolom 
te worden vermeld.

Daaruit valt reeds af te leiden dat er twee aanslagbasissen zijn bij gehuwden of wettelijk samenwonen-
den maar de gemeenschappelijke belastingaanslag wordt gevestigd op naam van beide gehuwden of 
wettelijk samenwonenden samen.
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3.5. Het huwelijksquotiënt en het meewerkinkomen

Huwelijksquotiënt:
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en de beroepsinkomsten van één echtge-
noot bedragen minder dan 30% van het totale bedrag van de beroepsinkomsten van beide echtgenoten, 
wordt hem/haar van de beroepsinkomsten van de andere echtgenoot een zodanig deel toegerekend 
dat de som van zijn/haar eigen beroepsinkomsten en het toegerekend deel, 30% van dat totale bedrag 
bereikt, doch niet hoger is dan 10.720 euro (ajr 2019).

Voor het toekennen en het toerekenen van een deel van de beroepsinkomsten aan de echtgenoot, wor-
den de beroepsinkomsten die afzonderlijk worden belast buiten beschouwing gelaten.

De toepassing van het huwelijksquotiënt wordt automatisch toegekend indien dit in het voordeel is van 
de belastingplichtige. De toepassing van het huwelijksquotiënt is volledig federaal zodat men voortaan 
als referentiepunt dient te nemen; de ‘belasting Staat’ samen met de federale belasting op de ‘roerende 
inkomstenbox’. Daardoor wordt er vanaf ajr 2015 geen rekening meer gehouden met de federale en 
gewestelijke belastingverminderingen, noch met de federale en gewestelijke belastingkredieten …

Gehuwden die als alleenstaanden worden beschouwd, moeten elk een eigen aangifte indienen. Het stel-
sel van het huwelijksquotiënt is op hen niet van toepassing. Hun inkomsten worden niet samengevoegd 
en er worden twee aanslagen gevestigd (één op naam van iedere echtgenoot afzonderlijk).

Meewerkinkomen:
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd ten laste van twee echtgenoten, mag een 
deel van de winst of de baten van de activiteit van een van hen, als meewerkinkomen worden toege-
kend aan de niet in artikel 33, eerste lid, bedoelde echtgenoot die de andere echtgenoot in het uitoefe-
nen van zijn beroepswerkzaamheid werkelijk helpt, voor zover de meewerkende echtgenoot uit hoofde 
van een afzonderlijke werkzaamheid tijdens het belastbare tijdperk zelf niet meer dan 13.910 euro (ajr 
2019) aan beroepsinkomsten heeft verkregen.

Dat deel moet overeenstemmen met de normale bezoldiging van de prestaties van de meewerkende 
echtgenoot, doch mag niet hoger zijn dan 30% van de inkomsten van de beroepswerkzaamheid die met 
de hulp van de echtgenoot wordt uitgeoefend, behoudens indien de prestaties van de meewerkende 
echtgenoot hem kennelijk recht geven op een groter deel.

3.6. Progressieve belastingschalen

Naarmate het inkomen stijgt, stijgt eveneens het tarief aan verschuldigde belastingen. Dit blijkt trou-
wens uit de belastingschalen (art. 130 WIB92). De personenbelasting is bijgevolg een progressieve 
belasting.

Daarnaast zijn er in de personenbelasting nog andere tarieven die betrekking hebben op afzonderlijk 
belastbare inkomsten. Deze kunnen belast worden aan een tarief van 15%, 16,5%, 17%, 30% of 33%. 
Het barema houdt geen rekening met de belastingvrije som noch met de gemeente- en agglomeratie-
belasting.7

7 Wet 26.12.2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS 30.12.2015)

HB Personenbelasting 2019 DRUKKLAAR.indd   42 5/6/2019   1:09:07 PM



Algemene inleiding – Begrippen 43 
   

In het kader van de taxshift7 werd beslist om de schijf 
van 30% op termijn gradueel te laten uitdoven. Vanaf ajr 
2019 is de schijf van 30% verdwenen.  
Schijven netto gezamenlijk jaarlijks belastbaar inkomen: 
aanslagjaar 2017 (geïndexeerd)

belastingtarief – verschuldigde belasting (excl. gemeen-
tebelasting)

0,01 – 10.860,00 25% = 2.715,00
10.860,00 – 12.470,00 30% gecumuleerd 3.198,00
12.470,00 – 20.780,00 40% gecumuleerd 6.522,00
20.780,00 – 38.080,00 45% gecumuleerd 14.307,00

> 38.080,00 50%
schijven netto gezamenlijk jaarlijks belastbaar inko-

men: aanslagjaar 2018 (geïndexeerd)
belastingtarief – verschuldigde belasting (excl. gemeen-

tebelasting)
0,01 – 11.070,00 25% = 2.767,50

11.070,00 – 12.720,00 30% gecumuleerd 3.262,50
12.720,00 – 21.190,00 40% gecumuleerd 6.650,50
21.190,00 – 38.830,00 45% gecumuleerd 14.588,50

> 38.830,00 50%
schijven netto gezamenlijk jaarlijks belastbaar inko-

men: aanslagjaar 2019 (geïndexeerd)
belastingtarief – verschuldigde belasting (excl. gemeen-

tebelasting)
0,01 – 12.990,00 25% = 3.247,50

12.990,00 – 22.290,00 40% gecumuleerd 6.967,50
22.290,00 – 39.660,00 45% gecumuleerd 14.784,00

> 39.660,00 50%
schijven netto gezamenlijk jaarlijks belastbaar inko-

men: aanslagjaar 2020 (geïndexeerd)
belastingtarief – verschuldigde belasting (excl. gemeen-

tebelasting)
0,01 – 13.250,00 25% = 3.312,50

13.250,00 – 23.390,00 40% = gecumuleerd 7.368,50
23.390,00 – 40.480,00 45% = gecumuleerd 15.059,00

> 40.480,00 50%

4. Invloed van de 6e staatshervorming op de berekening van de belasting
De wettelijke bepalingen omtrent de 6e staatshervorming zijn terug te vinden in de Bijzondere financie-
ringswet van 6.01.2014 (BFW)8. Deze wet wijzigt grondig de BFW van 16.01.1989, waarin reeds werd 
voorzien in een bevoegdheidsoverdracht naar de gewesten. Door de BFW krijgen de gewesten meer 
financiële verantwoordelijkheid maar tevens een uitbreiding van de fiscale autonomie. Dit werd voor 
de eerste keer concreet zichtbaar in de aangifte in de personenbelasting vanaf van ajr 2015.
Zo is bepaald dat de gewesten vanaf ajr 2015 gewestelijke opcentiemen mogen heffen waardoor zij als 
het ware hun stempel drukken op het bedrag aan verschuldigde belastingen9.

8 Bijzondere financieringswet van 6.01.2014 (BFW) (BS 31.01.2014) In een BFW zijn de afspraken tussen de federale 
overheid en de gewesten omtrent bevoegdheden t.g.v. de uitbreiding van de fiscale autonomie terug te vinden.

9 Invoering van een gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere 
wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van gewesten en gemeenschappen en tot wijziging van de regels op het 
gebied van de belasting van niet-inwoners
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Daarnaast is er nog de Wet van 8.05.2014 tot wijziging van het WIB92 (BS 28.05.2014). Deze ‘kader-
wet’ past het WIB92 aan, gelet op de nieuwe bevoegdheden van de gewesten. Het WIB92 neemt eigen-
lijk een aantal nieuwe begrippen over zoals vastgelegd in de BFW om te vermijden dat er onenigheid 
zou ontstaan over de interpretatie ervan. De bepalingen opgenomen in deze ‘kaderwet’ zijn tijdelijke 
bepalingen waarvan de drie gewesten desgevallend kunnen afwijken wanneer deze gebruik maken van 
hun nieuwe bevoegdheden.

Ten slotte is er de concrete invulling van de bevoegdheden door de gewesten. Er is tot op heden, 
het Vlaams Decreet d.d. 19.12.2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 (BS 
30.12.2014) wat de Vlaams Gewest betreft en het Waalse Decreet van 12.12.2014 (BS 23.01.2015).

4.1. Vanaf wanneer werden de bevoegdheden overgeheveld?

De gewesten werden vanaf 1.07.2014 exclusief bevoegd om belastingverminderingen en kredieten toe 
te staan voor welbepaalde uitgaven (art 5/5 §4 eerste lid BFW). Bijgevolg was een aanpassing van het 
WIB92 noodzakelijk.

In de praktijk zijn de gewijzigde bevoegdheden voor het eerst terug te vinden in de aangifte over ajr 
2015 (inkomstenjaar 2014). Maar omdat een dergelijke grote bevoegdheidsoverdracht niet onmiddel-
lijk de gewesten in de problemen zou brengen werd er voorzien in overgangsmaatregelen voor het 
geval de gewesten niet tijdig hun eigen wetgevende regels ingevoerd zouden krijgen. De gewestelijke 
belastingvermindering wordt in dat geval berekend tegen het voordeel zoals ze op 30 juni 2014 was 
opgenomen in de fiscale wetgeving.

Er is echter wel een beperking. De gewesten mogen geen voordelen verlenen onder de vorm van 
‘aftrekken’ van de belastbare grondslag waardoor zij bijgevolg de belastbare basis niet mogen vermin-
deren door toepassing te maken van aftrekbare bestedingen. De enige aftrekbare besteding die blijft 
bestaan is die voor onderhoudsuitkeringen, die trouwens een federale bevoegdheid blijft (cf. evenwicht 
tussen aftrek en belastbaarheid). Er kunnen ook geen federale aftrekbare bestedingen meer worden 
toegevoegd vermits dit het belastbaar inkomen zou verminderen en dus onrechtstreeks een effect zou 
uitoefenen op het bedrag van de gewestelijke opcentiemen.

Dit wil zeggen dat de gewesten enkel mogen tussenkomen in de berekening van de belasting onder 
de vorm van belastingverminderingen. Een direct gevolg was dat vanaf ajr 2015 alle fiscale voordelen 
werden omgezet in belastingverminderingen.

Bijgevolg;
– werden vanaf ajr 2015 de aftrekbare bestedingen voor de enige en eigen woning als bedoeld in 

art. 104, 9° WIB92, zoals dit bestond voor het werd opgeheven door art. 20, 2°, W 08.05.2014, en 
de bijkomende interestaftrek als bedoeld in art. 104, 9° WIB92, zoals dit bestond voor het werd 
gewijzigd door de programmawet van 27.12.2004 belastingverminderingen, niet meer toegepast.

– werd de aftrek beoogd door art. 14 WIB92 (gewone interestaftrek en aftrek van erfpacht- of ops-
talvergoedingen) vanaf het ajr 2015 niet meer toegepast op uitgaven betaald met betrekking tot de 
eigen woning.

