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 0. VERANTWOORDING EN BIBLIOGRAFIE

De bespreking van de vennootschapsbelasting kan op verschillende manieren gebeuren.

Bij de technische benadering wordt de vennootschapsbelasting bestudeerd vanuit de zogenaamde 
bewerkingen.

Onderhavig werk heeft tot doel een grondige bespreking van de vennootschapsbelasting te bieden 
aan de hand van het aangifteformulier. Het aangifteformulier is voornamelijk gebaseerd op deze 
bewerkingen. Na in het eerste deel het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting te hebben 
onderzocht, worden in de overige delen de verschillende vakken van de aangifte grondig uitgediept.

Bij het afsluiten van het manuscript was het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2020 evenwel 
nog niet gepubliceerd, zodat de verwijzingen nog gebeurden op basis van het aangifteformulier over 
het aanslagjaar 2019. Reeds met ingang van aanslagjaar 2014 moet de aangifte trouwens verplicht 
elektronisch ingediend worden via de applicatie ‘Biztax’. Belastingplichtigen die niet over de nodige 
geïnformatiseerde middelen beschikken, moeten jaarlijks een ondertekende schriftelijke verklaring 
indienen bij hun controlekantoor, dat vervolgens een papieren aangifteformulier zal uitreiken1.

De wijzigingen ten opzichte van de editie van vorig jaar werden in de tekst aangeduid met een streep 
in de linkermarge.

Een andere mogelijk benadering is de intrinsieke benadering. Bij deze benadering wordt uitgegaan 
van de brutowinst om zo via de correcties op de brutowinst, de aftrekbare beroepskosten en de extra-
comptabele aftrekken tot de belastbare winst te komen.

De volledige vennootschapsbelasting wordt eveneens via de resultatenrekening toegelicht. Deze bena-
dering noemt men de dynamische benadering.

Het spreekt voor zich dat de verschillende benaderingen veel met elkaar gemeen hebben. Idealiter zou 
men voor een bepaald vraagstuk steeds tot een zelfde oplossing moeten komen ongeacht de gekozen 
benadering. Toch moet men vaststellen dat voor bepaalde problemen (o.a. inzake waardevermin-
deringen) andere oplossingen (of toch zeker nuances) naar voor komen afhankelijk van de gekozen 
benadering.

De keuze om de materie te benaderen vanuit de technische benadering is niet ingegeven omdat wij 
dit de beste manier vinden. De keuze is vooral ingegeven omwille van de vaststelling dat men in de 
meeste gevallen in eerste instantie in aanmerking komt met de vennootschapsbelasting via het aan-
gifteformulier, die nu eenmaal het dichtst bij de technische benadering aansluit.

Bij de bespreking van de belastbare en vrijgestelde reserves wordt tevens de nodige aandacht besteed 
aan de interactie met het boekhoudrecht en boekhoudtechniek.

1 KB van 7 februari 2014 (BS 14 februari 2014).
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Vanaf 1 mei 2019 is het nieuw vennootschapsrecht in werking getreden. Het Wetboek van Vennoot-
schappen werd omgevormd tot het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De 
hervorming is gesteund op drie pijlers:
 – De beperking van het aantal vennootschapsvormen: de besloten vennootschap (BV), de naam-

loze vennootschap (NV), de coöperatieve vennootschap (CV) en de maatschap;
 – De afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen;
 – De incorporatie van het verenigingsrecht in het Wetboek van Vennootschappen;

Wij zijn ervan overtuigd dat geen enkel boek, naslagwerk, … alle problemen kan behandelen. In de 
tekst en voetnoten wordt dan ook op verschillende plaatsen verwezen naar aanbevolen literatuur voor 
verdere uitdieping of studie van bepaalde problemen. Hierna vindt u een overzicht van Nederlandsta-
lige werken die een goed overzicht bieden van de vennootschapsbelasting in haar geheel.

Aanbevolen literatuur

CHEVALIER C., Vennootschapsbelasting – Een dynamische benadering, Larcier
Zeer lijvig werk dat, zoals de titel laat vermoeden, de vennootschapsbelasting vanuit de resultatenre-
kening benadert. Interessant ook omwille van de multidisciplinaire aanpak. Wordt jaarlijks bijgewerkt.

HAELTERMAN A., Vennootschapsbelasting doorgelicht. Een inzichtelijk handboek, Die Keure
Een werk dat zich richt op de basisprincipes en systematiek van de vennootschapsbelasting. Praktisch 
zijn de referentiekaders waarin bijzondere problemen of leerstukken worden uitgewerkt. Zo worden 
dergelijke kaders gegeven voor de beslissing om onroerend goed al dan niet in een vennootschap te 
verwerven (nr. 104) en voor de regeling “financieringskostensurplus” en de klassieke geleveragede 
holding (nr. 170).

LAGAE J.P., Vennootschapsbelasting, CED Samsom
Naast een goede bespreking van de vennootschapsbelasting (voornamelijk via de intrinsieke benade-
ring) bevat dit boek tevens een goede samenvatting van de reorganisatieverrichtingen. Werd jammer 
genoeg nooit bijgewerkt.

VAN DE WOESTEYNE I., Handboek vennootschapsbelasting, Intersentia

VAN CROMBRUGGE S., Beginselen van de vennootschapsbelasting, Biblo
Beknopte bespreking van de krachtlijnen van de vennootschapsbelasting. Wordt jaarlijks bijgewerkt.

VERDINGH Y., Bestendig Handboek Vennootschapsbelasting, Kluwer
Encyclopedisch werk over de vennootschapsbelasting. Behandelt naast zowel de intrinsieke als tech-
nische benadering tevens de reorganisatieverrichtingen.

VAN CROMBRUGGE S., De hervorming van de vennootschapsbelasting, Roularta Media Group

VAN HEMELEN R., Hervorming vennootschapsbelasting 2018. Een mooi maar noodzakelijk 
geschenk aan onze Belgische KMO’s, Kluwer
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1.  PERSONEEL TOEPASSINGSGEBIED

1.1.  Onderworpen personen

De binnenlandse vennootschappen zijn aan de vennootschapsbelasting onderworpen·. Een ‘bin-
nenlandse vennootschap’ is enigerlei vennootschap die in België haar maatschappelijke zetel, haar 
voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur heeft en niet van de vennootschapsbelasting is 
uitgesloten2. Een ‘vennootschap’ is enigerlei vennootschap, vereniging, inrichting of instelling die, 
regelmatig is opgericht, rechtspersoonlijkheid bezit en een onderneming exploiteert of zich bezighoudt 
met verrichtingen van winstgevende aard3.

Met ingang van 1 januari 1995 zijn tevens de gemeentespaarkassen als vermeld in artikel 124 van de 
nieuwe gemeentewet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Met ingang van 1 januari 2007 vallen de organismen voor de financiering van pensioenen bedoeld 
in artikel 8 van de wet van 27 oktober 2006, betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfs-
pensioenvoorziening onder het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting4. Er gelden evenwel 
afwijkende regels voor het bepalen van de belastbare basis van dergelijke rechtspersonen.

Met ingang van 17 januari 2017 zijn de in artikel 220 WIB bedoelde verenigingen zonder winstoog-
merk en andere rechtspersonen, die erkend zijn als in aanmerking komende productievennootschap 
of in aanmerking komende tussenpersoon als bedoeld in de artikelen 194ter en 194ter/1 WIB (zie 
Vrijgestelde gereserveerde winst, 6.), onderworpen aan de vennootschapsbelasting voor het aanslag-
jaar verbonden aan een belastbaar tijdperk waarin ze een raamovereenkomst op grond van voormelde 
bepalingen hebben gesloten en voor de drie daaropvolgende aanslagjaren5.

In de FAQ wijst de belastingadministratie er op dat de wet een vzw niet verbiedt om een vennootschap 
op te richten met als hoofddoel de productie van podiumwerken en waarmee de vzw een coproduc-
tie overeenkomst kan afsluiten voor de productie van een podiumwerk. Op die manier kan de vzw 
aandeelhouder worden van die nieuwe opgerichte productievennootschap6.  Een vzw die onderwor-
pen is aan de rechtspersonenbelasting zal door haar optreden als coproducent niet automatisch aan 
de vennootschapsbelasting worden onderworpen. De gewone werkwijze is hier van toepassing. Dat 
houdt in dat geval per geval aan de hand van de wettelijke bepalingen en de feitelijke gegevens ter 
zake zal moeten worden nagegaan of de vzw onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting of de 
vennootschapsbelasting7. Een vzw kan dividenden ontvangen van de door haar opgerichte produc-
tievennootschap. Indien evenwel zou blijken dat de vzw optreedt als holdingvennootschap zal zij in 

2 Artikel 2, 5°, b. WIB.
3 Artikel 2, 5°, a. WIB.
4 Artikel 179 WIB gewijzigd door artikel 319 van de Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (BS 28 

december 2006, Ed. 3); zie hierover VAN ROBBROECK N., Het belastingregime van een OFP: het plaatje raakt inge-
vuld, Fiscale Actualiteit, 2008, 36, p. 6-13.

5  Artikel 179/1 WIB, laatst gewijzigd door artikel 9 van de Wet van 25 december 2017 houdende diverse fiscale bepalin-
gen IV

6  FOD FINANCIEN, FAQ van 27 april 2018 betreffende het tax shelter stelsel voor podiumwerken, FAQ 5
7 l.c., FAQ 7
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principe worden belast in de vennootschapsbelasting. Dat zal het geval zijn wanneer de vzw controle 
uitoefent over verschillende vennootschappen8.

1.1.1.  Rechtspersoonlijkheid

Deze eerste voorwaarde scheidt het toepassingsgebied van de vennoot schapsbelasting met deze van 
de personenbelasting.

Rechtspersoonlijkheid kan omschreven worden als ‘hetzij een organisa tie (groepering van mensen: 
vereniging of vennoot schap), hetzij een voor een bepaald doel afgezonderd vermogen (instelling 
of stichting), die, in een gegeven rechtssysteem, ten aanzien van het recht wordt behan deld als een 
zelfstandige eenheid, die als zodanig subject van rechten en plichten kan zijn, en een eigen vermogen 
heeft als uitsluitend of preferen tieel executieobject voor zijn schuldeisers, en daarom door het positieve 
recht als persoon gedacht, genoemd en behandeld wordt.9‘

Rechtspersoonlijkheid wordt toegekend door of krachtens een wet of decreet. Zo verkrijgt een ven-
nootschap rechtspersoonlijk heid vanaf de dag waarop het uittreksel van de oprichtingsakte werd 
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van het gebied waarbinnen de vennootschap 
haar zetel heeft10.

Een vzw krijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten, de akten betreffende de benoe-
ming van de bestuurders en in voorkomend geval van de personen gemachtigd om de vereniging te 
vertegenwoordigen worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied 
waar de vzw haar zetel heeft11. Hetzelfde geldt voor de private stichting12.

De stichting van openbaar nut verkrijgt rechtspersoonlijkheid op de datum van het Koninklijk Besluit 
waarbij zij wordt erkend13.

De beroepsvereniging verkrijgt rechtsper soonlijkheid vanaf de openbaarmaking14.

Aangezien de maatschap geen rechtsper soonlijkheid verkrijgt15is ze uitgesloten van de 
vennootschapsbelas ting. De leden worden op hun opnemingen en deel in de winst belast in de belas-
ting waaraan ze voor hun overige inkomsten onderworpen zijn.

8 l.c., FAQ 8
9 RONSE J., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, p. 230.
10 Artikel 2:6, §1 WVV
11 Artikel 2:6, §2 WVV.
12 Artikel 2:6, §4 WVV29, §1 van de Wet van 27 juli 1921, zoals ingevoerd door artikel 40 van de Wet van 2 mei 2002 (BS 

11/12/2002).
13 Artikel 2:6, §4, 2° lid WVV.
14 Artikel 6 Wet van 31 maart 1898.
15 Artikel 4:1 WVV

Aangifte VB 2020 - Proef 2.indd   43Aangifte VB 2020 - Proef 2.indd   43 4/27/2020   2:27:12 PM4/27/2020   2:27:12 PM



44 Toepassingsgebied en inleidende begrippen 
  

Feitelijke verenigingen werden ingevolge vaste cassatierecht spraak16 met een onregelmatig opgerichte 
V.O.F. gelijkgesteld. Deze rechtspraak heeft echter geen gevolgen op het vlak van de inkomstenbe-
lasting, aangezien het principe van de fiscale�transparantie uitdruk kelijk ook op de onregelmatig 
opgerichte vennootschap pen van toepassing wordt ver klaard17. Deze uitsluiting van de vennoot-
schapsbelasting is echter alleen van toepassing op vennootschappen die niet bij een bijzondere akte, 
voorgeschre ven door artikel 2:5 WVV, werden opgericht.

Nietig heid uitgesproken bij rechterlijke beslissing op grond van een andere in artikel 5:13 (bv), 6:14 
(coöperatieve vennootschap) en 7:15 (nv) WVV opgesomde inbreuk (bv. het voorwerp van de vennoot-
schap is ongeoorloofd of in strijd met de openbare orde), heeft geen terugwerkende kracht. Bijgevolg 
zijn dergelijke vennootschappen onderworpen aan de vennoot schapsbelasting vanaf hun oprichting 
tot aan de bekendmaking van de nietigverklaring.