– werd de gedeeltelijke verrekening van de onroerende voorheffing als bedoeld in art. 277 WIB92 
zoals dit bestond vooraleer het werd opgeheven door de programmawet van 27.12.2004, vanaf het 
ajr 2015 een gewestelijke belastingvermindering, gezien dit voordeel betrekking heeft op de eigen 
woning van de belastingplichtige.
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De gewesten konden voorheen reeds opcentiemen heffen, kortingen toestaan en belastingvermeerde-
ringen of -verminderingen invoeren, evenwel beperkt tot maximaal 6,75% van de in elk gewest gelo-
kaliseerde opbrengst van de personenbelasting.
Door de uitbreiding van de gewestelijke fiscale autonomie inzake PB (art. 5/1, §1, °en 3° lid BFW) 
kunnen de gewesten voortaan wel onbegrensd10:
– opcentiemen heffen op een deel van de personenbelasting (35,117%);
– gewestelijke forfaitaire kortingen toestaan (enkel forfaitair);
– gewestelijke belastingvermeerderingen invoeren (% (enkel prop));
– gewestelijke belastingverminderingen (% (prop.) of forfait);
– terugbetaalbare belastingkredieten toestaan (% (prop) of forfait)

Art. 5/6 van de BFW, stelt wel dat de gewesten bij de toepassing van gewestelijke opcentiemen, kortin-
gen, belastingvermeerderingen en -verminderingen en belastingkredieten het principe van de progres-
siviteit moeten respecteren. Dit houdt in dat naarmate de basisbelasting (cf. art. 5/2, §2, 2°, BFW) stijgt, 
de verhouding tussen het bedrag van de opcentiemen en belastingvermeerderingen tot de basisbelasting 
niet mag afnemen en de verhouding tussen het bedrag van de kortingen, belastingverminderingen en 
belastingkredieten en de basisbelasting niet mag toenemen.

4.2. De gewesten kunnen een aanvullende belasting op de gereduceerde belasting 
Staat heffen onder de vorm van gewestelijke opcentiemen

Stel: PB Staat = 100 euro
Voorheen bedroeg de dotatie van de Staat aan de Gewesten: 26 euro
Na de hervorming wordt de dotatie vervangen door gewestelijke opcentiemen.
Deze bedragen 35% of 74 x 0,35 = 26

100 – 25,99 (autonomiefactor) = 74,01 = gereduceerde belasting Staat (PB)
74,01 x 35,117% (opcentiemen) = 25,99 = gewestelijke belasting (PB)

PB Staat – autonomiefactor = federale belasting
De autonomiefactor voor de ajr-en 2015–2017 was vastgelegd op 25,99 (art. 5/2 §1 2e lid BFW). De 
opcentiemenschaal was vastgelegd op 35,117% voor de ajr-en 2015-2017 en volgende tot zolang het 
gewest geen eigen belastingschaal hebben aangenomen.

Een direct gevolg is dat er voortaan één federale inkomstenschaal (25%-50%) bestaat en er drie ge-
westelijke belastingschalen bijgekomen zijn onder de vorm van opcentiemen. Bijgevolg zijn er vier 
belastingschalen voor de berekening van de personenbelasting.

10 Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424) d.d. 07.07.2014
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Vanaf ajr 2018 wordt een definitieve autonomiefactor toegepast. Op basis van art. 81ter van de 
BFW wordt de autonomiefactor vanaf 1.01.2018 vastgelegd op 24,957%11. Op het gebied van de 
inkomstenbelasting is dit besluit van toepassing vanaf aanslagjaar 2018.

–   het Vlaams Gewest en het Waals Gewest hebben deze wijziging ‘geneutraliseerd’ door de 
opcentiemen te bepalen op 33,257% ipv 35,117%:
100 – 24,957% = 75,0430 x 33,257% = 24,9570
24,9570 + 75,0430 = 100,00 (dit is neutraal)

-  het Brussels Gewest heeft de opcentiemen verlaagd naar 32,591%
(100 – 24,957% = 75,0430 x 32,591% = 24,4572
24,4572 + 75,0430 = 99,5 (dit is niet neutraal)

Omdat er op termijn deloyale concurrentie zou kunnen ontstaan tussen de gewesten werd er enerzijds 
voorzien in een overlegprocedure en anderzijds in een beperking van de marge van maximale afwij-
king, met name de 90% regel en de max. 1000 euro voordeelregel. Daarop wordt niet dieper ingegaan.

4.3. Welk gewest is bevoegd voor de opcentiemen?

Dit wordt bepaald door de plaats (gewest) waar de belastingplichtige op 1 januari van het ajr zijn fis-
cale woonplaats heeft gevestigd (art.5/1 §2 BFW en nieuw art. 2 §1, 15° WIB92). De lokalisatieregels 
zijn opgenomen in de BFW om misverstanden tussen de gewesten te vermijden.

De toestand op 1 januari van het ajr. is bijgevolg bepalend voor het ganse belastbaar tijdperk

Stel: iemand is op 26.12.2017 verhuisd van Oostende naar Namen en is op 1.01.2018 inwoner van 
Wallonië. Hij betaalt daardoor Waalse opcentiemen op zijn gereduceerde belasting staat over de in-
komsten van 2017.

De fiscale woonplaats: het gebruik van de vermoedens van art. 2 §1,1° WIB92 (rijksinwoner) zijn 
van toepassing om het begrip ‘inwoner van een gewest’ te bepalen. Het betreft de werkelijke ‘reële’ 
verblijfplaats.

Vermoedens:
– weerlegbaar vermoeden: inschrijving in het bevolkingsregister
– onweerlegbaar vermoeden: de plaats waar het gezin effectief is gevestigd

Bij betwisting is de federale belastingadministratie bevoegd.

Voor gemeenschappelijk belaste gehuwden/wettelijke samenwonenden is de fiscale woonplaats de 
plaats waar het gezin is gevestigd.

Voor het jaar van feitelijke scheiding en beide belastingplichtigen wonen in een verschillend gewest is 
de fiscale woonplaats: de laatste echtelijke gezamenlijke verblijfplaats (waar het gezin gevestigd was).

De begrippen ‘fiscale woonplaats’ en ‘zetel van fortuin’ zijn niet langer gelijkwaardige criteria. De 
zetel van fortuin is voortaan ondergeschikt aan het criterium van de fiscale woonplaats en is enkel nog 

11 KB van 19.12.2017 tot vaststelling van de autonomiefactor bedoeld in art. 5/2, §1, 3e en 4e lid van de BFW van 16.01.1989 
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (BS 22.12.2017)
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van toepassing voor het bepalen van de woonplaats bij niet-inwoners (uitzonderlijke situatie vermits 
de woonplaats primeert). Dit om te vermijden dat er een conflict ontstaat tussen de gewesten in het 
geval een belastingplichtige in het ene gewest zijn fiscale domicilie en in het ander gewest de zetel van 
fortuin heeft. Per ajr en per belastingplichtige is er immers slechts één fiscale woonplaats mogelijk.
Het is de federale belastingadministratie die de controle op de vaststelling van de fiscale woonplaats 
uitvoert.

4.4. Gewestelijke regelgeving: ‘standstill-bepaling‘

Overeenkomstig de in art. 81quater, eerste lid, 2°, BFW opgenomen ‘standstill-bepaling’, blijven de op 
30.06.2014 bestaande bepalingen inzake belastingverminderingen en -kredieten die vanaf ajr 2015 als 
gewestelijke belastingverminderingen of -kredieten werden verleend van toepassing tot wanneer de 
gewesten andersluidende maatregelen nemen.

De Wet van 08.05.2014 heeft derhalve de bestaande fiscale voordelen gesplitst in:
– door de gewesten verleende voordelen en
– door de federale overheid verleende voordelen

Wat de gewestelijke voordelen betreft, werd met de Wet van 08.05.2014 voorzien in een zo groot mo-
gelijke continuïteit, met dien verstande dat alle fiscale voordelen werden verleend onder de vorm van 
een belastingvermindering- of krediet. Vanaf 01.07.2014 kunnen de gewesten vervolgens zelf maatre-
gelen treffen en de regelgeving wijzigen.

De uitoefening van de bevoegdheden van de gewesten met betrekking tot de belastingvermindering en 
de belastingkredieten dient daarenboven zonder vermindering van de progressiviteit van de personen-
belasting te gebeuren (zie art. 5/6, §1, BFW). Dit wil zeggen dat het bedrag van het belastingvoordeel 
niet mag stijgen naarmate het inkomen stijgt. Bijgevolg worden de belastingverminderingen geken-
merkt door een eenvormig tarief dat losstaat van de hoogte van het inkomen.

Voor contracten die waren afgesloten vóór 01.01.2015 en die verband hielden met uitgaven die werden 
gedaan voor het verwerven of behouden van de eigen woning, mogen de gewesten een belastingver-
mindering blijven toepassen die afwijkt van de hiervoor vermelde progressiviteitsregel.

De bestaande belastingverminderingen die niet voldeden aan die bepaling (m.a.w. de regelgeving die 
van toepassing was op de vanaf 01.01.2015 gesloten contracten en in strijd was met voormelde pro-
gressiviteitsregel), en die door een gewest niet in overeenstemming waren gebracht met die bepalingen 
tegen 1.01.2015, werden op die datum in dat gewest automatisch omgezet in een belastingverminde-
ring tegen een tarief van 45%.

4.5. Gewestelijke belastingverminderingen en belastingkredieten:

Dit zijn voornamelijk belastingverminderingen die aansluiten bij de bestaande materiële bevoegdhe-
den van de gewesten en zijn in de aangifte te herkennen vermits dergelijke cijfercodes als eerste cijfer 
een 3 of een 4 hebben.
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In het Vlaams Gewest gaat het om:

1. uitgaven voor het verwerven of het behouden van de woning die de eigen woning is op het moment 
van betaling (kapitaalsaflossingen, intresten en premies van beleende individuele levensverzekeringen, 
art. 145/37 en 145/38 WIB92) (incl. erfpacht en opstalvergoeding).
– tegen een marginale aanslagvoet: bouwsparen, woonbonus
– tegen 30%: andere gevallen: lange termijnsparen

2. de uitgaven voor behoud of herwaardering van beschermd onroerend goed: 40% (art. 145/36 WIB92 
en art. 63 18/9, KB/WIB92);

3. betalingen voor prestaties in het kader van wijk-werken en voor prestaties betaald met dienstenche-
ques andere dan sociale dienstencheques: 30% (art. 145/21 t.e.m. 145/23 WIB92);

4. in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten ter beschikking gestelde bedragen die in 
aanmerking komen voor belastingvermindering

5. belastingvermindering voor uitgaven voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal 
verhuurkantoor: 5% (art.145/30 WIB92).

Federale bevoegdheden:
– de vaststelling van de belastbare basis PB (beroepskosten, investeringsaftrek, …)
– de belastingen op interesten, dividenden, (verhuur/concessie roerende goederen) royalty’s, loten 

van effecten van leningen, meerwaarden op roerende waarden en titels
 (concreet: de inkomsten in art. 17, §1, 1° tot 3°; 90, 6° en 9° WIB92, en meerwaarden op roerende 

waarden en titels, andere dan aandelen, die op grond van art. 90, 1°, WIB92 belastbaar zijn (bv. 
obligaties) ongeacht of ze afzonderlijk of gezamenlijk belast zijn. = ‘roerende inkomstenbox’;

 Deze opsplitsing is er gekomen op uitdrukkelijk verzoek van de wetgever die deze inkomsten 
federaal wenste te houden omdat ze op die manier de volledige controle behoud op het ‘roerend 
vermogen’ van de belastingplichtige.

 Op die roerende inkomstenbox worden geen gewestelijke opcentiemen berekend maar de opsom-
ming is exhaustief.

 Merk op: andere dan de hierboven vermelde roerende inkomsten en diverse inkomsten van roe-
rende aard worden wel gereduceerd met de autonomiefactor en onderworpen aan de gewestelijke 
opcentiemen op andere roerende inkomsten zoals inkomsten uit auteursrechten en (lijf)renten (art. 
17 §1, 4° en 5° WIB92)

– het begrip en de controle van de fiscale woonplaats
– de bedrijfsvoorheffing en de roerende voorheffing (incl. vrijstellingen en verminderingen);
– de belasting van niet-inwoners
– de diensten van de belastingen: inkohiering, inning en invordering van de belastingaangifte
– procedure omtrent bezwaar en ambtshalve ontheffing, aangifte en vestiging van de aanslag
– verminderingen voor gezinslasten
– de progressiviteit van de personenbelasting
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Federale belastingverminderingen12:

Deze zijn in de aangifte te herkennen omdat dergelijke cijfercodes als eerste cijfer een 1 of een 2 heb-
ben.
– uitgaven voor een woning die niet de eigen woning is op het moment van betaling (kapitaalsaf-

lossingen, intresten en premies van beleende individuele levensverzekeringen (art 145/1, 3°, art. 
526, 539 en 145/1,2° en 145/4 WIB92) (deze uitgave wordt beschouwd als een investering voor de 
opbouw van het pensioen en is bijgevolg federaal)
o tegen de marginale aanslagvoet: bouwsparen, woonbonus
o tegen 30%: andere gevallen (langetermijnsparen)

– andere uitgaven: de belastingverminderingen het lange termijnsparen, zoals: bijdragen voor een 
aanvullend pensioen groepsverzekering: 30% (art. 145/1, 1° en 145/3, WIB 92);

– premies individuele levensverzekeringspremies: 30% (wanneer de levensverzekering niet dient tot 
het waarborgen of wedersamenstellen van een lening met betrekking tot een woning) (art. 1451, 2° 
en 145/4, WIB 92);

– de belastingvermindering voor giften: 45% (art. 145/33, WIB 92);

– de belastingvermindering van uitgaven voor kinderoppas: 45% (art. 145/35, WIB 92);

– de belastingvermindering voor bezoldigingen van een huisbediende: 30% (art. 145/34, WIB 92);

– de bijdragen en premies voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen (art.145 3/1. §1 WIB92)

– betalingen voor pensioensparen: 30% (art. 145/1, 5° en 145/8 tot 145/16, WIB92), inclusief pre-
miebetalingen voor een pensioenspaarverzekeringscontract dat dient voor het waarborgen of we-
dersamenstellen van een lening voor het verwerven of behouden van een woning die de eigen 
woning is van de belastingplichtige;

– verwerving van nieuwe kapitaalsaandelen: 30% (art. 145/1, 4° en 145/7, WIB92); (de overdracht 
binnen de vijf jaar na het verwerven van de aandelen wordt voortaan gesanctioneerd met een terug-
name van de belastingvermindering onder de vorm van een federale belastingvermeerdering en dit 
voor overdrachten vanaf 1 januari 2014 die zijn verbonden met een ajr 2015 en later (art. 145/7, §2, 
WIB 92, ingevoegd bij art. 28, W 08.05.2014);

– betalingen die recht geven op de belastingvermindering voor het verwerven van nieuwe aandelen
van startende ondernemingen (art. 145/26, WIB92)
– betalingen die recht geven op de belastingvermindering voor het verwerven van nieuwe aandelen
van groeibedrijven (art. 145/27, WIB92)
– minderwaarden op aandelen geleden nav de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen
van private privaks (art. 145/26/1, WIB92)
– belastingvermindering voor passiefhuizen, lage- en nul energiewoningen
– de belastingvermindering voor uitgaven van een ontwikkelingsfonds: 5% (art. 145/32, WIB 92);

– de belastingvermindering voor elektrische voertuigen: 15% (art. 145/28, WIB 92);
– de belastingvermindering voor uitgaven in het kader van een adoptieprocedure (art. 145/48 WIB92)
–  de belastingvermindering voor interesten van groene leningen: 30% (uitdoofscenario) (art. 145/24, 3, 

WIB 92);
– de belastingvermindering voor het presteren van overwerk (art.154bis WIB 92)

12 KB 30.09.2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende 
uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende 
belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en KB 
30.06.2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen met betrekking tot de in artikel 
5/5, §4, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de 
Gewesten bedoelde uitgaven
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Schematische voorstelling van de belastingberekening ajr 2019
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5. Fiscale begrippen13:

De personenbelasting blijft berekend aan de hand van een federale inkomensschaal met progressieve 
belastingtarieven van 25% tot 50%. De gewesten kunnen dus geen eigen inkomensschaal met eigen 
tarieven hanteren.

De belasting Staat (art. 5/2, §2 BFW) bestaat uit:
a) de som van de personenbelasting op de afzonderlijk belaste inkomsten, en de personenbelasting op 
de gezamenlijk belaste inkomsten na toepassing van de belastingvrije som, de belastingvermindering 
voor pensioenen en vervangingsinkomsten, en de belastingvermindering voor inkomsten uit het bui-
tenland,
b) verminderd met de belasting die betrekking heeft op de dividenden, interesten, royalty’s, loten van 
effecten van leningen en meerwaarden op roerende waarden en titels vermits de gewesten op deze 
inkomsten geen opcentiemen mogen heffen.

De gereduceerde belasting Staat (art. 5/2, §1, eerste lid, BFW):
Is de belasting Staat verminderd met een bedrag dat gelijk is aan de belasting Staat vermenigvuldigd 
met de autonomiefactor. De gereduceerde belasting staat is de basis waarop de gewestelijke opcentie-
men worden berekend.

De federale personenbelasting (art. 5/1, §3, BFW) is gelijk aan het positieve of negatieve verschil 
tussen:
– de gereduceerde belasting Staat verhoogd met de belasting met betrekking tot de ‘roerende inkom-

stenbox’ (zie hiervoor) en
– de federale belastingverminderingen (andere dan deze die zijn toegepast om de belasting Staat te 

bekomen) die hierop worden aangerekend of die desgevallend op het saldo van de gewestelijke 
personenbelasting worden aangerekend (=> overflowmechanisme)

De gewestelijke personenbelasting (art. 5/1, §1, tweede lid, BFW) is gelijk aan het positieve of ne-
gatieve resultaat van:
– de som van de gewestelijke opcentiemen en gewestelijke belastingvermeerderingen,
– verminderd met de gewestelijke kortingen en belastingverminderingen die worden aangerekend op 

de som van die gewestelijke opcentiemen en belastingvermeerderingen,
– en verminderd met de gewestelijke kortingen en belastingverminderingen die desgevallend op het 

saldo van de federale personenbelasting worden aangerekend (overflowmechanisme)

De gewestelijke opcentiemen worden geheven op de gereduceerde belasting Staat (art. 5/1, §1, eerste 
lid, 1° en 5/4, BFW). Zij zijn proportioneel, worden op alle belastingplichtigen in het gewest toegepast, 
en kunnen gedifferentieerd worden per belastingschijf.
Het tarief van de opcentiemen is voor de afzonderlijk belaste inkomsten eenvormig, uniek en minstens 
gelijk aan het tarief dat wordt toegepast op de gewestelijke belastingschijf waarvoor de geraamde op-
brengst van de gewestelijke personenbelasting het hoogste is.

De gewestelijke belastingvermeerderingen (art. 5/1, §1, eerste lid, 2° en 5/5, §2, tweede lid BFW) 
worden toegepast na de gewestelijke opcentiemen. Zij zijn proportioneel (niet forfaitair), en verbonden 
aan de materiële bevoegdheid van het gewest.

13 Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424) d.d. 07.07.2014
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De gewestelijke kortingen (art. 5/1, §1, eerste lid, 2° en 5/5, §1, BFW) worden in mindering gebracht 
van de gewestelijke opcentiemen, desgevallend verhoogd met de gewestelijke belastingvermeerderin-
gen. Zij zijn forfaitair (niet proportioneel), eventueel gedifferentieerd, en in principe van toepassing op 
alle belastingplichtigen in het gewest.

De gewestelijke belastingverminderingen (art. 5/1, §1, eerste lid, 2° en 5/5, §2, eerste lid, BFW) 
worden aangerekend op de gewestelijke opcentiemen, desgevallend verhoogd met gewestelijke belas-
tingvermeerderingen en verminderd met de gewestelijke kortingen. Zij zijn proportioneel of forfaitair, 
verbonden aan de materiële bevoegdheid van het gewest, en verminderen de belasting maar zijn niet 
terugbetaalbaar.
In tegenstelling tot de federale belastingverminderingen, zullen de gewestelijke verminderingen ook 
worden aangerekend op de opcentiemen met betrekking tot de afzonderlijk belaste inkomsten.

De gewestelijke belastingkredieten (art. 5/1, §1, derde lid, en 5/5, §3, BFW) worden met de totale 
belasting verrekend. Zij zijn proportioneel of forfaitair, verbonden aan de materiële bevoegdheid van 
het gewest, en terugbetaalbaar.
Art. 5/5, §4, BFW legt vast voor welke uitgaven de gewesten de exclusieve bevoegdheid hebben om 
belastingkredieten en -verminderingen te verlenen.

De federale belastingverminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten en voor inkomsten 
uit het buitenland worden in mindering gebracht van de om te slane belasting (de basisbelasting op de 
gezamenlijk belaste inkomsten, na aftrek van de belasting op de belastingvrije sommen).
De aanrekenregels voor de federale belastingverminderingen voor bepaalde uitgaven zijn vastgelegd in 
art. 178/1, §1, eerste lid, WIB 92, ingevoegd bij art. 71, eerste lid, W 08.05.2014.
Deze federale belastingverminderingen worden in beginsel aangerekend op de gereduceerde belasting 
Staat verhoogd met de belasting op de ‘roerende inkomstenbox’.
Zij zullen nog steeds enkel op de belasting met betrekking tot de gezamenlijk belaste inkomsten wor-
den aangerekend.