Landbouwvennootschappen18, Europese economische samenwerkingsver banden19 en economische 
samenwerkingsverbanden20 zijn eveneens uitdrukkelijk uitgesloten van de vennootschapsbelasting21. 
Landbouw ven nootschappen, opgericht overeenkomstig de Wet van 12 juli 1979 kunnen evenwel 
opteren om belast te worden in de vennoot schaps belas ting indien zij op de eerste dag van het eerste 
belastbaar tijdperk waar voor de optie wordt uitgeoefend, ten minste drie vennoten tellen en wanneer 
het maatschappelijk kapitaal op diezelfde datum ten minste € 30.950 bedraagt22.

Ook de verenigingen van mede- eigenaars, die krachtens artikel 577-5, §1 BW rechtspersoonlijkheid 
bezitten, worden fiscaal transparant behandeld23.

Ingevolge de wet van 6 mei 199924 kunnen eigenaars van privébossen voortaan hun eigendommen, met 
het oog op gezamenlijk beheer inbrengen in een ‘bosgroeperingsvennootschap’. Indien deze vennoot-
schappen aan een aantal voorwaarden voldoen, worden ze onttrokken aan de vennootschapsbelasting 
en fiscaal transparant behandeld.

1.1.2.  Exploitatie van een onderneming / verrichtingen van winstgevende aard

Een tweede voorwaarde die moet zijn voldaan om aan de vennoot schaps belasting te zijn onderworpen 
is het feit dat men een onderneming exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van winstgevende 
aard. Deze twee voorwaarde scheidt het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting met dit van 
de rechtspersonenbelasting.

16 Cass., 17 mei 1968; Cass., 17 maart 1972; Cass., 20 januari 1984. Noteer dat deze rechtspraak volgens ons niet langer 
relevant is, aangezien ingevolge de Wet van 7 april 1995 het moment waarop een vennoot schap rechtspersoonlijkheid 
verkrijgt uitdrukkelijk in de Wet werd opgenomen.

17 Artikel 29 §2,1° WIB.
18 Artikel 789 – 838 W.Venn.
19 EEG – verordening nr. 2137/85 van 25 juli 1985 (PB.L. 199/1 van 31 juli 1985) en de Wet van 12 juli 1989 houdende 

verscheidende maatregelen tot toepassing van voormelde verordening (BS 22 augustus 1989).
20 Artikel 839 – 873 W.Venn.
21 Artikel 29, §2, 2°- 4° WIB.
22 Artikel 12 KB/WIB.
23 Artikel 29, §2, 5° WIB.
24 BS 7 juli 1999.
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1.1.2.1.  Exploitatie van een onderneming

Met een onderneming wordt hier bedoeld een nijverheids-, handels- of landbouwonderneming, waar-
van de winst een als dusdanig aan de personenbe lasting onderworpen beroepsinkomen zou vormen 
indien die onderne ming werd gevoerd door een natuur lijke persoon25. De exploitatie is elke duur-
zame activiteit die is gericht op het produceren of het verhandelen van goederen of het verlenen van 
diensten26. Een effectieve en actuele uitbating is evenwel vereist, het maatschappelijk doel is terzake 
zonder belang27.

Het omvat het geheel van de beroepsactiviteit die gewijd is aan de regelmati ge uitvoering van de 
verrichtingen die nodig zijn tot het in stand houden van deze activiteit in een mate die overeenstemt 
met de normale uitoefening daarvan28.

Ondernemingen, die specifiek erkend werden in het kader van het dienstenchequesysteem door de 
daartoe bevoegde commissie bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, exploiteren volgens de 
minister een onderneming. Gezien ze geen bevoorrechte activiteit (zie 1.2.2.2.) zijn ze principieel 
onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Enkel in het uitzonderlijke geval dat de activiteiten 
inzake dienstencheques slechts bijkomstig zijn (zie 1.2.2.3.3.), wat moet blijken uit een concrete ana-
lyse, is een onderwerping aan de rechtspersonenbelasting i.p.v. de vennootschapsbelasting mogelijk29.

Ook het hof van beroep te Bergen oordeelde dat de activiteit inzake dienstencheques moet worden 
aangemerkt als een specifieke activiteit van winstgevende en commerciële aard, gelet op met name 
het aantal en de regelmaat van de verrichtingen gesteld met het oog op het verkrijgen van winsten en 
op het gebruik van nijverheids- en handelsmethoden30.

1.1.2.2.  Verrichtingen van winstgevende aard

Met verrichtingen van winstgevende aard wordt bedoeld het geheel van verrichtingen die zich vaak 
genoeg voordoen en met elkaar verbonden zijn om een voortdurende en gewone bedrijvigheid op te 
leveren, die een beroepskarakter hebben31.

Volgens de Dienst voor voorafgaande beslissingen in fiscale zaken dient de term ‘winstgevend’ opge-
vat te worden als ‘gericht op of vatbaar voor netto- winst’. De theoretische mogelijkheid van netto- winst 
is voldoende. Het ‘opzet’ is op zich geen criterium. Dividenden komen noodzakelijkerwijze voort uit 

25 Com.I.B. 179/10.
26 DESCHRIJVER D., vzw & Belastingen, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 73 – 76; COECKELBERGH D., Over de relevantie 

van het winstbegrip, (winstverdelingsoogmerk, winstverdeling, winstbestemming) in de directe belastingen, toegespitst 
op de social- profitsector, Fiscaal Praktijkboek 2004 – 2005 – Directe Belastingen, Kluwer, 2004, p. 389, VAN DEN 
EECKHOUT R., Raakpunten vennootschapsbelasting – rechtspersonenbelasting, in Fiscaal Praktijkboek 1995 – 1996 – 
Directe Belastingen, Kluwer, 1996, 280.

27  VAN CROMBRUGGE S  ., De fiscale aspecten van de vzw, A.J.T. – Dossier 1994-1995, 3.
28 Cass. 20 september 1960, Pas., 1961, I, 78; Cass. 17 november 1964, 1965, I, 273; Cass., 14 juni 1991, F.J.F., 91/171; 

R.W., 1991-92, 475.
29 PV nr. 256 van 5 maart 2015, SCOURNEAU, V. & A., Kamer, 2014-2015, 24, p. 265
30 Bergen, 13 november 2015, besproken door BUYSSE C., VZW- thuiszorg en dienstenchequebedrijf: Venn.B., Fiscoloog, 

2016, 1468, p. 12
31 Cass., 7 december 1973, Arr.Cass., 1974, 403.
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de winsten van een onderneming. De uitkering van dividenden moet bijgevolg beschouwd worden als 
“zich bezig houden met verrichtingen van winstgevende aard”32.

Vrije beroepers, die hun werkzaamheden uitoefenen in het kader van een burgerlijke vennootschap 
onder de vorm van een handels vennoot schap33 (de zogenaamde ‘professionele vennootschappen’) 
houden zich bezig met verrich tingen van winstgevende aard, waardoor deze vennoot schappen prin-
cipieel onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. De wet van 15 april 2018 houdende hervor-
ming van het ondernemingsrecht heeft het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen 
opgeheven.

Ook patrimoniumvennootschappen34 en managementvennootschappen35 zijn principieel onderworpen 
aan de vennootschapsbelasting.

Het hof van beroep te Gent heeft in het verleden aanvaard dat een burgerlijke vennootschap, die 
de rechtsvorm van een handelsvennootschap had aangenomen met als doel het passief beheer van 
een onroerend patrimonium onderworpen kan zijn aan de rechtspersonenbelasting36. In de rechtsleer 
werd dit arrest kritisch onthaald37. Volgens het Hof van Cassatie is in een vennootschap waarvan het 
voorwerp van burgerlijke aard is en welke, zonder dit karakter te verliezen, de vorm van een han-
delsvennootschap ontleend heeft, het rechtswezen dat uitmaakt, uitsluitend tot stand gebracht met 
het oog op het uitoefenen van een winstgevende activiteit38. Hierbij wordt verder verwezen naar de 
cassatierechtspraak krachtens dewelke een (handels)vennoot schap een rechtspersoon is, die in het 
leven geroepen wordt om een winstgevend bedrijf uit te oefenen en niets kan bezitten dat niet voor dit 
doeleinde is bestemd39. Het Hof van Cassatie heeft nu deze rechtspraak herhaald en voormeld arrest 
van het hof van beroep te Gent vernietigd, door te stellen dat40:
Overwegende dat, krachtens het ten dezen toepasselijk artikel 1832 van het Burgerlijk Wetboek, het 
winstoogmerk een essentiële vereiste uitmaakt van het vennootschapscontract, zowel voor de han-
delsvennootschappen als voor de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm;
Dat de handelsvennootschappen of de burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een han-
delsvennootschap hebben aangenomen, geacht worden te zijn opgericht met het oog op het uitoefenen 
van een winstgevende activiteit;

32 Beslissing nr. 2015.371 van 22 september 2015
33 In toepassing van artikel 212 Vennootschapswet.
34 Antwerpen, 8 april 2008, Fiscale Actualiteit, 2008, 27, p. 15; Gent, 18 januari 2005, Fiscoloog, 980, p. 10; Fiscale Actua-

liteit, 2005/4, p. 3; Fiscale Koerier, 2005/311; Antwerpen, 9 juni 1994, Fiscale Koerier, 1994/452; Antwerpen, 16 januari 
1995, F.J.F., 95/156; Gent, 4 oktober 1995, R.W., 1995-96, 1029.

35 Cass., 18 maart 1994, Fiscale Koerier, 94/287 zie na verwijzing, Antwerpen, 15 april 1997, A.F.T., 1997, 452, met noot 
GHEYSEN K.

36 In een ander arrest had datzelfde hof nadien een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge in dezelfde zin 
verbroken; zie hierover SALENS Ph., Aangifte Vennootschapsbelasting 2008, p. 37.

37 In zijn bespreking van het arrest van het hof van beroep te Gent in Fiscoloog stelt professor VAN CROMBRUGGE: ‘Dit 
arrest lijkt ons totaal verkeerd’. Ook DESCHRIJVER D. is eerder kritisch in zijn noot onder het zelfde arrest.

38 Cass., 9 september 1958, Arr.Cass., 1959, 11; J.D.F., 1959, 49, met noot DRION DU CHAPOIS.
39 Cass., 3 juni 1983, F.J.F., 84/4; Cass., 28 januari 1982, F.J.F. 82/93; Cass., 13 april 1978, Arr.Cass., 1978, p. 926; Cass., 

28 januari 1969, Arr.Cass., 1969, 515; Cass., 13 juni 1967, Arr.Cass., 1967, 1256; Cass., 7 juni 1966, Bull.Bel., 1967, 
p. 1722; Cass., 17 maart 1964, Bull.Bel., 1965, p. 784; Cass., 4 juni 1963, Pas., 1963, I, p. 1049; Cass., 20 februari 1962, 
Pas., 1962, I, p. 706; Cass., 12 april 1937, Pas., 1937, 106.

40 Cass., 20 mei 2005, F.J.F., 2005/257; T.F.R., december 2005, 291, p. 949, met noot DESCHRIJVER D.; Fiscoloog, 2005, 
987, p. 5; zie ook: GERARD X. en HENDRICE R., L’impôt des personnes morales applicable aux sociétés?, R.G.F., 
2006, 2, p. 21.
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Dat meer bepaald een burgerlijke vennootschap, opgericht in de vorm van een handelsvennootschap, 
die als maatschappelijk doel heeft het beheer van vastgoed, zich met een exploitatie of met verrich-
tingen van winstgevende aard bezighoudt.

Noteer dat in voormelde jurisprudentie het telkens burgerlijke vennootschappen betroffen die de 
rechtsvorm van een handelsvennootschap hadden aangenomen en daardoor rechtspersoonlijkheid 
hadden verkregen41. Burgerlijke vennootschappen, die niet de rechtsvorm van een handelsvennoot-
schap hebben aangenomen, hebben immers geen rechtspersoonlijkheid en zijn bijgevolg sowieso niet 
onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Hiervoor werd er reeds op gewezen dat de vennoten 
van dergelijke vennootschappen, zonder rechtspersoonlijkheid, onderworpen zijn aan de personen- of 
vennootschapsbelasting volgens de principes van de fiscale transparantie. De vraag stelt zich of uit 
voormelde rechtspraak, waarbij het Hof van Cassatie uit het winstoogmerk eigen aan vennootschappen 
lijkt af te leiden dat de vennootschappen niet anders kunnen dan een winstgevende activiteit uitoefe-
nen, niet volgt dat de vennoten van burgerlijke vennootschappen (waarvoor het winstoogmerk even-
eens een constitutieve voorwaarde is) steeds geacht moeten worden een beroepsactiviteit te ontplooien. 
Van zodra besloten moet worden dat de burgerlijke vennootschap een onderneming exploiteert (en 
bijgevolg winsten genereert) of een winstgevende activiteit uitoefent (en bijgevolg baten genereert), 
volgt uit artikel 29 WIB dat ook de vennoten winsten of baten genereren. Indien deze vraag inderdaad 
positief moet worden beantwoord, dan zou dit nogal nefast zijn voor o.m. de vele burgerlijke vennoot-
schappen die opgericht worden in het kader van een familiale vermogensplanning. De vraag wordt 
evenwel door een quasi unanieme rechtsleer negatief beantwoord42. De Commissie voor Voorafgaande 
Fiscale Beslissingen heeft er op gewezen dat het feit dat twee of meer personen zich organiseren met 
als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen met het oogmerk aan de ven-
noten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen wel een ernstige indicatie is 
dat het inkomen dat gehaald wordt uit dergelijke organisatie een bedrijfsinkomen vormt. Niettemin 
ging de commissie akkoord dat het inkomen dat een maatschap haalt uit een verzekeringspolis – tak 
23 – een (in voorkomend geval) roerend inkomen vormt43.

Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie kan evenwel niet duidelijk worden afgeleid waarom het 
zogenaamd professionalisatieprincipe wel van toepassing zou zijn op vennootschappen met rechtsper-
soonlijkheid en niet op vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid. In voormeld arrest van het hof 
van beroep te Gent vinden we mogelijk wel een aanknopingspunt. Door de rechtspersoonlijk ontstaat 
er immers een afgescheiden vermogen, zodat er evenmin nog sprake kan zijn van een privévermogen. 
Bij ontstentenis aan privatieve belangen, blijven er enkel professionele belangen over.

41 Artikel 3, §4 W.Venn.
42 TAGHON C., Fiscaal transparante samenwerkingsvormen in de sector van de vrije beroepen. Notities inzake inkomsten-

belasting, Not.Fisc.M., 2004, 7, p. 172; HINNEKENS Ph., Enkele aandachtspunten inzake de toepassing van de trans-
parantie in de Belgische fiscale praktijk, T.F.R., 190, november 2000, DENYS L., Fiscale kwalificatie van inkomsten 
uit verenigingen in het Belgisch internationaal recht, in Liber Amicorum E. Krings, Story Scientia, 1991, 985; LAGAE 
J.P., Personenvennootschappen en maatschappen in het Belgisch internationale belastingrecht, in Liber Amicorum Van 
Houtte, Elsevier, Sequoia, 1975, 582; contra: DENYS L., en VAN BRUYSTEGEM B., Enkele aspecten van het ven-
nootschapsrecht van belang voor het belastingrecht, Vennootschap & Belastingen, Kluwer Rechtswetenschappen, Deel 
I, Hoofdstuk 2, Afd., 2, 22/40.

43  Voorafgaande beslissing nr. 400.374 van 21 april 2005, www.fisconet.be; zie ook: HUYGHE A. en ISENBAERT M., 
Ruling tak 23 – levensverzekering: fiscus blijft voorzichtig, Fiscoloog, 2005, 1003, p. 7.
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Het past hier erop te wijzen dat het Hof van Cassatie het al dan niet hebben van rechtspersoonlijkheid 
mogelijk niet als een doorslaggevend argument ziet. In de overweging in zijn arrest van 20 mei 2005 
komt het als dusdanig niet voor. Bovendien aanvaardde het Hof van Cassatie in het verleden dat een 
onderlinge verzekeringsmaatschappij met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap uitge-
sloten bleef uit het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting. Daarbij hechtte het Hof van 
Cassatie vooral belang aan het feit dat de activiteiten van de vennootschap geen ander doel hadden dan 
het beheer van het privévermogen van de leden, uitsluitend in hun belang44. Advocaat- generaal THIJS 
merkte in zijn conclusie op dat het cassatiearrest inzake de onderlinge verzekeringsmaatschappij niet 
richtinggevend kan zijn bij de beoordeling van de thans voorliggende vraag, gelet op het zeer specifiek 
statuut van de onderlinge verzekeringsverenigingen dat noopt tot een aangepaste fiscale behandeling. 
Hij merkt daarbij op dat onderlinge verzekeringsmaatschappijen in beginsel verenigingen zijn die geen 
winstoogmerk nastreven en geen onderneming exploiteren of zich niet bezighouden met verrichtingen 
van winstgevende aard, en ook geen dividenden kunnen uitkeren45.

De aan een managementvennootschap overgedragen in persoonlijke naam ontvangen inkomsten is 
volgens het hof van beroep te Antwerpen principieel belastbaar in de personenbelasting in hoofde van 
de natuurlijk persoon- bestuurder. Enkel in de mate dat deze laatste aantoont dat de afstand gedaan 
werd om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, vormen ze in zijn hoofde tevens aftrekbare 
beroepskosten46. De minister onderschrijft dit standpunt, maar stelt dat in bepaalde gevallen, op vraag 
van de bestuurder de vergoedingen uit een mandaat dat hij aan derden afstaat, niet belastbaar zijn in 
de personenbelasting. Dat vereist evenwel dat de vergoedingen integraal, contractueel en rechtstreeks 
worden overgemaakt aan de vennootschap47.

Het feit dat de toelating tot uitoefening van een vrij beroep wordt toegekend aan een natuurlijke per-
soon (advocaten, artsen, gerechtsdeurwaarders, notarissen, apothekers, architecten, …) verhindert 
niet dat het beroep in vennootschap wordt uitgeoefend. Het beroep wordt dan door deze natuurlijke 
personen die de vereiste titel dragen, uitgeoefend voor rekening van de vennootschap48.

Rechtspraak

Antwerpen, 12 april 1995, A.F.T., 1995, 307 met noot VANDENDAEL E.; zie in dezelfde 
zin: Antwerpen, 2 januari 1996, Fiscale Koerier, 96/185
Een vennootschap waarin één of meer artsen hun medische activiteit inbrengen, is onderwor-
pen aan de vennootschapsbelasting aangezien de medische getuigschriften de facto nadien 
werden opgesteld in naam van de vennootschap en de erelonen ook effectief door de vennoot-
schap werden geïnd.

44 Cass., 12 september 1977, Arr.Cass., 1978, 44.
45 Conclusie advocaat- generaal THIJS, bij Cass., 20 mei 2005, www.cass.be.
46 Antwerpen, 19 oktober 1999, Fiscale Wetgeving & Rechtsbronnen, 99511740.
47 P.V. nr. 133 van 25 november 1999, V. & A., Kamer, 1999 – 2000, nr. 29, 3434, zie ook SALENS Ph., De Janusgezichten 

van de managementvennootschap, Kluwer, Mechelen, 2006, p. 109-113.
48 GEENS K., Vennootschapsrechtelijke aspecten van een vennootschap van notarissen, in Associatie van notarissen, T.

Not., Dossier 1997, 28 e.v.
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Gent, 16 oktober 1997, F.J.F., 97/253; Fiscoloog nr. 637, p.9
Een geneesheer – specialist kan geen geschreven contract voorleggen tussen zijn vennootschap 
en het ziekenhuis waarvoor hij werkte. De administratie wil hem daarom in de personenbelas-
ting belasten in plaats van in de vennootschapsbelasting. Maar dat zijn contract als arts bij het 
ziekenhuis nog altijd op zijn eigen naam staat en niet op naam van de vennootschap, bewijst 
volgens het hof nog niet dat hij in de praktijk optreedt als beoefenaar van een vrij beroep en 
niet als orgaan van de vennootschap. De grens tussen het optreden als vennootschapsorgaan 
of als beoefenaar van een vrij beroep is immers een feitenkwestie. In casu had de geneesheer 
een overeenkomst met het ziekenhuis gesloten waarin werd bepaald dat de erelonen rechts-
reeks aan hem zouden worden uitbetaald. Enkele jaren later richt de man een vennootschap 
op, waarna de honoraria niet langer aan zichzelf maar aan de vennootschap werden uitbetaald. 
De administratie belette hem echter zijn fiscaal statuut te veranderen in dat van werkend ven-
noot en dit omdat de geneesheer geen overeenkomst kon voorleggen die uitdrukkelijk stelde 
dat de honoraria aan de vennootschap, en niet aan hemzelf als natuurlijk persoon, werden 
betaald. Het hof heeft een andere zienswijze. Het is van oordeel dat er een stilzwijgende maar 
duidelijke overeenkomst was ontstaan tussen ziekenhuis en arts die de vroegere overeenkomst 
vervangt. Deze stilzwijgende overeenkomst wordt door de reële feiten bevestigd (attesten van 
het ziekenhuis, getuigschriften voor verstrekte hulp op naam van de vennootschap en integrale 
opname van honoraria in het resultaat van de vennootschap). Het geïnde ereloon moet dan ook 
in hoofde van de vennootschap belast worden.

Brussel, 19 maart 1999, Fiscoloog, 712, p. 11; Fiscale Actualiteit, 1999, 26/7
Uit het feit dat in de statuten een aantal vermeldingen voorkwamen die, overeenkomstig de 
toen geldende deontologische regels, er moesten voor zorgen dat de geneeskunde nog steeds 
onder de volle verantwoordelijkheid van de geneesheer zelf, en in volledige therapeutische en 
diagnostische onafhankelijkheid uitgeoefend zou worden, leidde de administratie af dat het 
een middelenvennootschap betrof en belastte de ontvangsten dan ook in hoofde van de na-
tuurlijke persoon. Het hof van beroep te Brussel gaat hiermee niet akkoord. Uit de feiten blijkt 
immers dat de geneesheer inbreng heeft gedaan van alle elementen die essentieel en noodza-
kelijk zijn voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid en dat het de vennootschap is die 
de erelonen effectief heeft geïnd.

De verrichtingen van winstgevende aard waarvan sprake is, zijn geen synoniem voor winstoogmerk. 
Een rechtsper soon die verrichtin gen van winstgevende aard verricht, kan aan de vennoot schapsbe-
lasting onderworpen zijn, zelfs indien hij volgens zijn statuten geen winst mag nastreven.

Noteer evenwel dat met ingang van 1 juli 1996 eveneens vennootschappen kunnen worden opgericht 
met sociaal oogmerk49. Deze vennoot schappen ontlenen hun vorm aan een handels ven nootschap (nv, 
bvba, ...), maar zijn niet gericht op de verrijking van hun vennoten. De hiervoor aangehaalde cassatie-
rechtspraak kan niet worden doorgetrokken op deze vennootschap pen. Het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen reserveert de vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) voor de CV. Een 
BV of NV kunnen niet langer worden opgericht met sociaal oogmerk.

49 Artikel 164 bis tot 164 quater Vennootschapswet, ingevoegd door artikel 61 van de Wet van 13 april 1995.
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Parlementaire vraag

P.V.�nr.�374�d.d.�1�april�1996,�CANON�–�zie�ook�Bericht�van�het�ministerie�van�Financiën�
in het BS van 13 juli 1996, p. 19213
‘Op het vlak van de inkomstenbelastingen en bij ontstentenis van bijzondere bepalingen ter 
zake, moet het fiscaal statuut van vennootschappen met een sociaal oogmerk, als bedoeld in 
artikel 164bis, §1, van die gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen worden be-
paald volgens dezelfde beginselen als voor de andere vennootschappen.
Ten overstaan van de bepalingen van de artikelen 2, §2 en 179 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992 (WIB 92) zullen die vennootschappen derhalve a priori aan de vennoot-
schapsbelasting moeten worden onderworpen.
Diezelfde vennootschappen zullen evenwel uit het toepassingsdomein van de vennootschaps-
belasting kunnen worden gesloten – en derhalve aan de rechtspersonenbelasting worden on-
derworpen – indien ze:
 – Vooreerst kunnen worden aangemerkt als rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven;
 – En bovendien ofwel uitsluitend of hoofdzakelijk werkzaam zijn binnen de bevoorrechte 

gebieden opgesomd in artikel 181, WIB 92 ofwel zich beperken tot de toegelaten verrich-
tingen bedoeld in artikel 182, WIB 92.

In verband met wat voorafgaat, kan worden verduidelijkt dat:
 – Het op de bedoelde vennootschappen toepasselijke belastingstelsel geval per geval zal moe-

ten worden beoordeeld;
 – Het begrip ‘geen winstoogmerk nastreven’ inzonderheid impliceert dat de rechtspersoon 
niet tracht rechtstreeks of onrechtstreeks een – middellijk of onmiddellijk – stoffelijk voor-
deel aan zijn aandeelhouders of vennoten te verschaffen;

 – De administratie van mening is dat een rechtspersoon een winstoogmerk nastreeft zodra 
onder meer in de mogelijkheid is voorzien tot het uitkeren van een dividend, hoe gering het 
bedrag ervan ook is.

De administratie der directe belastingen stelt ter zake een circulaire op die zo vlug mogelijk in 
het Bulletin der belastingen zal worden gepubliceerd.’

Merk op dat deze vennootschappen vennootschapsrechtelijk een dividend mogen toekennen, ten 
belope van maximaal de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de Wet van 20 juli 
1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, toegepast op het werkelijk 
gestorte bedrag van de aandelen50. Met ingang van 1/10/1995 bedroeg de maximale rentevoet 6%51.