De totale belasting (art. 5/3, §2, eerste lid, BFW) is gelijk aan de som van de federale personenbe-
lasting en de gewestelijke personenbelasting. In tegenstelling tot de federale personenbelasting en de 
gewestelijke personenbelasting kan de totale belasting niet negatief zijn.

Deze totale belasting wordt achtereenvolgens (art. 5/3, §2, tweede lid, BFW):
1° verhoogd met de federale belastingvermeerderingen;
– de terugname van het voordeel voor het verwerven van werkgeversaandelen (art 145/7 §2 WIB92)

(*)
– de terugname van het voordeel ontwikkelingsfondsen (art 145/32 §2 WIB92)(*)
– de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen (art 157 – 168 WIB92)

2° verminderd met de federale verrekenbare, niet terugbetaalbare bestanddelen;
– FBB (art. 285 e.v. WIB92) en bonificatie VA (art. 175-177 WIB92)

3° verminderd met de federale en gewestelijke terugbetaalbare belastingkredieten;
– BK kinderlast (art 134 §3 WIB92)
– BK overgedragen energiebesparende uitgaven (art. 145/24 WIB92)
– BK zelfstandigen(art. 289bis WIB92)
– BK lage activiteitsinkomsten (art. 289ter WIB92)
– BK werkbonus (art. 289ter/1 WIB92)

HB Personenbelasting 2019 DRUKKLAAR.indd   52 5/6/2019   1:09:10 PM



Algemene inleiding – Begrippen 53 
   

4° verminderd met federale verrekenbare en terugbetaalbare bestanddelen (BV, RV, VA en de woon-
staatheffing)

5° verhoogd met de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de aanvullende agglo-
meratiebelasting op de personenbelasting.

Het resultaat hiervan is in beginsel de verschuldigde of de terug te storten belasting.

(*) Bij vervreemding binnen de 5 jaar na verwerving van die aandelen wordt de belastingvermindering 
teruggenomen onder de vorm van een federale belastingvermeerdering voor een bedrag dat gelijk is 
aan zoveel maal één zestigste van de werkelijk verkregen belastingvermindering als er volle maanden 
overblijven tot het einde van de periode van 60 maanden.

6. Is de fiscale neutraliteit voldoende gewaarborgd n.a.v. de 6e staatsher-
vorming?

Wie de berekening aandachtig bekijkt zal zien dat het omzetten van een aftrekbare besteding in een 
belastingvermindering automatisch een verhoging van het belastbaar inkomen (GBI) met zich mee-
brengt. Voorheen verminderden de aftrekbare bestedingen het inkomen vooraleer de belastingen op 
dat inkomen werden berekend. Denk hierbij aan de vroegere woonbonus van art. 104,9e WIB92. Deze 
trok het belastbaar inkomen, die belast werd tegen het marginaal tarief, naar beneden zodat de belas-
tingbesparing voor de belastingplichtige groot was. Dit is niet langer het geval. De omzetting in een 
belastingvermindering kan dit niet helemaal neutraliseren waardoor het globaal belastbaar inkomen 
zal stijgen. Dit is het inkomen die bepalend is om onder meer het basisbedrag van de belastingvrije 
som te bepalen. Wie boven de inkomensgrens van 45.750 euro (ajr 2019) zit, verliest het verhoogde 
basisbedrag van de belastingvrije som. Dit inkomen is trouwens ook de referentie voor het toekennen 
van huursubsidies, schooltoelagen, de bepaling van de hoogte voor de bijdragen in de kinderopvang, 
de drempel i.v.m. het terugbetaalbaar belastingkrediet voor dienstencheques, enz.

Gewijzigde berekening van de gemiddelde aanslagvoet

De gemiddelde aanslagvoet is het belastingtarief dat wordt toegepast op diverse afzonderlijk belastbare 
inkomsten in de aangifte van de personenbelasting14.
Zo worden achterstallen, opzeggings- en inschakelingsvergoedingen, winst en baten uit een vorige 
zelfstandige beroepsactiviteit afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet van het meest re-
cente vorig jaar met normale beroepswerkzaamheid.
Vervroegd vakantiegeld, achterstallige onderhoudsuitkeringen, bezoldigingen van de maand decem-
ber, … worden afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet van het jaar zelf.

Voorheen werd de gemiddelde aanslagvoet berekend als:
verminderde basisbelasting / gezamenlijk belastbaar inkomen

Waarbij de verminderde basisbelasting gelijk was aan de basisbelasting
– na aftrek van de belastingvrije som,
– na aftrek van de belastingverminderingen conform art 145 WIB92,
– na aftrek van de belastingvermindering op pensioenen en vervangingsinkomsten, maar

14 art 171, 5° en 6° WIB92: tarieven afzonderlijk belastbare inkomsten
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– vóór aftrek van de belastingvermindering voor buitenlandse inkomsten (met of zonder DBV);

Vanaf ajr 2015 wordt de gemiddelde aanslagvoet berekend als:
verminderde basisbelasting / gezamenlijk belastbaar inkomen

Waarbij de verminderde basisbelasting gelijk is aan de basisbelasting
– na aftrek van de belastingvrije som,
– na aftrek van de belastingvermindering op pensioenen en vervangingsinkomsten,
– vóór aftrek belastingvermindering buitenlandse inkomsten, maar
– na aftrek van de federale belastingverminderingen

Omdat de aftrek van de belastingvermindering op pensioenen en vervangingsinkomsten en de belas-
tingvermindering voor buitenlandse inkomsten naar voren werden geschoven in de berekening van de 
belasting (vermijden dat er invloed is van de gewestelijke bepalingen op de federale bepalingen), heeft 
men beslist om enkel nog rekening te houden met de federale belastingverminderingen vermits alles 
op dit niveau nog federaal is.

De gewestelijke belastingverminderingen worden bijgevolg uitgesloten bij de berekening van de ge-
middelde aanslagvoet waardoor de gemiddelde aanslagvoet vanaf ajr 2015 automatisch zal stijgen.

Vanaf ajr 2015 worden achterstallen, opzeggings- en inschakelingsvergoedingen, winst en baten uit 
een vorige zelfstandige activiteit afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet van het meest 
recente vorig jaar met normale beroepswerkzaamheid wanneer het laatste vorig jaar waarin de belas-
tingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad, verbonden is met het ajr. 2015 of een 
later aanslagjaar.

Het ajr 2015 wordt uitdrukkelijk vermeld om te vermijden dat er bij een eventuele herberekening van 
de gemiddelde aanslagvoet m.b.t. een voorgaand aanslagjaar, een berekening zou moeten gebeuren 
op basis van de nieuwe definitie. Een herberekening i.v.m. een voorgaand jaar zal dus op basis van de 
oude definitie gebeuren.
Vervroegd vakantiegeld, achterstallige onderhoudsuitkeringen, bezoldigingen van de maand decem-
ber, … worden afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet van het jaar zelf (vanaf ajr 2015).

Om de negatieve gevolgen te beperken bij de toekenning van dergelijke vergoedingen werd bij de 
berekening van de gemiddelde aanslagvoet toch nog rekening gehouden met de gewestelijke belas-
tingverminderingen maar enkel voor vergoedingen toegekend of betaald gedurende de inkomstenjaren 
2014 en 2015. Vanaf ajr 2017 wordt de nieuwe definitie toegepast op inkomsten die vanaf 1.01.2016 
worden toegekend en waarbij het referentiejaar na 2013 valt.

7. Het ‘overflowmechanisme’

De federale belastingverminderingen voor bepaalde uitgaven die bij gebrek aan federale aanrekenings-
basis niet kunnen worden aangerekend, worden aangerekend op het eventuele saldo van de geweste-
lijke personenbelasting met betrekking tot de gezamenlijk belaste inkomsten (art. 178/1, §1, 2e lid, 
WIB92 dat uitvoering geeft aan art. 5/3, §1, 1°, BFW).
In afwachting van bepalingen die door de gewesten worden vastgelegd, is het saldo van de gewestelij-
ke kortingen en belastingverminderingen dat niet kan worden verrekend met de gewestelijke opcentie-
men en de gewestelijke belastingvermeerderingen, verrekenbaar op het eventuele saldo dat overblijft 
van de federale belasting na toepassing van de federale belastingverminderingen (art. 5/3 §1, 2° en 
81quater, 1e lid, 3°, BFW).
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Aanrekeningsregels federale en gewestelijke belastingverminderingen:
federale belastingverminderingen:
– worden aangerekend op de gereduceerde belasting Staat verhoogd met de belasting op de dividen-

den, intresten, royalty’s, loten van effecten op leningen en meerwaarden op roerende waarden en 
titels

– uitsluitend op de belasting m.b.t. de gezamenlijk belaste inkomsten

Gewestelijke belastingverminderingen en kortingen:
– worden aangerekend op de gewestelijke opcentiemen en belastingvermeerderingen
– zowel op de opcentiemen m.b.t. de gezamenlijk als de afzonderlijk belaste inkomsten

Wat bij overschot van federale of gewestelijke belastingverminderingen?
Het overschot van federale belastingverminderingen wordt verrekend met het saldo van de geweste-
lijke personenbelasting (art. 178/1 WIB92) (de gezamenlijk belaste inkomsten, niet de afzonderlijk 
belaste inkomsten).
Het overschot van gewestelijke belastingverminderingen en kortingen wordt verrekend met het saldo 
van de federale personenbelasting tenzij het gewest anders bepaalt (art. 81quater, 1e lid, 3° BFS).

De Vlaamse15 en Waalse16 wetgever hebben beslist dergelijke aanrekening toe te staan voor alle belas-
tingverminderingen die ingevolge de zesde staatshervorming zijn overgeheveld naar de gewesten. Het 
saldo van de Vlaamse gewestelijke belastingverminderingen en kortingen wordt aangerekend op de 
federale personenbelasting zowel m.b.t. de gezamenlijke als de afzonderlijke inkomsten. (art. 178/1 §3 
WIB 92; art. 61 Vlaamse Decreet van 19.12.2014).

Deze aanrekeningregel voert Vlaanderen tevens in voor de Vlaamse belastingvermindering voor re-
novatieovereenkomsten (wijziging art. 3.1.8, §5 Vlaams decreet van 27 maart 2009 betreffende het 
grond- en pandenbeleid; art. 62 Vlaams Decreet van 19 december 2014). Het gaat hier om een vermin-
dering die niet overkomt van het federale niveau.

Voorbeeld voor het Vlaams Gewest;
belasting staat  1.000,00
autonomiefactor 24,957%
gew. opcentiemen: 33,257%
 

 

gereduceerde belasting staat/gew. belasting 750,43 249,57
belastingvermindering eigen woning  –200,00
belastingvermindering dienstencheques  –100,00
belastingvermindering pensioensparen 150,00
personenbelasting (fed/gew) 600,43 (50,43)
aanrekening overflow: 590,10 



 (50,43)

totale belasting:  550,00

Een verrekening van een belastingtegoed op gewestelijk niveau met de federale belasting (of omge-
keerd) kan geen aanleiden geven tot een negatieve totale belasting.

15 Vlaams Decreet 19.12.2014 houdende bep. tot begeleiding v/d begroting 2015 (B.S. 30.12.2014) Art. 178/1, §3 WIB 92
16 Waalse Decreet die de overflow bevestigd voor de belastingverminderingen bedoeld in de artikelen 145/21, 145/25, 

145/30, 145/31, 145/36 tot 145/47 die niet geheel of gedeeltelijk op de gewestelijke personenbelasting aangerekend 
kunnen worden (art. 178/1 §3 WIB 92; art. 14 Waalse Decreet van 12.12.2014 (BS 23.01.2015).

HB Personenbelasting 2019 DRUKKLAAR.indd   55 5/6/2019   1:09:10 PM



56 Algemene inleiding – Begrippen 
    

8. Invordering
De administratie heeft toelichting gegeven omtrent de nieuwe berekeningswijze van de aandelen van 
elke echtgenoot in een op naam van beide echtgenoten gevestigde aanslag17. Deze gewijzigde werk-
wijze is een gevolg van de Wet van 10.08.2001 die de algemene decumul van de inkomsten in de 
personenbelasting heeft doorgevoerd. Voortaan sluit het aandeel van elke echtgenoot bij een gemeen-
schappelijke aanslag beter aan bij de belastingen berekend op zijn of haar belastbare inkomsten.

Daartoe moeten er één of meer correcties van het aldus bepaalde aandeel worden verricht ingeval één 
van de echtgenoten bepaalde voordelen heeft verkregen ten nadele van de andere echtgenoot (wegens 
de gezinslasten en/of de toepassing van het huwelijksquotiënt). Daardoor verloopt de berekening van 
het aandeel van elke echtgenoot in een aanslag die is gevestigd op naam van beide echtgenoten in 
verschillende stappen.

eerste stap: bepaling van het (voorlopige) aandeel van de echtgenoten in de ingekohierde aanslag;

tweede stap: toepassing van correcties in de volgende 3 gevallen:
1° één van de echtgenoten heeft onderhoudsuitkeringen betaald voor één of meer kinderen ten laste 

die op 1 januari van het ajr alleen deel uitmaakten van het gezin van de andere echtgenoot (toepas-
sing van circ. Ci.RH.331/580.592 (AOIF 4/2007) van 25.1.2007): in dit geval moet het voordeel 
dat voortvloeit uit de toeslagen op de belastingvrije som als bedoeld in artikel 132, eerste lid, 1° 
tot 6° WIB92 (toeslagen voor kinderen ten laste en voor kinderen van minder dan 3 jaar ten laste 
voor wie geen uitgaven voor kinderopvang worden afgetrokken) die voor de betrokken kinderen 
zijn toegekend aan de echtgenoot die de onderhoudsuitkeringen heeft afgetrokken, worden overge-
heveld naar de andere echtgenoot;

2° er zijn één of meer toeslagen op de belastingvrije som wegens gezinslasten toegekend in toepassing 
van de artikel 132 en/of 132bis WIB92, voor andere personen dan de in 1°bedoelde kinderen: in dit 
geval moet de helft van het uit die toeslagen op de belastingvrije som voortvloeiende voordeel dat 
is toegekend aan een echtgenoot, worden overgeheveld naar de andere echtgenoot;

3° bij de berekening van de aanslag is een deel van de beroepsinkomsten van een echtgenoot toege-
rekend aan de andere echtgenoot in toepassing van artikel 87 of 88 WIB92 (huwelijksquotiënt): in 
dit geval moet het belastingsupplement dat is verschuldigd door de echtgenoot aan wie het huwe-
lijksquotiënt is toegerekend in toepassing van die bepalingen, worden overgeheveld naar de andere 
echtgenoot

derde stap: indien het verbeterde aandeel van een echtgenoot resulteert in een terugbetaling en die 
terugbetaling groter is dan het bedrag van de verrekenbare en terugbetaalbare voorheffingen en andere 
bestanddelen waarop hij recht heeft, wordt het verschil verrekend bij de andere echtgenoot

vierde stap: indien de toepassing van de hierboven uiteengezette regels leidt tot een negatief aandeel 
voor één van de echtgenoten in een positieve aanslag, of tot een positief aandeel voor één van de 
echtgenoten in een negatieve aanslag, wordt dit aandeel herleid tot nul en het aandeel van de andere 
echtgenoot wordt beperkt tot het resultaat van de ingekohierde aanslag (met andere woorden, het is niet 
mogelijk om aandelen met een tegengesteld teken te hebben).

Op die manier bekomt men een correctere berekening van de belasting. Voor uitgebreide voorbeelden 
en concrete berekening zie Ci. RH. 873/611.490 (AAFisc. Nr. 15/2012) d.d. 11.04.2012.

17 Ci. RH. 873/611.490 (AAFisc. Nr. 15/2012) d.d. 11.04.2012
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9. Het aangifteformulier
De aangifte in de personenbelasting van het desbetreffende aanslagjaar moet ingevuld en verstuurd 
worden door middel van het formulier 276.1 dat door de Administratie via een erkende drukker wordt 
toegestuurd aan de belastingplichtige. Indien er geen aangifteformulier toegestuurd wordt en de be-
lastingplichtige verplicht is om een aangifteformulier in te vullen (en men behoort niet tot één van de 
categorieën die is uitgesloten), dan dient de belastingplichtige uiterlijk op 1 juni spontaan een aangifte-
formulier aan te vragen bij de controle waaronder hij/zij ressorteert (zie echter infra).
Het is ook mogelijk de aangifte elektronisch in te dienen via Tax-on-web (TOW). Men dient daartoe 
over een token of de code van de identiteitskaart te beschikken om toegang te verkrijgen tot zijn of haar 
eigen elektronische belastingaangifte.

Deze werkwijze geniet de voorkeur vanwege het gebruiksgemak omdat alle gekende gegevens reeds 
op voorhand zijn ingevuld en men automatisch een berekening bekomt van de belastingen (sedert aan-
slagjaar 2010 inclusief voor buitenlandse inkomsten). Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is 
wel het token of de code van elke partner afzonderlijk vereist.

Vanaf ajr 2010 worden geen papieren aangiftes meer verstuurd naar belastingplichtigen die in het 
voorgaande aanslagjaar hun aangifte elektronisch hebben ingediend en te kennen hebben gegeven om 
ook het volgende jaar de aangifte elektronisch in te dienen. Ook de belastingplichtigen waarvan de 
elektronische indiening gebeurt door tussenkomst van een mandataris, krijgen geen papieren aangifte 
meer toegestuurd. De procedure voor het aanduiden van de volmachthouder of het beëindigen van de 
volmacht is terug te vinden op www.taxonweb.be. Een gevolg van deze werkwijze is dat dergelijke 
belastingplichtigen geen aangifte meer dienen aan te vragen wanneer ze er geen hebben ontvangen18. 
Het kan aangewezen zijn dat de volmachtdrager de administratie waarschuwt indien deze niet langer 
de mandataris is.

Om niet in conflict te komen met de wettelijke bepaling, dat wie geen aangifte heeft ontvangen, er 
spontaan één dient te vragen, werd art. 308 §3, al. 2 WIB92 gewijzigd19. Wie voortaan zijn aangifte in 
de inkomstenbelasting elektronisch indient en niet uitdrukkelijk opteert om het daaropvolgende aan-
slagjaar de aangifte op papier in te dienen, wordt vrijgesteld van de wettelijke verplichting om zelf een 
aangifte aan te vragen. Deze werkwijze is van toepassing vanaf aanslagjaar 2012.

Evenwel is de belastingplichtige in dit geval niet verplicht om zijn aangifte het daaropvolgend aanslag-
jaar opnieuw elektronisch in te dienen. Op het lokaal taxatiekantoor kan nog steeds om een papieren 
aangifte gevraagd worden20. De papieren verzending van een aangifte zal vanaf ajr 2019 enkel nog 
plaatsvinden indien het voorstel van vereenvoudigde aangifte voorheen niet geraadpleegd werd via 
TOW.

Het persoonlijk fiscaal dossier van de belastingplichtige is ter beschikking op de site www.myminfin.
be. Men bekomt er een overzicht van de ingediende aangiften, de aanslagbiljetten, attesten van voor-
afbetalingen, onroerende voorheffing, inkomstenfiches, kadastrale gegevens, openstaande betalingen, 
enz.

Vanaf ajr 2019 is het mogelijk om binnen de toepassing van MyMinfin de status van de aangifte te 
raadplegen. Bovendien kan men via MyMinfin een betaling verrichten van de verschuldigde belasting.

18 Wet van 4.05.2010 tot wijziging van art. 308 §3 WIB92 (BS 11.05.2010)
19 Wet van 14.04.2011 (BS 6.05.2011)
20 Ci. AFZ. nr. 6/2011 (AFZ/2011-0355) d.d. 27.06.2011
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De Programmawet van 201221 voorzag in een versoepeling van de formaliteiten zoals die tot op van-
daag bestaan voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting. Het is voortaan niet langer 
noodzakelijk dat het aangifteformulier zelf steeds dient gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend 
(conform art. 307, §2 WIB92). De ambtenaar zal, wanneer de belastingplichtige erom verzoekt, de 
gegevens inbrengen in de toepassing van tax-on-web. Het aangifteformulier is daardoor niet langer van 
toepassing en wordt ook niet meer naar de bevoegde dienst opgestuurd ter scanning. Het enige wat nog 
dient te worden gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend is een afdruk van de gegevens zoals door 
de ambtenaar ingebracht in tax-on-web. Het aldus gewaarmerkte, gedagtekende en ondertekende ex-
emplaar wordt ofwel overhandigd aan de voornoemde ambtenaar, ofwel toegestuurd aan de dienst die 
voorkomt op het genoemde aangifteformulier. Het tweede exemplaar van de afdruk van de gegevens 
is een kopie ten behoeve van de belastingplichtige22. Deze werkwijze is van toepassing vanaf ajr 2012.