Aan de minister werd gevraagd of het toekennen van een gift door het bestuursorgaan van een ven-
nootschap met sociaal oogmerk aan één van de vennoten – rechtspersonen om diens sociale en huma-
nitaire activiteit of activiteit voor de bescherming van het milieu te steunen, als het verhuld toekennen 
van een dividend kan worden beschouwd. De minister vestigt de aandacht op artikel 18, eerste lid, 
1° WIB waarin gesteld wordt dat dividenden alle voordelen van aandelen en winstbewijzen hoe ook 
genaamd, uit welken hoofde en op welke wijze ook verkregen, bevatten. Aangezien de minister 
evenwel niet over een aantal beoordelingselementen (statuten, winstbesteding, modaliteiten en finan-

50 Artikel 164bis §1, 5° Vennootschapswet.
51 KB van 10 november 1996, BS 7/12/1996.
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cieringswijze van de aan de betrokken instellingen verleende steun, de lijst van instellingen die de 
bedoelde giften ontvangen alsmede het bedrag) beschikt, kan hij geen afdoend antwoord verstrekken52.

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken heeft aanvaard dat een vzw, die een beschutte 
werkplaats, die ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de minderva-
liden en opgericht of erkend is door de gewestregering of door de bevoegde overheid, uitbaat, en haar 
rechtsvorm omzet in een vennootschap met sociaal oogmerk, uitgesloten blijft van de vennootschaps-
belasting. De Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken eist daarvoor wel dat de statuten elke 
winstuitkering uitsluiten53.

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken heeft tevens aanvaard dat een Internationale 
Vereniging Zonder Winstoogmerk die een participatie neemt in een vso waarover zij controle heeft en 
waarin zij haar economische activiteiten onderbrengt, uitgesloten blijft van de vennootschapsbelasting 
op voorwaarde dat er geen personele integratie gebeurt van de organen van de ivzw en de vso en er 
geen dividenden uitgekeerd worden door de vso aan haar moeder, de ivzw. De vso zelf is onderworpen 
aan de vennootschapsbelasting54.

Aanbevolen lectuur

COECKELBERGH D., Over de relevantie van het winstbegrip (winstoogmerk, winstverdelingsoog-
merk, winstverdeling, winstbestemming) in de directe belastingen toegespitst op de social- profitsector, 
in Fiscaal Praktijkboek 2004 – 2005 – Directe Belastingen, p. 377 – 542

DE BLAUWE R. en PEETERS B. (Ed.), Fiscaliteit van de liefdadigheid. Belasting, vrijgevigheid en 
vrijwilligheid, Gent, Larcier, 2002

DESCHRIJVER D., vzw & Belastingen, Kalmthout, Biblo, 2005

DESCHRIJVER D., Vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting, in Vennootschap & Belas-
tingen, Kluwer, Losbladig, Deel III, 2, 2500 – 2660 (aflevering 31 – december 1996)

1.1.3. �Fiscaal�domicilie�in�België

Deze derde voorwaarde scheidt het toepassingsgebied van de vennoot schapsbelasting met deze van 
de belasting niet inwoners.

Het fiscaal domicilie wordt bepaald door de plaats waar de vennoot schap haar maatschappelijke zetel, 
haar voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur of beheer heeft.

52 P.V. nr. 1097 van 21 oktober 1997, VISEUR, V. & A., Kamer 1997-1998, p. 15759.
53  Beslissing nr. 800.248 van 7 oktober 2008; zie hierover VANDEN ABEELE G., Rulingcommissie over fiscaal stelsel 

vennootschap met sociaal oogmerk, Fiscoloog, 2009, 1173, p. 3.
54  Beslissing nr. 900.036 van 7 april 2009; zie hierover VANDEN ABEELE G., Rulingcommissie over fiscaal stelsel ven-

nootschap met sociaal oogmerk, Fiscoloog, 2009, 1173, p. 3.
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De maatschappelijke zetel is deze die vermeld is in de statuten of in de inschrijving in het handels-
register. Deze plaats is echter onderge schikt aan de plaats waar de vennootschap haar voornaam ste 
inrichting of haar zetel van bestuur heeft. Met andere woorden indien de maatschappelij ke zetel 
afwijkt van de plaats waar de vennootschap haar belang rijkste zetel of haar zetel van bestuur heeft, is 
de laatste plaats doorslaggevend. Bovendien moet het fiscaal domicilie geacht worden aanwezig te zijn 
in het land waar de leiding effectief plaats vindt. De plaats waar de raad van bestuur en/of algemene 
vergadering formeel wordt gehouden is irrelevant55.

Volgens de administratie, hierin gevolgd door de rechtspraak, is de voornaamste inrichting deze van 
waaruit de vennootschap wordt geleid, m.a.w. haar zetel van bestuur of beheer heeft.  Deze begrippen 
zijn synoniemen56.

Volgens de minister kan het adres van een accountant of boekhouder in de regel niet aanvaard worden 
als administratieve zetel en dus evenmin als fiscaal domicilie van een onderneming. De onderneming 
wordt normaliter – nog steeds volgens de minister – nooit van daaruit geleid. Wanneer een onderzoek 
aantoont dat de onderneming geleid wordt vanuit de woonplaats van de bestuurder, dan zal deze 
woonplaats tevens als werkelijke administratieve zetel in aanmerking worden genomen. Het adres 
van de accountant of boekhouder is enkel aanvaardbaar wanneer geen enkele andere plaats of adres 
in België voorhanden is57.

In het Belgacom- arrest heeft het hof van beroep te Brussel de werkelijke zetel evenwel eerder formeel 
bepaald.  Het hof bevestigt het (feitelijk) vermoeden dat – tot bewijs van het tegendeel – de voornaam-
ste inrichting gevestigd is daar waar de statutaire zetel gevestigd is. Dat alle beslissingen voorbereid 
worden in België, dat de raad van bestuur vooral uit Belgen bestaat, dat er geen eigen personeel is 
en dat de keuze voor Luxemburg fiscaal gedreven is, heeft geen belang. Wat telt, is dat de raad van 
bestuur effectief in Luxemburg bijeenkomt en zelf beslist58. 

In de rechtsleer werd een meer functionele invulling van het woonplaatscriterium bepleit. Er werd 
de lega ferenda voorgesteld om tot een woonplaats in België te besluiten wanneer een wezenlijk deel 
van het senior management gewoonlijk in België werkzaam is59.

Het lijkt ons evenwel belangrijk er op te wijzen dat in het aan het hof van beroep te Brussel voorge-
legd geval het een eerder passieve holdingvennootschap betrof. Het komt ons voor dat voor actievere 
vennootschappen de lega lata ook een meer functionele beoordeling zich opdringt. Het vaststellen 
van de voornaamste inrichting is een feitenkwestie, die in functie van de aard van de werkzaamheid 
van de vennootschap moet worden beoordeeld.

55 Brussel, 29 juni 1982, F.J.F., 82/119; Luik, 9 november 1988, Bull.Bel., 1991, 2298.
56 Com.IB nr. 179/24
57 P.V. nr. 404 dd. 28 mei 2004, VAN CAMPENHOUT, V. & A., Kamer, 51, 45, p. 6893.
58 Brussel, 23 november 2017, besproken door: PHILIPPE D.-E. en NOLLET A., Hof van beroep geeft ‘formele’ invulling 

aan werkelijke zetel, Fiscale Actualiteit, 2018, 20/11; PHILIPPE D.-E. en NOLLET A., L’Affaire Belgacom: consécra-
tion d’une approche “formaliste” du siège réel, RGFCP, 2018/6, p. 4; BROSENS L., Woonplaats buitenlandse holding: 
fiscus delft onderspit door zware bewijslast, Fiscoloog Internationaal, 2018, 412; vonnis a quo Rb. Brussel, 4 september 
2014, besproken door X., Beslissing voorbereid in buitenland: geen impact op werkelijke zetel als raad van bestuur 
beoordelingsvrijheid behoudt, Fiscale actualiteit, 2014/29, p. 1

59  BROSENS L., Het fiscaal inwonerschap van vennootschappen in een gemondialiseerde economie, Gent, Larcier, 2018
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In een aan de rechtbank van eerste aanleg te Luik voorgelegd geval oordeelde de administratie dat de Luxem-
burgse zetel van de vennootschap van een Belgische voetbalmanager fictief was, zodat deze vennootschap 
onderworpen dient te worden aan de Belgische vennootschapsbelasting.

De belastingadministratie heeft haar aanslag o.m. gebaseerd op informatie verkregen van de Luxemburgse 
belastingadministratie (in het kader van de wederzijdse bijstand tussen de EU- lidstaten) en o.m. op volgende 
vaststellingen:
 – 82 bedrijven hadden hun hoofdkwartier op het adres van de statutaire zetel, waaronder het boekhoudkantoor 

dat de boekhouding van de vennootschap verzorgde.
 – Er is geen huurovereenkomst of overeenkomst van terbeschikkingstelling van het gebouw, maar enkel een 

‘domiciliëringsovereenkomst’ voor een jaarlijkse prijs van € 322,88. Deze overeenkomst voorziet in het 
opstellen en bijhouden van verschillende sociale documenten en registers maar voorziet niet in het verstrekken 
van lokalen, meubilair of diensten van een receptionist. Bovendien is het niet aannemelijk dat gebouwen ter 
beschikking worden gesteld van het bedrijf voor zo’n beperkte prijs.

 – Er zijn geen kosten voor vaste telefoon op het adres. Het op de facturen vermelde telefoon- en faxnummer 
betreffen nummers van het boekhoudkantoor.

 – De kosten voor gsm betreffen een abonnement in België. Onderzoek van de facturen leert dat het merendeel 
van zowel de inkomende als uitgaande gesprekken in België plaatsvonden.

 – De gebruikte e- mailadressen zijn geen Luxemburgse adressen.
 – De enige materiële vaste activa zijn een portable computer en een beeldscherm, aangekocht in België. Er 

werd geen meubel gekocht om het beeldscherm op te plaatsen.
 – De personenwagen werd eveneens aangekocht in België.
 – Op de bemiddelingsovereenkomst werd het adres en telefoonnummer in België van de bestuurder vermeld.
 – Uit de bankafschriften en VISA- staten blijkt dat het merendeel van de uitgaven in België gebeurd is.

Een belastingverhoging van 50% (opzet de belasting te ontduiken) werd toegepast. De rechtbank heeft de aanslag 
en belastingverhoging bevestigd60.

Hoewel op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie verdedigd kan worden dat een in België 
handelende vennootschap opgericht wordt volgens het recht van een andere lidstaat (denken we maar 
aan de Engelse Limited), neemt dit niet weg dat de belastingadministratie dergelijke vennootschap 
kan onderwerpen aan de Belgische vennootschapsbelasting, wanneer ze vaststelt dat de voornaamste 
inrichting van deze vennootschap of haar zetel van bestuur of beheer zich in België bevindt. De belas-
tingadministratie dient daarvoor geen simulatie te bewijzen, al zou zij tot een zelfde resultaat kunnen 
komen door aan te tonen dat de statutaire zetel gesimuleerd is of door aan te tonen dat er simulatie is 
door tussenplaatsing van de buitenlandse rechtspersoon61.

De incorporatieleer volgens welke de nationaliteit van de vennoot schap wordt bepaald aan de hand van 
het land van oprich ting, speelt evenmin in het Belgisch fiscaal recht als in het Belgisch vennootschaps-
recht. Ook vennootschapsrechtelijk geldt in principe de werkelijke zetel als aanknopingspunt voor de 
bepaling van het toepasselijk recht62. De voornaamste vestiging wordt verder bepaald door in het bij-
zonder rekening te houden met zijn bestuurscentrum, evenals met zijn zaken- of activiteitencentrum, 
en in bijkomende orde met zijn statutaire zetel63. Enkel wanneer het Belgisch internationaal privaat 
recht verwijst naar het recht van een ander land en de regels van het internationaal privaat recht van dit 

60  Rb. Luik, 4 juni 2012, www.fiscalnet.be 
61  DEWAEL Y., Variations sur la notion de résidence ou de domicile fiscale d’une société, in L’entreprise face au droit fiscal 

Belge. Volume 2, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 64 e.v., nr. 15.25 e.v.
62 Artikel 4, §2, 2° en artikel 110 IPR- wetboek.
63 Artikel 4, §3 IPR- wetboek.
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land verwijzen naar het land van de oprichting, zal de Belgische rechter de regels van laatstgenoemd 
land toepassen64. Het komt ons voor dat deze toepassing van renvoi niet doorwerkt in fiscalibus.

De overbrenging van de zetel van een Belgische vennootschap naar het buitenland (emigratie) wordt 
gelijkgesteld met een ontbinding (zie vak Uitgekeerde dividenden, 4.2.)65.

Voor wat de overbrenging van de zetel van een buitenlandse vennootschap naar België betreft (immi-
gratie): zie Belastbare gereserveerde winst, 1.1.1.4.5.