In de aangifte in de personenbelasting wordt nergens uitdrukkelijk gevraagd om het toevoegen van 
bijlagen, men moet deze ter beschikking houden van de administratie. Het is bijgevolg niet verplicht 
maar wel aanbevolen om volgende stukken toe te voegen bij de aangifte:
– een gedetailleerd overzicht van de “andere beroepskosten” als men zijn werkelijke kosten bewijst
– voor inkomsten van buitenlandse oorsprong: een verzoek tot vrijstelling en het bewijs dat aan de 

voorwaarden is voldaan, als bepaalde aangegeven inkomsten van buitenlandse oorsprong zijn en in 
aanmerking komen voor een belastingvrijstelling met progressievoorbehoud of een vermindering 
van de belasting tot de helft

– het bewijs dat de in het buitenland belaste diverse inkomsten daar werkelijk zijn belast
– een gedetailleerde uiteenzetting van de beroepskosten van bedrijfsleiders
– een gedetailleerde opgave van de “andere eigen beroepskosten” van meewerkende echtgenoten
– een detailoverzicht van alle componenten van de winst, met een gedetailleerde opgave van de be-

roepskosten
– het speciale berekeningsblad van landbouwers die op basis van de forfaitaire winstschalen belast 

worden

De bescheiden, opgaven en inlichtingen waarvan de overlegging in het formulier wordt gevraagd, 
vormen een integrerend deel van de aangifte en moeten, volgens de huidige bepalingen van art. 307, 
§3, lid 1 WIB92, worden bijgevoegd:
– opgave 276N: vrijgestelde meerwaarden op bedrijfsvoertuigen bij herbelegging in een “ecologi-

scher” voertuig
– opgave 276P: vrijgestelde meerwaarden op binnenschepen bij herbelegging in een “ecologischer” 

schip
– opgave 276K: meerwaarden die men gespreid wil belasten en daartoe herbelegd worden
– opgave 328K: degressieve afschrijvingen
– opgave 204.3: voorzieningen
– de nominatieve opgave en de attesten m.b.t. vrijstelling voor bijkomend personeel voor de uitvoer 

en de integrale kwaliteitszorg
– tabel 276T m.b.t. de vrijstelling voor ander bijkomend personeel. Die tabel wordt best toegevoegd 

ook als men de vrijstelling vorig jaar heeft gevraagd want dan kan een terugname van de vrijstelling 
aan de orde zijn

– opgave 276U m.b.t. de investeringsaftrek

Deze documenten kunnen elektronisch opgeladen worden in TOW.

21 Programmawet van 29.03.2012 (BS 06.04.2012)
22 KB 3.04.2013 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 

2013 (BS 08.04.2013)
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10. Aanbieden van aanslagbiljetten d.m.v. een procedure waarbij informati-
catechnieken worden gebruikt23

Sedert ajr 2014 is er een bijkomende manier van aanbieden van het aanslagbiljet24. Art. 302, 2de lid, 
WIB92, bepaalt dat de belastingplichtige er voor kan opteren, mits hij een uitdrukkelijke verklaring in 
die zin aflegt, om de aanslagbiljetten uitsluitend door middel van een procedure waarbij informatica-
technieken worden gebruikt, te ontvangen. In dit geval geldt de aanbieding via dergelijke procedure 
als rechtsgeldige kennisgeving van het aanslagbiljet. Wanneer het aanslagbiljet betrekking heeft op 
een gemeenschappelijke aanslag als bedoeld in artikel 126, §1, moeten beide belastingplichtigen zich 
uitdrukkelijk akkoord hebben verklaard‘

Daartoe werden de art. 136/1 en 136/2 ingevoegd in het KB/WIB92. Deze werkwijze omhelst de 
elektronische aanbieding van het aanslagbiljet en moet gebeuren via een uitdrukkelijke akkoord over 
de procedure ofwel via Tax-on-web bij het invullen van de aangifte, ofwel via MyMinFin;

Daartoe dienen volgende gegevens meegedeeld:
1° de bankrekening die de elektronische aanbieding via internetbankieren toelaat;
2° een persoonlijk emailadres indien hij/zij een informatieve boodschap betreffende de elektronische 
aanbieding van het aanslagbiljet wenst te ontvangen. Deze boodschap vervangt evenwel niet de of-
ficiële kennisgeving, ontvangen in het internetbankieren. De belastingplichtige blijft gehouden om 
regelmatig zelf na te kijken of het elektronisch aanslagbiljet is aangeboden (art. 136/1 §1 KB/WIB92);
3° elke verandering van bankrekening.

De elektronische aanbieding van het aanslagbiljet wordt beëindigd wanneer de belastingplichtige:
1° overlijdt;
2° zijn akkoord herroept. Zij kan plaatsvinden op elk moment en treedt onmiddellijk in werking;
3° aan de administratie een bankrekening meedeelt die geen elektronische aanbieding van het aanslag-
biljet meer toelaat.
Vanaf dat moment wordt het aanslagbiljet uitsluitend onder gesloten omslag aan de belastingplichtige 
verstuurd.

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd dient het akkoord gegeven door elke echt-
genoot afzonderlijk.
De bankrekening die voor de elektronische aanbieding van het aanslagbiljet wordt gebruikt, is in het 
geval van een gemeenschappelijke aanslag, deze van de echtgenoot die zijn inkomsten aangeeft in de 
linkerkolom van de aangifte in de personenbelasting. Indien de andere echtgenoot niet beschikt over 
een volmacht over die rekening of indien deze rekening niet toebehoort aan beide echtgenoten, wordt 
verondersteld dat de titularis van de rekening aan de andere echtgenoot de mogelijkheid geeft om zijn 
rechten, meer in het bijzonder inzake het bezwaar, uit te oefenen.

De elektronische aanbieding van het aanslagbiljet, wordt in het geval van een gemeenschappelijke 
aanslag beëindigd wanneer:
1° één echtgenoot zijn akkoord herroept;
2° de aan de administratie medegedeelde bankrekening wordt vervangen door een bankrekening die 
geen elektronische aanbieding van het aanslagbiljet meer toelaat;

23 Programmawet van 17.06.2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen omtrent de duurzame ontwikke-
ling (BS 28/06/2013) en KB 7/02/2014 tot uitvoering van artikel 302, derde lid, van het WIB92 betreffende de aanbieding 
van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt (BS 14/02/2014)

24 Deze werkwijze was officieus reeds van toepassing vanaf Aj. 2013
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3° de echtgenoten feitelijk gescheiden zijn;
4° de scheiding is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand na 1 januari van het aanslag-
jaar.

Vanaf dat moment wordt het aanslagbiljet uitsluitend onder gesloten omslag aan de belastingplichtige 
verstuurd.

Het elektronisch aanslagbiljet heeft hetzelfde uitzicht en waarde als de papieren versie. De microfiches 
en microfilms hebben dezelfde bewijskracht als de originelen (art. 299 WIB92 tot 07.07.2013)25. Art. 
299 WIB92 vermeldt dat vanaf 8.07.2013 de gegevens van de kohieren die op een gepaste informatie-
drager worden bewaard, dezelfde bewijskracht hebben als de originele gegevens.

11. Hoe een bezwaarschrift indienen?26

De verzending van het bezwaarschrift kan met een ter post aangetekende brief: de datum van de post-
stempel op het verzendingsbewijs geldt als indieningsdatum en niet de datum die door de adminis-
tratie via datumstempel op het bezwaarschrift is aangebracht. De administratie zal de omslag die het 
bezwaarschrift bevatte moeten bewaren en inscannen zodat deze in het elektronisch dossier wordt 
bewaard.

Een bezwaarschrift kan ook per fax of e-mail worden ingediend.

Op 05.06.2014 heeft het Hof van Cassatie een arrest van het hof van beroep te Antwerpen bevestigd 
(Antwerpen 28.02.2012) waaruit blijkt dat het niet noodzakelijk is dat een bezwaarschrift dient on-
dertekend wanneer blijkt dat het uitgaat van iemand die de hoedanigheid heeft om een bezwaar in te 
dienen.

De administratie volgt het standpunt van het Hof van Cassatie dat het door de belastingplichtige bij 
de directeur der belastingen ingediend bezwaarschrift niet noodzakelijk moet ondertekend zijn indien 
met zekerheid uit het bezwaarschrift blijkt dat het uitgaat van de belastingplichtige, gemotiveerd is en 
binnen de wettelijke termijnen is ingediend (verwijzing naar art. 2281 BW). Een e-mail, voorzien van 
de elektronische handtekening via e-ID van zijn afzender, is een ondertekend bezwaarschrift.

De ontvangstmelding van een bezwaarschrift, ontvangen via één van die telecommunicatiemiddelen, 
moet wel nog schriftelijk worden opgesteld en per post verzonden door de administratie.

Ambtshalve ontheffing (art. 376 WIB92)
Dit kan tevens op een andere wijze dan op papier: de ontvangstdatum van de e-mail of fax door de 
bevoegde dienst is bepalend voor de berekening van de termijn van de verzoeken tot ambtshalve ont-
heffing die per e-mail of fax werden verzonden aan de taxatiedienst.

Werkwijze van toepassing vanaf: onmiddellijk van toepassing op alle lopende geschillen

25 Programmawet van 17.06.2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen omtrent de duurzame ontwik-
keling (BS 28/06/2013)

26 Circulaire AAFisc Nr. 5/2016 (nr. Ci.704.063) dd. 03.02.2016
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Binnen welke termijn een bezwaarschrift indienen?

Indien het aanslagbiljet werd verstuurd via de post: 6 maanden vanaf de 3e werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet.

Indien het aanslagbiljet electronisch werd verstuurd
De bezwaartermijn vangt, bij gebruik van informaticatechnieken, aan vanaf de aanbieding, dit is de 
datum van ontvangst. De termijn van 6 maanden wordt gerekend vanaf de datum waarop het aanslag-
biljet aan de belastingplichtige is aangeboden (art. 371 en 373 WIB92). De termijn van drie dagen is 
hier niet van toepassing.

Betalingstermijn:
Indien het aanslagbiljet werd verstuurd via de post: 2 maanden na datum van toezending aanslagbiljet 
(art. 413 WIB92).
Indien het aanslagbiljet electronisch werd verstuurd: 2 maanden na datum waarop het aanslagbiljet aan 
de belastingplichtige is aangeboden (art. 413 WIB92).

12. Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Vanaf ajr 2010 werd een project opgestart waardoor belastingplichtigen die uitsluitend wettelijke pen-
sioenen, overlevingspensioenen of andere gezamenlijk belastbare renten en pensioenen verkregen ‘een 
voorstel van vereenvoudigde aangifte’27 ontvingen. Deze werkwijze werd sindsdien voortdurend uitge-
breid. Om dit mogelijk te maken werden de art. 306 WIB92 en art. 178 KB/WIB92 gewijzigd28.

Gaat men akkoord met het voorstel van vereenvoudigde aangifte, dan dient men geen actie te onder-
nemen. Wanneer daarentegen blijkt dat bepaalde gegevens verkeerd of niet werden opgenomen dient 
het bijgevoegde antwoordformulier binnen de maand na verzending, te rekenen vanaf de derde werk-
dag volgend op de dag van verzending, te worden teruggestuurd met de daarop vermelde uit te voe-
ren wijzigingen. Indien de belastingplichtige nalaat de aangifte te corrigeren, dan wordt het voorstel 
gelijkgesteld met een onvolledige of onjuiste aangifte waardoor de administratie zich op de driejarige 
aanslagtermijn kan beroepen.

Er wordt een vrijstelling van aangifteplicht toegestaan indien aan 3 voorwaarden is voldaan (art. 178 
§2 KB/WIB92):
– slechts over bepaalde inkomsten beschikken
– slechts bepaalde gegevens aan te geven
– niet onder één van de uitsluitingsgevallen ressorteren

De aftoetsing gebeurt op basis van de gekende gegevens mbt het vorig aanslagjaar.

Bijgevolg worden belastingplichtigen van de aangifteplicht in de personenbelasting vrijgesteld en ont-
vangen ze een door de administratie opgesteld voorstel van vereenvoudigde aangifte29, wanneer ze 
geen andere belastbare inkomsten en elementen moeten aangeven dan:

27 Oorspronkelijk heette het voorstel een ‘voorstel van aanslag’. Door de Wet houdende diverse bepalingen van 29.12.2010 
(BS 31.12.2010) wordt de naam vanaf aanslagjaar 2011 gewijzigd. Het ‘voorstel van aanslag’ heet voortaan ‘voorstel van 
vereenvoudigde aangifte’.

28 KB 23.03.2011 (BS 30.03.2011) tot wijziging van art. 178 van het KB/WIB92
29 Art. 178 KB/WIB92 legt in §2 de criteria vast voor de belastingplichtigen die van de aangifteplicht zijn vrijgesteld en die 

een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen.
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1° wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en de achterstallen daarvan;
2° overlevingspensioenen en de achterstallen daarvan;
3° andere pensioenen, renten, omzettingsrenten, als renten of pensioenen geldende kapitalen, afkoop-

waarden, en als zodanig geldende toelagen en de achterstallen daarvan;
3°/1 uitkeringen, toelagen, renten en omzettingsrenten van kapitalen voortvloeiend uit de wetgeving 

op de arbeidsongevallen of beroepsziekten wegens blijvende ongeschiktheid en de achterstallen 
daarvan;

3°/2 sommen afkomstig van een in het kader van het pensioensparen geopende spaarrekening of spaar-
verzekering;

4° werkloosheidsuitkeringen en de achterstallen daarvan;
5° wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de achterstallen daarvan;
6° uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen;
7° uitgaven betaald voor prestaties betaald met dienstencheques;
8° bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen;
9° persoonlijke gegevens en gezinslasten;
10° niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen.
11° inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten, die na 1 januari 1962 onder bezwa-

rende titel zijn aangelegd ten laste van een in België of in het buitenland gevestigde onderneming 
of rechtspersoon;30

12° giften31.

Sedert ajr 2014 werd het voorstel van vereenvoudigde aangifte verder uitgebreid waardoor vandaag 
de dag ongeveer 3.200.000 belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen32.

De wijziging aangebracht aan art. 178 §2 KB/WIB92 beoogt de criteria uit te breiden naar:

13° de belastingplichtigen die bezoldigingen ontvangen zonder dat deze, na aftrek van de forfaitaire 
beroepskosten, de belastingvrije som overschrijden

Deze bepaling inzake maximumbedrag aan bezoldigingen wordt vanaf ajr 2018 geschrapt waardoor 
het stelsel van vrijstelling van aangifteplicht bijgevolg ook van toepassing is ongeacht het bedrag van 
de bezoldigingen waarover de belastingplichtige beschikt en mits naleving van de andere voorwaar-
den33.

14° naar de minderjarigen jonger dan 16 jaar die onderhoudsuitkeringen krijgen die niet hoger zijn dan 
de belastingvrije som. Er is een leeftijdsgrens van 16 jaar weerhouden omdat vanaf deze leeftijd een 
minderjarige bezoldigingen kan ontvangen.

De administratie verstuurt een voorstel van vereenvoudigde aangifte voor het aanslagjaar waarvan 
het belastbaar tijdperk volgt op een kalenderjaar waarin de belastingplichtige geen andere belastbare 
inkomsten en elementen heeft aangegeven dan diegene hiervoor vermeld. De administratie baseert 
zich daarvoor op de gegevens van het voorgaande jaar alsook op de gegevens waarvan de administratie 
kennis heeft op het ogenblik van het afsluiten van de doelgroep. Indien er door de belastingplichtige 

30 KB 19.04.2013 tot wijziging art. 178 en 178/1 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte (BS 
26.04.2013)

31 KB 19/04/2013 tot wijziging art. 178 en 178/1 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte (BS 
26.04.2013)

32 KB 21.02.2014 tot wijziging van het KB/WIB92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte (BS 26/02/2014)
33 KB van 6.03.2018 tot wijziging van artikel 178, §2, 13°, van het KB/WIB92 met het oog op het afschaffen van de voor-

waarde van het maximum bedrag van bezoldigingen van de criteria krachtens dewelke belastingplichtigen vrijgesteld 
zijn van de aangifteverplichting in de personenbelasting (BS 20.03.2018)
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een aanpassing diende te gebeuren was deze het jaar daarop bijgevolg automatisch uitgesloten van een 
voorstel van vereenvoudigde aangifte. Daarom werd vanaf ajr 2012 artikel 178 KB/WIB92 versoepeld 
en werd een §4 toegevoegd zodat ook deze belastingplichtige in de doelgroep opgenomen blijven om 
een voorstel van vereenvoudigde aangifte toegestuurd te krijgen mits hij/zij geen ander aan te geven 
belastbare inkomsten heeft dan de toegelaten inkomsten en het een éénmalig feit betreft34. Op die ma-
nier bekomt men een continuïteit van het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

13. Overleden echtgenoot/wettelijk samenwonende partner
Er wordt verduidelijkt dat de echtgenoot van een belastingplichtige die in de loop van het belastbare 
tijdperk overleden is, uitgesloten is van het voorstel van vereenvoudigde aangifte en steeds een ge-
woon aangifteformulier zal ontvangen35. Dit om de mogelijke verwarring te vermijden in de mate dat 
uit het ontvangen voorstel van vereenvoudigde aangifte niet duidelijk blijkt of belastingplichtige een 
voordeligere berekening had kunnen krijgen en of de overheid een inspanning heeft gedaan om de 
meest voordelige berekening toe te passen. De overlevende echtgenoot mag in het jaar van overlijden 
trouwens ook kiezen voor een gezamenlijke aanslag wanneer dit voordeliger uitkomt. Het versturen 
van de vereenvoudigde aangifte houdt evenwel in dat de administratie slechts een berekening toevoegt, 
met name deze waarbij er wordt uitgegaan van een afzonderlijke aanslag. Er wordt geen optimalise-
ringsberekening gemaakt vanwege de administratie.

Stel: uw echtgenoot of de partner met wie u wettelijk samenwoonde, is overleden in 2019. Hoe moet 
u de belastingaangifte voor ajr 2019 invullen?

Als u voorheen een gezamenlijke aangifte ontving, zult u ook voor het inkomsten 2018 een gezamen-
lijke aangifte ontvangen. De administratie verzendt één aangifte op naam van de beide echtgenoten of 
wettelijk samenwonenden. U kunt er niet voor kiezen om apart belast te worden. U vermeldt dus uw 
eigen inkomsten én die van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

De aangifte moet ondertekend worden door uzelf en de erfgenamen, algemene legatarissen of begiftig-
den van uw overleden echtgenoot.

Opgelet: U kunt deze aangifte niet indienen via Tax-on-web. U moet ze per post terugsturen.

Als u geen papieren aangifte ontvangen heeft kunt u een exemplaar aanvragen bij uw belastingkantoor.

Stel: uw echtgenoot of de partner met wie u wettelijk samenwoonde, is overleden in 2018. Hoe moet 
u de belastingaangifte voor inkomstenjaar 2018 invullen?

De vrijstelling van aangifteplicht geldt niet voor belastingplichtigen voor het jaar van overlijden van 
een van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden. Bijgevolg moeten twee afzonderlijke aangiften 
worden ingediend:
– een aangifte op uw naam waarin u uw eigen inkomsten vermeldt
– een andere aangifte op naam van de nalatenschap van de overleden echtgenoot of wettelijk samen-

wonende partner waarin de inkomsten van de overleden persoon moeten worden vermeld.

U moet in uw eigen aangifte aanduiden of u kiest voor de vestiging:

34 KB 22.04.2012 tot wijziging van art. 178 KB/WIB92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte (BS 25.04.2012)
35 KB 19.04.2013 tot wijziging art.178 en 178/1 KB/WIB92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte (BS 

26.04.2013)
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a) van een gemeenschappelijke aanslag op naam van uzelf en de nalatenschap van uw overleden echt-
genoot of wettelijk samenwonende partner.
De administratie zal de twee aangiften samenbrengen en beide echtgenoten of wettelijk samenwo-
nende partners zullen samen worden belast. De overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner moet zijn keuze uitdrukken door in zijn aangifte het vakje bij code 1012 (vak II) aan te kruisen.
U kunt niet kiezen voor een gemeenschappelijke aanslag wanneer u en uw echtgenoot of partner afzon-
derlijk moeten worden belast omwille van een andere reden dan het overlijden (bijvoorbeeld wanneer 
u of uw echtgenoot internationaal ambtenaar was).

b) van twee afzonderlijke aanslagen
U zult afzonderlijk worden belast. De overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
moet zijn keuze uitdrukken door in zijn aangifte het vakje bij code 1013 (vak II) in te vullen.
Als de overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner nalaat zijn keuze uit te drukken, zal 
de administratie twee afzonderlijke aanslagen vestigen.
Om de meest voordelige keuze te kennen, kunt u gebruik maken van het berekeningsprogramma Taks-
Calc (externe link) of kunt u terecht bij uw plaatselijke belastingkantoor.

Voor het jaar waarin beide echtgenoten of wettelijk samenwonende partners overleden zijn, geldt de-
zelfde procedure als wanneer een van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden overlijdt.

Stel: u bent erfgenaam van twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden die overleden zijn in 2018. 
Hoe moet u de aangifte indienen over ajr 2018 ?

U zult een gezamenlijke aangifte moeten indienen op naam van beide echtgenoten of wettelijk samen-
wonenden. U kunt niet kiezen voor twee afzonderlijke aanslagen. Bovendien kunt u deze aangifte niet 
indienen via tax-on web. U moet ze per post terugsturen.

Stel: u bent erfgenaam van twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden die beide in 2017 overleden 
zijn.  Hoe moet u de aangifte indienen over ajr 2018?

Maar in dat geval moeten de erfgenamen, legatarissen of begiftigden van de laatst overleden echtge-
noot of wettelijk samenwonende partner in de aangifte aanduiden of zij kiezen voor:
– een gemeenschappelijke aanslag op naam van de nalatenschappen van beide overleden echtgenoten 

of wettelijk samenwonenden
– twee afzonderlijke aanslagen, namelijk een op naam van de nalatenschap van elke overleden echt-

genoot of wettelijk samenwonende partner.

De aangiften kunnen worden ingediend via Tax-on-web: via de externe link: aangifte in de personen-
belasting voor een overleden persoon.