1.2.  Niet onderworpen personen

1.2.1.  Onvoorwaardelijk uitgesloten personen (artikel 180 WIB)

Volgende vennootschappen zijn zonder enige voorwaarde uitslui tend onderworpen aan de rechtsper-
sonenbelasting:
1. De in de wet opgesomde intercommunales, samenwerkingsverbanden, projectverenigingen, au-

tonome gemeentebedrijven en verenigingen die, in het kader van hun maatschappelijk belang, 
hoofdzakelijk:
 –  een ziekenhuis zoals gedefinieerd in artikel 2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op 

de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, uitbaten; of
 –  een instelling die oorlogsslachtoffers, mindervaliden, bejaarden, beschermde minderjarigen 

of behoeftigen bijstaat, uitbaten66.
2. De Nationale Delcrederedienst. De rechtspersoon heeft de bevordering van de internationale 

economische betrekkin gen tot doel.
3. De Belgische Maatschappij voor de Financiering van de Nijverheid (BELFIN). Deze rechtsper-

soon heeft tot doel bij te dragen tot de financiering van de herstructurering en ontwikkeling van 
de diverse industriële, commerciële en dienstensectoren.

4. Het Participatiefonds. Dit is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid met als doel de 
versterking van de financiële structuur van de KMO’s67.

5. De openbare vervoersmaatschappijen. Bedoeld worden de Vlaamse Vervoersmaatschappij en 
de autonome exploitatie- entiteiten binnen die maatschappij, de Maatschappij voor het Intercom-
munaal Vervoer te Brussel, de Waalse Regiona le Maatschappij voor Openbaar Personenvervoer 
en de exploita tiemaatschappijen die eraan verbonden zijn.

6. De waterzuiveringsmaatschappijen beheerst door de Wet van 26 maart 1971. In casu gaat het 
enkel om de Vlaamse milieumaatschappij.

64 Artikel 110 IPR- wetboek.
65 Artikel 210, §1, 4° WIB; zie hierover MESSIAEN R., Internationale zetelverplaatsing en de emigratiebelasting ex artikel 

210, §1, 4° WIB: is de exit- tax verenigbaar met de hogere normen?, T.F.R., oktober 2005, 287, p. 731.
66 Artikel 180, eerste lid, 1° WIB met ingang van aanslagjaar 2015 hersteld en aangevuld door artikel 86 van de Program-

mawet van 10 augustus 2015 (BS 18 augustus 2015); zie hierover Circulaire AAFisc Nr. 10/2016 (nr. Ci.700.544) van 4 
april 2016

67 Artikelen 73 tot 85 Wet van 28 juli 1992.
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7. De vennootschap naar publiek recht met sociaal oogmerk Belgische Technische Coöperatie, 
afgekort BTC68. BTC heeft tot doel de taken van openbare dienst inzake ontwikkelingssamen-
werking.

8. De naamloze vennootschap naar publiek recht INFRABEL.
9. De vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk APETRA.

1.2.2.  Vzw’s en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven

1.2.2.1.  Bedoelde rechtspersonen

De verenigingen zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven, 
kunnen – zelfs al exploiteren ze een onderneming of houden ze zich bezig met verrichtingen van 
winstgevende aard – toch uitgesloten worden van de vennootschapsbelasting.
Zowel het hof van beroep te Antwerpen als de Dienst voorafgaande beslissingen hebben in twee concrete gevallen 
geoordeeld dat de rechtspersoon niet per se zelf rechtstreeks het onbaatzuchtig doel moet uitvoeren, opdat ze 
uitgesloten zou kunnen worden van de vennootschapsbelasting.
In het aan het hof van beroep voorgelegde geval betrof het een vzw die zich bezighoudt met het verlenen van 
bijstand (voornamelijk verhuur van materieel) aan een andere vzw, een erkende beschutte werkplaats. Hoewel de 
opbrengst van de activiteit een zekere omvang heeft, toont de belastingadministratie niet aan dat de winsten voor 
andere doeleinden, dan het onbaatzuchtig statutair doel (in casu de ondersteuning van de andere vzw) worden 
aangewend. Er werd geen gespecialiseerd personeel ingezet en de vzw werkt uitsluitend met eigen middelen. Het 
hof oordeelt dan ook dat de administratie ten onrechte de vennootschapsbelasting heeft toegepast69.
In het aan de Dienst voorafgaande beslissingen voorgelegde geval betrof het een private stichting die haar statu-
taire belangeloze doelen verwezenlijkt via het verlenen van ‘steun’ aan vzw’s of stichtingen die één of meer van 
de belangeloze doelen concreet verwezenlijken en die haar vermogen (afkomstig van, onder meer, schenkingen 
en inbrengen ‘om niet’) belegt als een goed huisvader en de opbrengsten daaruit gebruikt voor het begunstigen 
van de belangeloze doelen.
Noch uit de tekst van de wet noch uit de voorbereidende werken kan volgens de Dienst voorafgaande beslissingen 
worden afgeleid dat de private stichting het belangeloos doel zelf moet realiseren. Niets belet een private stichting 
bijgevolg als vermogensbeheerder te fungeren en kapitaal of voordelen te verstrekken aan vzw’s die projecten 
realiseren die kaderen binnen het belangeloos doel van deze private stichting.
De Dienst voorafgaande beslissingen aanvaardt derhalve dat de stichting onderworpen is aan de rechtsperso-
nenbelasting70.
In een ander haar voorgelegd geval zouden twee beroepsverenigingen fusioneren.  Eén van de beroepsvereni-
gingen heeft een aanzienlijke reserve vergaard, die het gevolg is van een jarenlang stringent beleid dat erop 
gericht was om uit de opgehaalde bijdrages een jaarlijks overschot te puren om te anticiperen op onverwachte 
kosten.  Tegenover de jaarlijkse ledenbijdragen staan geen deelnemingsrechten in de beroepsvereniging zelf, 
maar louter het recht om ingeschreven te worden als lid van de beroepsvereniging. In het licht van de fusie zou 
deze beroepsvereniging haar reserves willen uitkeren onder de vorm van een korting op de ledenbijdrage. Voor 
de leden wiens korting hoger is dan hun bijdrage zou een fiche 281.50 worden opgesteld.  De Dienst voor Voor-
afgaande Beslissingen in fiscale zaken oordeelt dat de korting geen roerend inkomen vormt en niet impliceert 
dat de beroepsvereniging een winstoogmerk zou hebben71.

68 Artikel 32, §1 van de Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de ‘Belgische Technische Coöperatie’ in de vorm van 
een vennootschap naar publiek recht (BS 30 december 1998, 3de editie).

69  Antwerpen, 2 februari 2010, www.fiscalnet.be. 
70 Voorafgaande beslissing nr. 900.082 van 17 november 2009.
71 Voorafgaande beslissing nr. 2018.0647 van 11 september 2018
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Dit zal met name het geval zijn wanneer ze een activiteit ontplooien die uitdrukkelijk in de wet 
genoemd wordt (hierna de ‘bevoorrechte activiteiten’ genoemd)72 of wanneer de verrichtingen uit-
drukkelijk door de wet niet als verrichtingen van winstgevende aard aangemerkt worden (hierna de 
‘bevoorrechte verrichtingen’ genoemd)73.

Het betreft hier dus de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) bedoeld in titel I van de Wet van 27 juni 
1921, evenals andere lichamen die gelet op hun wettelijk statuut, ertoe gehouden zijn geen winstoog-
merk na te streven74. Het betreft dus o.m. de internationale vereniging zonder winstoogmerk, de stich-
ting, de vereniging voor onderlinge verzekering, bepaalde vennootschappen met sociaal oogmerk, … .

Zoals hoger vermeld werd de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) geïntegreerd in het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Een vereniging, volgens het WVV, wordt opgericht bij 
een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na 
in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks 
noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel75 uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de 
bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke 
verrichting in strijd met dit verbod is nietig76. Ze kan een feitelijke vereniging zijn (zonder rechtsper-
soonlijkheid) of een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) (met rechtspersoonlijkheid).  
In de wet van 27 juni 1921 werd de vzw geacht geen industriële of commerciële activiteiten uit te 
oefenen en er niet naar te streven haar leden een materieel voordeel te verschaffen77. Voortaan mag een 
vzw wel industriële of commerciële activiteiten uitoefenen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat zij 
niet langer onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting, maar wel aan de vennootschapsbelasting.

De Dienst voor voorafgaande beslissingen in fiscale zaken heeft gesteld dat de rechtsvorm an sich geen 
beslissend criterium is om uit te maken of een rechtspersoon al dan niet aan vennootschapsbelasting 
onderworpen is, tenzij zij een rechtsvorm heeft die een maatschappelijk doel impliceert waarbij winst 
wordt nagestreefd, met inbegrip van de mogelijkheid om dividenden uit te keren, in welk geval de 
rechtsvorm automatisch aan vennootschapsbelasting onderworpen is78.  Zie cassatierechtspraak in 
dezelfde zin onder 1.1.2.2. met betrekking tot burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een 
handelsvennootschap hebben aangenomen.

De rechtbank van eerste aanleg te Bergen besliste dat een rusthuis uitgebaat onder de vorm van een 
vzw onderworpen is aan de vennootschapsbelasting. Niet het feit dat de vzw publiciteit heeft gevoerd 
brengt de Rechtbank tot deze overtuiging (aangezien deze gerechtvaardigd zijn en bijkomstig zijn 
aan de belangeloze activiteit), maar de vaststelling dat de oprichters zeer hoge interestvergoedingen 
(23%) werd toegekend op hun voorschotten. Daaruit leidde de rechtbank af dat de vzw haar leden 

72 Artikel 181 WIB.
73 Artikel 182 WIB.
74 DESCHRIJVER D., Vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting, in Vennootschap en Belastingen, Kluwer, los-

bladig, Afl. 31 (december 1996), Deel III, 2 – 2621.
75 Een (rechtstreeks of onrechtstreeks) vermogensvoordeel wordt omschreven als elke verrichting waardoor de activa van 

een vereniging dalen of haar passiva stijgen en waarvoor zij hetzij geen tegenprestatie ontvangt, hetzij een tegenprestatie 
die kennelijk te laag is in verhouding tot de waarde van haar prestatie

76 art. 1:2 WVV
77 art. 1 wet 27 juni 1921
78 Beslissing nr. 2015.371 van 22 september 2015
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rechtstreeks een materieel voordeel heeft willen verschaffen79. In een geval voorgelegd aan de recht-
bank van eerste aanleg te Namen, kwam de rechtbank tot de conclusie dat de belastingadministratie 
het bewijs van het bestaan van een winstoogmerk in hoofde van het rusthuis niet had geleverd, zodat 
de vzw aan de rechtspersonenbelasting onderworpen bleef80.

Een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid is op fiscaal vlak ofwel aan de vennoot-
schapsbelasting ofwel aan de rechtspersonenbelasting onderworpen. Welke van beide belastingen 
van toepassing is, moet in principe in elk geval afzonderlijk worden beoordeeld. Evenwel kan worden 
gesteld dat, inzonderheid gelet op het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 tot bepaling van de activi-
teiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf 
met rechtspersoonlijkheid kan oprichten, een dergelijk gemeentebedrijf in de regel aan de vennoot-
schapsbelasting zal worden onderworpen81. Met ingang van aanslagjaar 1998 wordt het gemeentelijk 
havenbedrijf Antwerpen en het gemeentebedrijf Haven Oostende evenwel opgenomen in artikel 180, 
2° WIB en bijgevolg uitdrukkelijk uitgesloten van de vennootschapsbelasting82. Met ingang van aan-
slagjaar 2001 is dit tevens het geval voor het autonoom gemeentebedrijf Haven Gent.

Het Grondwettelijk Hof heeft evenwel geoordeeld dat het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheids-
beginsel geschonden is in zoverre de autonome gemeentebedrijven die een identieke taak uitoefenen 
als een intercommunale of een intergemeentelijk samenwerkingsverband en die niet in concurrentie 
treden met ondernemingen uit de privésector, niet eveneens zijn vrijgesteld van de vennootschapsbe-
lasting83. Merk op dat met ingang van aanslagjaar 2015 intercommunales niet langer onvoorwaardelijk 
vrijgesteld zijn van de vennootschapsbelasting.

Volgens de Dienst voorafgaande beslissingen verhindert het feit dat een vzw alle aandelen van een 
handelsvennootschap, die één onroerend goed bezit, die de vzw voor haar onbaatzuchtig doel zal 
aanwenden, aankoopt niet dat ze aan de rechtspersonenbelasting onderworpen kan blijven. De Dienst 
voorafgaande beslissingen stelt vast dat de aankoop van de aandelen een ‘alleenstaande’ verrichting 
betreft en de vzw geen onderneming zal exploiteren en zich ook niet zal bezighouden met verrichtin-
gen van winstgevende aard n.a.v. de verwerving van de aandelen (zo zal de vzw bv. niet actief optreden 
op de immobiliënmarkt via de handelsvennootschap)84.

Een positieve beslissing werd eveneens gegeven voor het verwerven van een minderheidsparticipatie 
in een cvba met sociaal oogmerk door een vzw85.

79 Rb. Bergen, 7 mei 2003, F.J.F., 2004/13; Fiscale Koerier, 2003/473; Fiscale Actualiteit, 2003, 31/10; Fiscoloog, 899, p. 4.
80 Rb. Namen, 28 april 2004, F.J.F., 2005/44.
81 P.V. nr. 772 van 18 februari 1997, CAHAY- ANDRE, V. & A. Kamer 1996-1997, p. 11749.
82 Wet van 6 juli 1997, BS 23.10.1997.
83 Grondwettelijk Hof, 17 juli 2014, nr. 114/2014; besproken door BUYSSE C., Sommige autonome gemeentebedrijven 

worden gediscrimineerd (bis), Fiscoloog, 2014, 1393, p. 11; Grondwettelijk Hof, 6 december 2012, nr. 148/2012; be-
sproken door BUYSSE C., Sommige autonome gemeentebedrijven worden gediscrimineerd, Fiscoloog, 2012, 1312, 
p. 14.

84 Voorafgaande beslissing nr. 900.381 van 1 december 2009.
85 Voorafgaande beslissing nr. 2011.048 van 24 mei 2011.
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1.2.2.2.  De bevoorrechte activiteiten (artikel 181 WIB)

De onder sub 1.2.2.1 bedoelde rechtspersonen blijven uitgesloten van de vennootschapsbelasting, zelfs 
als zij een onderne ming exploiteren of zich bezighouden met ver richtingen van winstge vende aard, 
op voorwaarde dat zij onder één van de volgende groepen vallen:

1. De werkelijke beroepsverenigingen en de ermee gelijkge stelde beroepsgroeperingen en inter-
professionele groepe ringen.

Een vzw erkent in het kader van de verplicht uit te voeren controles, opgelegd door het ARAB en het AREI 
kan niet als dergelijke vereniging worden aangemerkt, aangezien de leden geen lidgeld betalen, maar enkel 
de prijs betalen voor de door de vzw uitgevoerde keuring; prijs die marktconform is en door de vzw zelf 
wordt vastgesteld. De klanten van de vzw worden door het betalen van de prijs lid voor één jaar zonder 
daartoe de wil te moeten uiten86.

2. De verenigingen die het verlengstuk of de emanatie zijn van de hiervoor bedoelde verenigingen.

3. Verenigingen die ter uitvoering van de sociale wetgeving belast zijn met het innen, centralise-
ren, kapitaliseren en verdelen van de fondsen bestemd voor de toekenning van de voordelen 
bepaald in die wetgeving. Het betreft voornamelijk de sociale verzekeringskassen die door de 
professionele of interprofessionele verenigingen zijn opgericht.

Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen worden hier ook de tariferingsdiensten bedoeld. Het 
verschil tussen de verkoopprijs van medicijnen en het remgeld (dat door de klant wordt betaald) ontvangt de 
apotheker van een erkende tariferingsdienst87.

4. Verenigingen die uitsluitend of hoofdzakelijk het verstrekken of het steunen van onderwijs tot 
doel hebben.

5. Verenigingen die uitsluitend of hoofdzakelijk het organi seren van handelsbeurzen of tentoon-
stellingen tot doel hebben.
Bij gebrek aan een wettelijke definitie of toelichting tijdens de wetsgeschiedenis, moeten de begrippen ‘han-
delsbeurzen’ en ‘tentoonstellingen’ in hun gebruikelijke betekenis worden begrepen. Onder een ‘handels-
beurs’ moet volgens het Hof van Cassatie bijgevolg een evenement worden verstaan “waarbij bedrijven hun 
producten en diensten tentoonstellen en demonstreren aan potentiële klanten met het oog op het promoten en 
het commercialiseren ervan”. En een tentoonstelling is volgens het Hof “een uitstalling van voorwerpen om 
door het publiek bekeken te worden”.  Een muziekfestival is geen handelsbeurs, noch een tentoonstelling88

6. De erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp.

7. De verenigingen die erkend zijn om giften te ontvangen die in aanmerking komen voor een 
belastingvermindering bij de schenker, evenals de vereniging die erkend zouden zijn indien ze 
daartoe een aanvraag zouden indienen of omdat ze aan alle voorwaarden voldoen waaraan de 
erkenning is onderworpen behoudens die welke erin bestaat de bedrijvigheid op nationaal vlak 

86  Brussel, 22 januari 2009, www.fiscalnet.be.
87 Rb. Antwerpen, 27 april 2011, 2011, 1265, p. 12; bevestigd door Antwerpen, 13 november 2012, TFR, 446, 2013/N48.
88 Cass., 16 juni 2016, besproken door BUYSSE C, Worden muzikanten tijdens een muziekfestival ‘tentoongesteld’?, 

Fiscoloog, 2016, 1492, p. 11
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te ontwikkelen of een invloedsfeer te hebben die één van de gemeenschappen of gewesten of het 
gehele land bestrijkt, naar het geval.

Alle andere voorwaarden moeten wel vervuld zijn, dus ook de voorwaarde dat de vzw wegens haar werk-
zaamheden door de staat of één van de Gemeenschappen moet worden gesubsidieerd89. Niet voldoende is 
dat de overkoepelende federatie, waartoe de vzw behoort, gesubsidieerd wordt en aan de vzw een toelage 
toekent90.
Volgens het hof van beroep te Luik is vereist dat meer dan occasionele subsidies verkregen worden, maar dit 
impliceert evenwel niet dat de toegekende subsidies verband houden met alle activiteiten van de betrokken 
instellingen, noch dat die subsidies hun voornaamste financieringsbron zijn91.

8.  Rechtspersonen opgericht met toepassing van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigin-
gen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, en de stichtin-
gen, voor zover hun activiteit louter bestaat in certificatie in de zin van de wet van 15 juli 1998 
betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen, en de door hen 
uitgegeven certificaten krachtens artikel 13, §1, eerste lid, van dezelfde wet voor de toepassing 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 gelijkgesteld worden met de effecten waarop 
ze betrekking hebben92.

Uit de voorbereidende werken blijkt dat de onder sub 8 vermelde uitsluiting ertoe strekt de inkomsten die 
voortkomen uit een activiteit die bestaat in de certificatie van effecten, verricht door privéstichtingen te 
onderwerpen aan de rechtspersonenbelasting. Nog steeds volgens de voorbereidende werken moeten daartoe 
evenwel volgende voorwaarden worden nageleefd:

 – zich conformeren aan de regels van de certificatie als bepaald bij de Wet van 15 juli 1998 betreffende de 
certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen;

 – die activiteit als enige activiteit en zonder winstoogmerk verrichten;
 – geen afwijking toestaan op de onoverdraagbaarheid van de effecten waarop de certificatie betrekking 

heeft93.
In de rechtsleer werd ons inziens terecht gewezen op het feit dat de derde voorwaarde geen steun vindt in 
de wet. Noch de Wet van 15 juli 1998, noch de voorwaarden voor fiscale transparantie verwijzen naar de 
onoverdraagbaarheid94. Hoewel de niet overdraagbaarheid van de onderliggende effecten de regel is, is deze 
regel van aanvullend recht, aangezien in de wettekst uitdrukkelijk gesteld wordt ‘behoudens andersluidende 
bepaling’95.
Voor wat de fiscale transparantie van de certificaten betreft wordt wel de voorwaarde gesteld dat de emittent 
van certificaten die betrekking hebben op aandelen onmiddellijk en na aftrek van eventuele kosten, aan de 
houder van certificaten de dividenden betaalbaar stelt en het overschot na vereffening die eventueel door de 
vennootschap worden uitgekeerd, alsook alle bedragen die voortkomen uit de vermindering of de aflossing 
van het kapitaal. Uit de voorbereidende werken blijkt dat met onmiddellijke bedoeld wordt binnen de 15 
dagen96. Vennootschapsrechtelijk kan van wel afgeweken worden van de onmiddellijke doorstorting (zonder 
evenwel afbreuk te doen van de verplichting tot doorstorting an sich97), maar dit brengt dan wel met zich mee 

89 Artikel 58, §1, eerste lid, 4° KB/WIB.
90 Antwerpen, 10 juni 2003, F.J.F., 2004/112; Fiscoloog, 2004, 956, p. 10.
91 Luik, 14 november 2014, besproken door BUYSSE C., Moet de ‘volledige’ activiteit worden gesubsidieerd?, Fiscoloog, 

2015, 1424, p. 13. 
92 Ingevoerd door artikel 62 van de Wet van 2 mei 2002 (BS 11/12/2002, Ed. 1) met ingang van 1 juli 2003.
93 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Gedr.St., 50, 1301/008.
94 VAN BREEDAM S. en ACKERMANS R., Het administratiekantoor. Techniek van estate- en successieplanning, Meche-

len, Ced.Samsom, 2002, p. 80.
95 Artikel 242, §1, zesde lid en artikel 503, vijfde lid W.Venn.
96 Parl.St., Kamer, 1997-98, 1430/1, 3 en 6.
97 BRAECKMANS H. en HOUBEN R., Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 519, nr. 960; 

RUYSSEVELDT J., Praktijkgids Successieplanning, 2011, 599, nr. 4.258; ACKERMANS R. en VAN BREEDAM S., 
Certificering van effecten, Mechelen, Kluwer, 2007, 44; SPRUYT E., Juridische aspecten van ondernemingsoverdracht, 
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dat de houder van het certificaat niet langer voor de toepassing van het Wetboek inkomstenbelasting met de 
aandeelhouder gelijkgesteld wordt98. Volgens de letter van de wet brengt een afwijking van de onmiddellijke 
doorstortingsverplichting evenwel niet met zich mee dat de stichting automatisch aan de vennootschapsbe-
lasting zou worden onderworpen. Artikel 181 WIB verwijst immers enkel naar het vennootschapsrechtelijk 
kader (zie supra).
De verwijzing naar de wet van 15 juli 1998 brengt met zich mee dat enkel effecten van een nv, Comm.VA of 
een bvba bedoeld worden. Voor de certificering van andere effecten of effecten van andere vennootschapsvor-
men kan men zich niet beroepen op de vrijstelling en moet men zich verlaten op de administratieve praktijk 
die bestond vóór de invoering van voormelde wet99.

Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen is een vzw met als statutair en werkelijk doel ‘het inrichten 
en het organiseren van taalopleidingen’ zonder dat zij daarbij een winstoogmerk nastreeft, uitgesloten van de 
vennootschapsbelasting. De wet maakt geen onderscheid naargelang door wie het onderwijs wordt verstrekt, 
zodat de regeling ook geldt voor het verstrekken of steunen van privéonderwijs100.

1.2.2.3.  De bevoorrechte verrichtingen (artikel 182 WIB)

Voor de onder sub 1.2.2.1 bedoelde rechtspersonen worden de volgende verrichtingen niet als verrich-
tingen van winstgevende aard aangemerkt:
 – De verrichtingen die niet voldoende vaak (alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen) wor-

den herhaald;
 – De verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen ingezameld in het kader van de sta-

tutaire opdracht;
 – De verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, han-

dels- of landbouwverrichtingen betrekking hebben of niet volgens nijverheids- of handelsme-
thoden worden uitgevoerd.

Deze objectieve criteria werden ingevoerd door de Wet van 3 november 1976101. Naast deze objec-
tieve wordt in de rechtspraak nog steeds verwezen naar subjectieve criteria, die voor voormelde wet 
belangrijk waren. Als subjectieve criteria kunnen worden genoemd: de statutaire doelomschrijving, 
het gebruik van de behaalde voordelen ter verwezenlijking en ondersteuning van de ideële doelstelling, 
het al of niet verdelen van winsten onder leden (winstoogmerk) en de bestemming van het vermogen 
na ontbinding102.

in KMO- Overdracht, Mechelen, Kluwer, 2005, 468; VAN BRUYSTEGEM B., Artikel 503, Comm.V en V., bijwerking 
22 maart 2004, 12.

98 Artikel 13, §1 van de Wet van 15 juli 1998.
99  VAN BOVEN R., De Belgische private stichting als certificeringsvehikel: onbekend is onbemind, TEP, 2014, 2, p. 144, 

nr. 71; LEMMENS J., De Belgische stichting door een fiscale bril gezien, Acc. & Bedr., 2004, 10, 14; VAN GERVEN 
D., De private stichting als administratiekantoor, in Tendensen in het economisch recht: het gebruik van data door een 
onderneming, aspecten van consumentenbescherming, de stichting, Antwerpen, Maklu, 2006, 393-395, 40-41.

100  Rb. Antwerpen, 10 januari 2007, www.fiscalnet.be; Fiscoloog, 2007, 1066, p. 11.
101 BS 9 december 1976.
102 VAN DEN EECKHAUT R., Raakpunten vennootschapsbelasting – rechtspersonenbelasting, in Fiscaal Praktijkboek 

‘95-’96, Kluwer, Antwerpen, p. 295.
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1.2.2.3.1. Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen

Hieronder wordt volgens de belastingadministratie verstaan de verrichtingen waarvan niet kan worden 
gezegd dat ze zo vaak worden herhaald dat ze een ‘bezigheid’ vormen. Als voorbeeld geeft de adminis-
tratieve commentaar: het sporadisch organiseren van bals of andere feestelijkheden of het inrichten 
van tombola’s of soortgelijke verrichtingen om fondsen in te zamelen, voor zover wel te verstaan die 
verrichtingen noch herhaaldelijk, noch veelvuldig worden gesteld. De frequentie moet per belastbaar 
tijdperk worden beoordeeld103.

Een vzw die de organisatie van een jaarlijks evenement als hoofddoel heeft en dit een heel jaar voor-
bereidt en werkt volgens handelsmethoden, kan worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 
In die omstandigheden is dit evenement geen alleenstaande of uitzonderlijke verrichting104.