Wie is voorlopig nog uitgesloten van Tax-on-web:
– de aangifte van een in 2018 overleden belastingplichtige;
– de belastingplichtige die in 2018 weduwnaar of weduwe is geworden;
– de belastingplichtigen die op 01.01.2018 minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn en die elk 

afzonderlijk een aangifte willen indienen.
– de belastingplichtige die in 2018 verhuisd is
– de belastingplichtige die zijn beroepskosten (andere dan sociale bijdragen) bewijst
– Als u zich in één van die gevallen bevindt, raadpleeg dan de webpagina van de FOD Financiën met 

een alternatief om een geldige aangifte in te dienen.

HB Personenbelasting 2019 DRUKKLAAR.indd   64 5/6/2019   1:09:11 PM



Algemene inleiding – Begrippen 65 
   

14. Keuzestelsel voorstel van vereenvoudigde aangifte
De belastingplichtigen die het voorstel van de vereenvoudigde aangifte niet langer wensen te ontvan-
gen, kunnen dit aanduiden via Tax-on-web of Myminfin. Dat is een publiek toegankelijk elektronisch 
platform van de FOD Financiën dat de belastingplichtige toelaat om zijn persoonlijk fiscaal dossier 
elektronisch te beheren. Deze belastingplichtigen worden automatisch terug onder de algemene aan-
gifteplicht gebracht overeenkomstig artikel 305, WIB92.36

De bovenvermelde belastingplichtigen die, na de indiening van hun aangifte, wensen terug te keren 
naar het systeem van het voorstel van vereenvoudigde aangifte voor de volgende jaren, kunnen dit 
eveneens melden via Tax-on-web of via Myminfin. In dergelijk geval, zullen deze belastingplichtigen 
terug naar het systeem van het voorstel van vereenvoudigde aangifte kunnen keren voor zover ze aan 
de voorwaarden van artikel 178, §2, KB/WIB92 beantwoorden.

Belastingplichtigen die uitgesloten zijn van deze regeling zijn belastingplichtigen die:
1° inkomsten van buitenlandse oorsprong moeten aangeven;
2° een of meer rekeningen of individuele levensverzekeringsovereenkomsten in het buitenland bezit-

ten37;
3° in de loop van het belastbare tijdperk overleden zijn. De vrijstelling geldt dan evenmin voor hun 

erfgenamen, algemene legatarissen of begiftigden die de aangifte van de overledene moeten indie-
nen;

4° van ambtswege uit de bevolkingsregisters geschrapt zijn;
5° hun woonplaats in het buitenland hebben;
6° geen gekend adres hebben;
7° beroepsinkomsten hebben die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen 

voor de berekening van de belasting op hun andere inkomsten;
8° echtgenoot van een in 7° bedoelde belastingplichtige zijn;
9° een deel 2 van de aangifte hebben ingevuld of moeten invullen;

Krachtens artikel 306, §2, 2e lid WIB92, is de administratie er niet toe gehouden een voorstel van ver-
eenvoudigde aangifte te sturen aan de door artikel 178 van aangifteplicht vrijgestelde belastingplichti-
gen van wie de belastbare inkomsten minder bedragen dan:
1° de belastingvrije som indien het gaat om belastingplichtigen die alleen worden belast;
2° de samengetelde belastingvrije sommen van de beide belastingplichtigen wanneer een gemeen-

schappelijke aanslag moet worden gevestigd.

Volgende belastingplichtigen worden eveneens uitgesloten van het stelsel van vereenvoudigde aangifte 
omdat zij onderworpen zijn aan een specifieke meldingsplicht in het kader van de aangifte PB38:

– de belastingplichtigen die onder de meldingsplicht inzake ‘juridische constructies’ vallen (van art. 
307, §1, al. 4 WIB 1992), omdat zijzelf of hun echtgenoot of wettelijk samenwonende evenals de 
kinderen waarover ze het ouderlijk gezag uitoefenen, hetzij een oprichter zijn van een juridische 
constructie zoals bedoeld in artikel 2, §1, 14°, van het WIB92, hetzij een derde begunstigde zijn 
zoals bedoeld in artikel 2, §1, 14° /1, van hetzelfde Wetboek (vanaf ajr 2017)

36 KB 19/04/2013 tot wijziging art. 178 en 178/1 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte (BS 
26.04.2013)

37 Conform art. 307 §1 3e lid is de aangifte verplicht van dergelijke overeenkomsten die werden afgesloten bij in het buiten-
land gevestigde verzekeringsondernemingen alsook het land waar dergelijke overeenkomst werd afgesloten

38 KB van 10.07.2017 tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB92 met het oog op het uitsluiten van bepaalde catego-
rieën van belastingplichtigen van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting (BS 17.07.2017)
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– de belastingplichtigen die onder de meldingsplicht inzake ‘leningen aan een startende KMO’ vallen 
(van art. 307, §1, laatste al. WIB92), omdat zij een lening aan een dergelijke KMO hebben toege-
staan die voldoet aan de voorwaarden om t.a.v. de interesten de (tijdelijke) belastingvrijstelling van 
artikel 21, al. 1, 13° WIB92 te genieten (vanaf ajr 2018)

Vanaf ajr 2019 dienen belastingplichtigen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte bekomen aan-
dacht te besteden aan de volgende vragen in de aangifte:
1) in het vak VII van de roerende inkomsten kan er een vrijstelling van roerende voorheffing op divi-

denden worden verkregen op een maximumbedrag van 640 euro
2) in het vak XIV van de  rekeningen en individuele levensverzekeringen dient men tevens aan te 

stippen of men titularis is geweest van meer dan één effectenrekening

Men dient, indien nodig, het antwoordformulier dat bij het voorstel van vereenvoudigde aangifte steekt  
terug te sturen (bij voorkeur antwoorden via tax-on-web) wanneer men aanpassingen dient uit te voe-
ren aan het voorstel.

Het aangifteformulier bestaat uit twee delen:

Vanaf ajr 2013 zijn, in de papieren versie, deel 1 en deel 2 van de aangifte samengebracht op één in-
dieningsformulier.

Deel 1 is bestemd voor alle belastingplichtigen behalve aan diegenen die van de aangifteverplichting 
zijn vrijgesteld.

Deel 2 is alleen bestemd voorbedrijfsleiders en zelfstandigen, alsook voor personen die diverse inkom-
sten hebben verkregen die belastbaar zijn.

Ook het uitzicht van de aangifte is sedert ajr 2009 gewijzigd.

De ‘klad’-versie is gebleven en geeft een gedetailleerd overzicht op de verschillende codes van de di-
verse vakken van de aangifte. Het in te dienen exemplaar (scandocument) bevat enkel nog lege vakken. 
De vooraf vermelde codes zijn verdwenen. Oorzaak hiervan is de jaarlijkse toename van het aantal 
codes. Omdat er geen plaats meer was op het scandocument diende men de vooraf opgenomen codes 
te vervangen door blanco vakjes. Onderzoek wijst bovendien uit dat het merendeel van de belasting-
plichtigen nood heeft aan maximum 15 codes zodat het geen zin meer heeft alle codes over te nemen 
op het scandocument. Het is wel belangrijk om de desbetreffende codes van de ‘klad’ – versie correct 
over te nemen op de officiële scanversie. Om eventuele fouten vervroegd te kunnen detecteren bij het 
inscannen werd aan elke code een controlegetal toegevoegd.

Vergeet niet dat elke wijziging aan de aangifte vereist dat de controledienst de belastingplichtige voor-
af schriftelijk in kennis stelt van de voorgenomen wijzigingen. De belastingplichtige heeft dan in prin-
cipe één maand de tijd om de reageren om eventueel de vooropgestelde wijziging geargumenteerd (en 
gemotiveerd) te weerleggen of voor akkoord te ondertekenen.

Ook al veroorzaakt een dergelijk bericht vanwege de belastingadministratie (meestal) een zekere wre-
vel, het is van belang om eerst de argumentatie rustig door te nemen en daarna pas te reageren. Een 
bericht van wijziging vormt immers een ‘uitnodiging tot dialoog’. Alle contactgegevens worden bo-
vendien op het desbetreffende document vermeld.
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15. Aangiftetermijn
De aangifte dient in het bezit van de administratie te zijn uiterlijk op de datum die is vermeld op het 
aangifteformulier. De termijn mag nooit korter zijn dan één maand te rekenen vanaf de datum van 
verzending.

Uitzonderingen (art. 309 WIB92):
– In het geval van overlijden van de belastingplichtige zonder dat betrokkene nog een beroepswerk-

zaamheid uitoefent: een termijn van vijf maanden vanaf de datum van overlijden (de erfgenamen 
dienen een aangifte in te dienen op naam van de nalatenschap).

– In het geval van overlijden van de belastingplichtige en betrokkene heeft wel nog een beroeps-
werkzaamheid uitgeoefend: er bestaat een wettelijke fictie die bepaald dat de gronden van belast-
baarheid blijven doorlopen tot 31 december van het jaar van overlijden. Daardoor is de gewone 
aangiftetermijn geldig.

– Bij definitief vertrek naar het buitenland (emigratie): een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf de datum van vertrek naar het buitenland.

Als u naar het buitenland verhuist, geeft u uw volledig buitenlands adres door aan de dienst bevolking 
van de gemeente van uw huidige woonplaats. Zo wordt uw buitenlands adres ook uw officieel adres in 
het rijksregister. De administratie verstuurt alle documenten (zoals het aangifteformulier en uw aan-
slagbiljet) altijd naar dat adres.

Vergeet niet uw (Belgisch- of buitenlands) rekeningnummer door te geven waarop (eventueel) uw be-
lastingen kunnen worden teruggeven. U kunt uw rekeningnummer elektronisch via MyMinfin (www.
myminfin.be (externe link)) of per post aan ons doorgeven.

Uw belastingen worden behandeld door het team inning dat op de achterkant van uw aanslagbiljet 
terug te vinden is. U kunt ook bellen naar het Contactcenter op het nummer 0257/257.57 (normaal
tarief).

16. e-BOX39

In de aangifte wordt vooraan melding gemaakt van de e-BOX. De e- Box is een de dienst aangebo-
den door de federale overheidsdienst bevoegd voor Digitale Agenda die gebruikers moet toelaten om 
elektronische berichten uit te wisselen met natuurlijke personen of hun vertegenwoordigers. Het is een 
elektronische gepersonaliseerde en beveiligde brievenbus waar alle officiële documenten uitgaande 
van de overheid terug te vinden zijn. Het verzenden van aangetekende zendingen kan voortaan gebeu-
ren via de e-BOX.

Natuurlijke personen moeten vooraf uitdrukkelijk ingestemd hebben met de elektronische uitwisseling 
van berichten via de e-Box en kunnen deze instemming op elk moment intrekken.
De elektronische uitwisseling van berichten via de e-Box brengt dezelfde rechtsgevolgen tot stand als 
de uitwisseling op niet-elektronische dragers. Wie zijn aanslagbiljet wenst te ontvangen via de e-BOX
moet deze activeren via de link die terug te vinden is in MyMinfin.be.

39 Wet 27.02.201 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de e-Box (BS 15.03.2019)
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