1.2.2.3.2. Beleggen van fondsen

Het betreft roerende of onroerende beleggingsverrichtingen (met inbegrip van de verhuring van onroe-
rende goederen binnen het kader van de maatschappelijke werkzaamheid) die geacht zouden worden 
tot het normaal beheer van een privévermogen te behoren indien ze werden verricht door natuurlijke 
personen of door verenigingen, enz., zonder rechtspersoonlijkheid105.

Deze bepaling is vooral van belang voor de vzw- pensioenfondsen, maar kan ook door andere vzw’s 
worden ingeroepen.

1.2.2.3.3. Verrichtingen die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtin-
gen betrekking hebben of niet volgens nijverheids- of handelsmethoden wordt uitgevoerd

1.2.2.3.3.1. Bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking hebben

Om te weten of een bedrijvigheid bijkomstig is, baseert de administratie zich op twee objectieve 
criteria vermeld in de voorbereidende werkzaamheden bij de Wet van 3 november 1976106: het ver-
wantheidscriterium en het kwantitatief criterium.

Het verwantheidscriterium geldt voor de gevallen waarin de bedrijvigheid een noodzakelijk corolla-
rium is van de onbaatzuchtige hoofdwerkzaamheid, d.i. wanneer deze laatste gewoonweg onmogelijk 
is zonder de uitoefening van de betrokken bedrijvigheid. Die bedrijvigheid vloeit dan eenvoudig voort 
uit de onbaatzuchtige (sociale, liefdadige, culturele, enz.) werkzaamheid, in die zin dat ze slechts 
samen met die werkzaamheid voorkomt, d.w.z. tezelfdertijd en op dezelfde plaats.  Zo kan b.v. als 
bijkomstig worden beschouwd het uitgeven van publicaties voor het kenbaar maken van de sociale, 
culturele, enz., oogmerken van de rechtspersoon. Zo kan in beginsel worden aanvaard dat aan het 

103 Com.I.B. nr. 182/2.
104 Com.I.B. nr. 182/3; Cass., 14 januari 2011, R.W., 2011-12, 16; zie in dezelfde zin ook: Antwerpen, 28 februari 2017, 

Besproken door BUYSSE C., Van ‘bescheiden’ muziekfestival naar ‘megaevent’, Fiscoloog, 2017, 1513, p. 2; vonnis 
a quo Rb. Antwerpen, 18 maart 2015, besproken door BUYSSE C., Organisator van jaarlijks muziekfestival: Ven.B. of 
RPB?, Fiscoloog, 2015, 1436, p. 12

105 Com.I.B. nr. 182/4
106 Gedr.St., Senaat, 1975-76, nr. 925/2, p. 18.
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verwantheidscriterium is voldaan wanneer de industriële-, commerciële of landbouwactiviteit wordt 
verricht in het kader van een therapie en voor zover zij er een wezenlijk bestanddeel van vormt107.

De formele omschrijving van het doel is niet doorslaggevend; er moet worden nagegaan wat de wer-
kelijke activiteiten van de vzw zijn108.

In zijn arrest van 29 april 2005 heeft het Hof van Cassatie evenwel het verwantheidscriterium verwor-
pen109. Vzw’s die zich in hoofdzaak bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard kunnen 
niet onder de hier besproken uitzondering vallen. Nochtans heeft nadien het hof van beroep te Brussel 
geoordeeld dat een Oxfam Wereldwinkel uitgesloten was van de vennootschapsbelasting louter en 
alleen op basis van de vaststelling dat het verwantheidscriterium voldaan was110.

Voor het kwantitatief criterium kijkt men naar het aantal ingezette personen en het belang van de 
gebruikte materiële middelen111.

Met de materiële middelen, die worden gebruikt in het kader van een therapie die wordt gevolgd 
door personen opgenomen door de rechtspersoon, evenmin als met die personen zelf mag volgens de 
administratie geen rekening gehouden worden112.

Het aandeel van de door handelsverrichting gegenereerde omzet in de totale omzet van de vzw is 
daarbij evenwel niet relevant113.

De rechtbank van eerste aanleg te Leuven heeft (louter) op basis van de vaststelling dat de winsten 
van een vzw overgedragen worden en dus niet tijdens het jaar zelf aangewend worden voor de ideële 
activiteit, besloten dat de winstgenererende activiteiten niet bijkomstig waren114.

1.2.2.3.3.2. Niet volgens nijverheids- of handelsmethoden wordt uitgevoerd

Om te weten of er nijverheids- of handelsmethoden worden gebruikt, dient men volgens de adminis-
tratie na te gaan of er gewerkt wordt op een wijze die in een bepaalde sector gewoonlijk wordt gevolgd 
door industriële of handelsondernemingen115. Volgende beoordelingscriteria kunnen hierbij gehanteerd 
worden: de wijze waarop reclame wordt gevoerd, de aangewende verkoop- en distributiemethodes, 
de aard van de verkregen inkomsten, de aard van de cliënteel, het ingezette personeel, de wijze van 
financieren116. Het feit dat de activiteiten gebeuren met werklozen, vrijwilligers en stagiairs van hoge-

107 Com.I.B. nr. 182/13.
108 Gent, 4 oktober 2011, besproken door VAN CROMBRUGGE, vzw met café: toch rechtspersonenbelasting, Fiscoloog, 

2011, p. 7.
109 Com.I.B. nr. 182/6; Cass., 29 april 2005, T.R.V., 2005, 387, met noot DESCHRIJVER D.
110 Brussel, 21 juni 2006, Fiscale Koerier, 2006/648; Fiscale Actualiteit, 2006, 35/9; Fiscoloog, 2006, 1050, p. 11; A.F.T., 

december 2006, p. 33.
111 Com.I.B. nr. 182/14.
112 Com.I.B. nr. 182/15-16
113 Gent, 4 oktober 2011, besproken door VAN CROMBRUGGE, vzw met café: toch rechtspersonenbelasting, Fiscoloog, 

2011, p. 7.
114 Rb. Leuven, 12 september 2014, Rol nr 08/890/A
115 Com.I.B. nr. 182/10
116 Com.I.B. nr. 182/11
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scholen, wijst erop dat ze niet volgens nijverheids- of handelsmethoden worden uitgevoerd117. Volgens 
het hof van beroep te Brussel mag een vzw reclame voeren op voorwaarde dat het ‘altruïstisch’ oog-
merk van de vzw in haar publiciteit wordt vermeld118.

Volgens de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken lijkt het overduidelijk dat er een 
winststreven dient te zijn en niet enkel het uitsparen van kosten om te kunnen spreken van een han-
delsmethode. Het delen van kosten via een non- profit structuur (“die geen winstoogmerk nastreeft”) 
leidt niet tot een handelsmethode. Er dient sprake te zijn van een clientèle en van het nastreven van 
netto- winsten119.

1.2.2.3.3.3. ‘Of’

De vraag stelt zich of het volstaat dat één van voornoemde voorwaarde voldaan zijn opdat de vzw 
uitgesloten zou zijn van de vennootschapsbelasting of dat beide voorwaarden daartoe moeten vervuld 
zijn.

In de Franstalige literatuur werd op basis van het gebruik van het woordje ‘of’ meestal verdedigd dat 
het volstaat dat één voorwaarde vervuld is. Zelfs al kan een activiteit – noch volgens het verwant-
schapscriterium, noch volgens het kwantitatief criterium – als bijkomstig worden aangemerkt, dan nog 
kan de vereniging uitgesloten blijven uit het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting indien 
de verrichtingen niet volgens nijverheids- of handelsmethoden worden uitgevoerd120.

Dit standpunt werd recent gevolgd door het hof van beroep te Brussel121. In zijn commentaar op 
dit arrest noemde Van Crombrugge voormeld standpunt vanuit maatschappelijk oogpunt bijzonder 
sympathiek, maar betwijfelde wel of het de wil van de wetgever was dat het niet- gebruiken van nij-
verheids- of handelsmethoden voor lichamen zonder winstoogmerk een zelfstandige uitsluitingsgrond 
uit de vennootschapsbelasting is122.

Ook de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt is van oordeel dat het woord ‘of’ in deze wetsbepaling 
wijst op twee mogelijke uitzonderingen op de principiële onderwerping aan de vennootschapsbe-
lasting van een vzw die zich bezighoudt met verrichtingen die volgens deze wetsbepaling worden 
gediskwalificeerd als verrichtingen van winstgevende aard. Inzake een vakantiepark voor sociaal 
toerisme oordeelde de rechtbank dat uit de gezamenlijke kenmerken van de uitbating diende te worden 

117 Gent, 4 oktober 2011, besproken door VAN CROMBRUGGE, vzw met café: toch rechtspersonenbelasting, Fiscoloog, 
2011, p. 7.

118 Brussel, 19 januari 1995, niet gepubliceerd, geciteerd door I. VERSCHOOTE in noot bij Brussel, 16 januari 1998, A.F.T. 
8/98, p. 301.

119 Beslissing nr. 2017.871 van 27 februari 2018; Beslissing nr. 2015.406 van 15 september 2015
120 PARENT X., L’assujettissement à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales et ses principales conséquen-

ces, in A.S.B.L., Fondations et associations internationales, Brugge, Die Keure, 2004, 447; AFSCHRIFT T., Les A.S.B.L. 
exerçant une activité économique et le droit fiscal, in Evaluation critique d’un succès, C.D.V.A. (ed.), Gent, Story – Sci-
entia, 1985, p. 450 en 452; COOPENS P. en BAILLEUX A., Droit fiscal. Les impôts sur les revenus, Brussel, Larcier, 
1985, p. 303, GAILLY E., La fiscalité des ASBL, Brussel, Licap, 1997, p. 73; SIMONET L. en ELOY M., Le régime 
fiscal des associations sans but lucratif et de certains autres groupements et institutions, J.T., 1997, p. 406-407.

121 Brussel, 21 juni 2006, T.F.R., 2008, p. 69; Fiscale Koerier, 2006/648; Fiscale Actualiteit, 2006, 35/9; Fiscoloog, 2006, 
1050, p. 11; A.F.T., december 2006, p. 33.

122 VAN CROMBRUGGE S., Vzw- wereldwinkel niet aan vennootschapsbelasting onderworpen, Fiscoloog, 2006, 1050, 
p. 11.
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afgeleid dat de vzw niet te werk ging op een wijze die in de horeca- en hotelsector gewoonlijk wordt 
gevolgd door nijverheids- en handelsondernemingen. Vermits de vzw aldus voldeed aan de tweede 
uitzondering op de principiële onderwerping aan de vennootschapsbelasting, dient niet te worden 
onderzocht of haar verrichtingen al dan niet bestonden in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op 
nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking had123. Het hof van beroep te Antwerpen 
verklaart het beroep van de Belgische Staat ongegrond en oordeelt dat de eerste rechter terecht en 
omwille van de motieven die het hof overneemt, geoordeeld heeft dat de vzw onderworpen is aan de 
rechtspersonenbelasting. Niettegenstaande het hof expliciet stelt de motieven van de eerste rechter 
over te nemen, lijkt het hof de duidelijke stellingname inzake de interpretatie van het woord ‘of’ te 
nuanceren, waarin ze stelt: ‘voor zover handels- en nijverheidsmethoden worden aangewend, (heeft) 
de gevoerde bedrijvigheid slechts een bijkomstig karakter (...)124.

In een recenter arrest heeft datzelfde hof evenwel gesteld: ‘Er bestaat geen discussie over het feit 
dat het woordje ‘of’ in artikel 182, 3° WIB92 erop wijst dat er twee mogelijke uitzonderingen zijn, 
waarbij het volstaat dat één van de uitzonderingen van toepassing is opdat de VZW niet aan de ven-
nootschapsbelasting is onderworpen.’125

Volgens de administratie moeten beide voorwaarden jaarlijks worden beoordeeld en afzonderlijk in 
beschouwing worden genomen126. Dit standpunt wordt door bepaalde auteurs onderschreven127. De 
werkelijke betekenis van de tweede voorwaarde bestaat erin duidelijk te maken dat een vzw aan de 
vennootschapsbelasting moet worden onderworpen wanneer zij voor haar hoofdwerkzaamheid, die zij 
beweert ideëel te zijn, gebruik maakt van nijverheids- of handelsmethoden. Dat lijkt het geval te zijn 
wanneer zij voor haar hoofdbezigheid werkt met een economisch doel, een organisatie en strategie 
op termijn en met rationele beheersmethoden die gesteund zijn op de begrippen kosten, opbrengsten 
en rentabiliteit128.

De Dient voor voorafgaande beslissingen in fiscale zaken heeft evenwel bij herhaling expliciet gesteld 
dat het twee alternatieve voorwaarden betreft en het volstaat dat aan één ervan voldaan is129.

Het hof van beroep te Gent lijkt tot de onderwerping aan de vennootschapsbelasting te besluiten louter 
op basis van de vaststelling dat er handelsmethoden werden aangewend, zonder te onderzoek of de 
verrichtingen bijkomstig zijn130.

123  Rb. Hasselt, 24 december 2009, www.fiscalnet.be.
124  Antwerpen, 27 september 2011, www.fiscalnet.be; Fiscale Koerier, 2011, 490.
125  Antwerpen, 23 oktober 2013, www.fiscalnet.be. 
126 Com.I.B. nr. 182/9.
127 DE SCHRIJVER D., Vzw & Belastingen, Kalmthout, Biblo, 2005, nr. 167.
128 VAN CROMBURGGE S., Beginselen van de vennootschapsbelasting, Biblo, Kalmthout, 2006, p. 24; VAN CROM-

BRUGGE S., Naar een hervorming van het fiscale stelsel van vzw’s?, in Recht zonder omwegen. Fiscale opstallen aan-
geboden aan Prof. Dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, Brussel, Larcier, 1999, 239, nr. 13; VAN 
CROMBRUGGE S., De fiscale aspecten van de vzw, A.J.T. –Dossier, 1994-95, p. 15-16.

129 Beslissing nr. 2017.871 van 27 februari 2018; Beslissing nr. 2015.371 van 22 september 2015; Beslissing nr. 2015.406 
van 15 september 2015

130 Gent, 18 maart 2014, Rol nr 2012/AR/763
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1.2.3.  Alles of niets

In dit verband wordt de aandacht gevestigd op het feit dat eenmaal de rechtspersoon onderworpen is 
aan de vennootschapsbelasting, geheel haar werkzaamheid als winstgevend wordt beschouwd.

Alle bepalingen van de vennootschapsbelasting, dus ook deze inzake herkwalificatie van interesten 
in dividenden, dienen dan ook te worden toegepast131.

Dit alles of niets karakter werd als onbillijk aangemerkt en er werd dan ook reeds voor gepleit om 
voor vzw’s die deels een ideële activiteit ontplooien en deels een economische activiteit een gedeel-
telijke toepassing van de rechtspersonenbelasting, respectievelijk vennootschapsbelasting mogelijk 
et maken132.  Dit zou meteen een oplossing bieden voor de problemen die zich stellen in de publieke 
sector inzake mededingingsverstoring en ongeoorloofde staatssteun133.

1.2.4.�  Rechtzekerheidsbeginsel

Een vzw onderwerpen aan de vennootschapsbelasting nadat voor vorige belastbare tijdperken reeds 
verschillende controles werden uitgevoerd waarin de toepassing van de rechtspersonenbelasting niet 
in vraag werd gesteld, is strijdig met artikel 1 van het Eerste aanvullend protocol bij het Europees 
verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Het rechtsze-
kerheidsprincipe maakt deel uit van het principe van de voorzienbaarheid van de belastingen, dat door 
voormeld artikel wordt gewaarborgd en voorrang heeft op het intern recht (m.i.v. het grondwettelijk 
éénjarigheidsbeginsel, dat door de fiscus werd opgeworpen)134.

Van Crombrugge oordeelt dat het rechtszekerheidsbeginsel zoals geformuleerd door het EHRM, 
het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof wil dat het recht voorzienbaar en toegankelijk zou zijn 
vóór men de handelingen stelt, waarop dat recht moet worden toegepast, maar niet garandeert dat 
feiten altijd op dezelfde manier en met dezelfde uitkomst zullen worden beoordeeld. Dat laatste zou 
volgens deze auteur een kwestie van algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn, die volgens 
de rechtspraak van het Hof van Cassatie moeten wijken voor het grondwettelijk legaliteitsbeginsel135.

Het Hof van Cassatie heeft het arrest van het hof van beroep te Brussel verbroken omdat het hof niet 
heeft nagegaan of de wet (in casu artikel 180 tot 182 WIB) op basis waarvan de VZW onderworpen 
werd aan de vennootschapsbelasting; toegankelijk, precies en voorzienbaar in haar toepassing is (for-
meel rechtszekerheidsbeginsel).  Het hof van beroep heeft enkel het materieel rechtszekerheidsbeginsel 
getoetst en kon op basis daarvan niet besluiten tot een inbreuk op artikel 1 van het Eerste aanvullend 

131  Rb. Bergen, 21 januari 2010, www.fiscalnet.be.
132  VAN CROMBRUGGE S., Naar een hervorming van het fiscale stelsel van VZW’s?, in Recht zonder omwegen. Fiscale 

opstellen aangeboden aan Prof. dr. J.J. Couturier, Brussel, De Boeck & Larcier, 1999, p. 245-247, nrs. 24-26
133 PEETERS B., Pleidooi voor een meer functionele opdeling van het toepassingsgebied van de vennootschaps- en de 

rechtspersonenbelasting, in In het vennootschapsbelang. Liber Amicorum Herman Braeckmans, Antwerpen, Intersentia, 
2017, p. 337 – 361

134 Brussel, 9 september 2014, Fiscale Koerier, 2015/05, p. 525 
135 VAN CROMBRUGGE S., Venn.B of RPB: speelt ook rechtszekerheidsbeginsel een rol?, Fiscoloog, 2015, 1418, p. 5.
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protocol bij het Europees verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, dat enkel het formeel 
rechtszekerheidsbeginsel impliceert136.

Het komt ons voor dat het onderscheid tussen enerzijds het formeel rechtzekerheidsbeginsel (beschermd 
door het EVRM) en anderzijds het materieel rechtszekerheidsbeginsel (als element van de beginselen 
van behoorlijk bestuur) bij de beoordeling van de uitkomst van voormeld arrest irrelevant is. Verdedigd 
kan worden dat het formeel rechtzekerheidsbeginsel eerder rechtskwesties (de voorzienbaarheid en 
toegankelijk van het recht) betreft, terwijl het materieel rechtszekerheidsbeginsel eerder feitenkwesties 
(beoordeling van de feiten) betreft. Verschillende auteurs hebben er op gewezen dat het onderscheid 
tussen feitenkwesties en rechtskwesties artificieel is en niet passend is voor de beoordeling van het 
vertrouwensbeginsel137. In elke discussie omtrent belastingen spelen feiten, de wet en de relatie tot 
elkaar. Zij zijn onlosmakelijk in de beoordeling138. Oordeelt men dat de vraag of een VZW al dan niet 
onderworpen is aan de vennootschapsbelasting een feitenkwestie is, dan zou de uitkomst van het arrest 
correct zijn op basis van het materieel vertrouwensbeginsel. Oordeelt men dat voormelde vraag een 
rechtskwestie betreft, dan kan verdedigd worden dat uit het feit dat gespecialiseerde taxatieambtenaren 
een niet gewijzigde wettekst opeens anders gaan toepassen op niet gewijzigde feiten, bewijst dat de 
desbetreffende wettekst niet toegankelijk, precies en voorzienbaar in haar toepassing is.  Mocht het 
hof van beroep te Luik, naar waar de zaak is doorverwezen, vaststellen dat de betwisting zowel een 
rechtskwestie als feitenkwestie betreft en dat voor wat deze aspecten betreft respectievelijk het formeel 
rechtszekerheidsbeginsel (omwille van de hiervoor uiteengezette reden) en het materieel rechtzeker-
heidsbeginsel (omwille van de reden uiteengezet door het hof van beroep te Brussel) is geschonden, 
is het verre van zeker dat het Hof van Cassatie dit arrest opnieuw zou verbreken.

Volledigheidshalve moet nog worden opgemerkt dat ook het materieel vertrouwensbeginsel niet in 
alle gevallen moet wijken voor het legaliteitsbeginsel. Het Hof van Justitie heeft immers geoordeeld 
dat ook het materieel vertrouwensbeginsel deel uitmaakt van de communautaire rechtsorde. In tegen-
stelling met ons hoogste rechtscollege is het Hof van Justitie van oordeel dat dit zelfs geldt in contra 
legem situaties139. Gelet op de primauteit van het supranationaal recht houdt dit in dat voor belastingen 
die door het EU – recht worden geregeld (btw, moeder- dochterrichtlijn, …) ook het materieel ver-
trouwensbeginsel ten volle moet kunnen spelen. Het Hof van Cassatie zou dit recent erkend hebben 
bij een btw- betwisting140. Uit een ander cassatiearrest van dezelfde datum blijkt dan weer dat het Hof 

136  Cass., 26 februari 2016, JLMB, 2016/40, p. 1887 met noot PARMENTIER C., La loi fiscale et l’article 1er du Premier 
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; T.F.R., sep-
tember 2016, 506, p. 698 met conclusies van advocaat – generaal Henkes en noot GOMMERS S., Een voorzienbare 
miskenning van het voorzienbaarheidsbeginsel; RABG, 2016/19, 1407 met noot SOETAERT F. en VANDEPITTE C., Is 
het voorzienbaarheidsbeginsel ook van toepassing op de administratie?; besproken door SALENS P., Wie of wat is nog 
te vertrouwen?, Fiscale Actualiteit, 2016, 39/6; VAN CROMBRUGGE S., Venn.B. of RPB: geen kwestie van rechtsze-
kerheidsbeginsel, Fiscoloog, 2016, 1478, p. 10

137 VANDEBERGH H., Grenzen aan de toepassing van het vertrouwensbeginsel, TFR, 2003, 237, 217-221; VAN ORSHO-
VEN P., Waarom gemakkelijk … Over afspraken met de fiscus, in Liber Amicorum J.J. Couturier: recht zonder omwe-
gen, Brussel, Larcier, 1999, 106.

138 DAUGINET V., LOIX Y., Over de schijnbaar moeilijke verzoening tussen de legaliteit en de rechtsbescherming tegen 
onbehoorlijk bestuur in de fiscaliteit, A.F.T., mei 2003, p. (234) 239, nr. 33.

139 HvJ, 14 september 2016, C-181/04 en C-183/044, Elmeka NE
140 Cass., 2 september 2016, besproken door VAN DYCK J., Wint ‘vertrouwensbeginsel’ het dan toch van ‘legaliteitsbegin-

sel’?, in Fiscoloog, 2016, 1491, p. 1
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van Cassatie voormelde Europese rechtspraak verwerpt en ook in btw- betwistingen er geen graten in 
ziet dat de belastingadministratie haar eigen administratieve beslissingen miskent141.

Het hof van beroep te Gent heeft het beroep op het rechtszekerheidsbeginsel, dat erin bestond te stellen 
dat de VZW al meer dan 20 jaar aan de rechtspersonenbelasting werd onderworpen, afgewezen142. 
Volgens dat hof moet de belastingadministratie de wet toepassen en kan zij ten allen tijde op basis 
van feitelijke vaststellingen tot de overtui ging of het inzicht komen dat de vennootschapsbelasting 
toepasselijk is. De belastingplichtige kan in deze feitelijke appreciatie en context geen rechten putten 
uit een verkeerde toepassing van de fiscale wet in het verleden. Men ziet dat het hof de betwisting 
kwalificeert als een rechtskwestie en bevestigt voormelde stellingname in de rechtsleer dat het onder-
scheid tussen feiten- en rechtskwesties artificieel is. Het hof merkt nog op dat de belastingplichtige 
kennis kon nemen van de wetgeving en de toepassing ervan voor haar niet onvoorzienbaar is.  Ook 
hier stelt de vraag zich of de wetgeving inderdaad voorzienbaar was, nu de belastingadministratie ze 
blijkbaar toch 20 jaar verkeerd had toegepast. 

1.2.5.  Overgang naar vennootschapsbelasting

Uit het antwoord van de minister op een parlementaire vraag bleek dat wanneer een rechtspersoon 
die onderworpen was aan de rechtspersonenbelasting, onderworpen wordt aan de vennootschapsbe-
lasting143:

 – De winsten die de vzw maakte toen ze aan de rechtspersonenbelasting onderworpen was, be-
schouwd zullen worden als belaste reserves op de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin 
de vzw aan de vennootschapsbelasting was onderworpen.

 – Voorzieningen voor risico’s en kosten mogen eveneens als belaste reserves worden aangemerkt.
 – De vorige verliezen kunnen volgens de minister dan weer niet overgedragen worden.

De Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken heeft onder verwijzing naar voormeld 
antwoord, aanvaard dat de van de gemeente ontvangen bedragen die als ‘kapitaalsubsidies’ werden 
ge boekt, ‘belaste reserves’ zullen vormen op de eerste dag van het belastbaar tijdperk in de loop 
waarvan het autonoom gemeentebedrijf overgaat naar de vennootschapsbelasting144.

De activa en passiva moeten volgens de belastingadministratie worden geacht ingebracht te zijn op de 
eerste dag van het tijdperk waarvoor de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting onderworpen 
is en dit tegen een waarde die in overleg met de belastingplichtige moet worden bepaald. Daarbij kan 
eventueel gesteund worden op de jaarlijkse aangifte in de taks tot vergoeding der successierechten145.

141 Cass., 2 september 2016, Fiscale Koerier, 2016/17, p. 854
142 Gent, 8 december 2015, besproken door VAN CROMBRUGGE S., Vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting, 

Fiscoloog, 2016, 1487, p. 12
143 PV nr. 1043 van 19 december 2005, CHASTEL, V. & A., Kamer, 2005-06, nr. 114, p. 21922-21925
144 Voorafgaande beslissing nr. 2014.431 van 10 maart 2015
145 Circ. Nr. Ci.D. 19/292.822 van 19 september 1977.
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In de rechtsleer werd uit voormelde parlementaire vraag afgeleid dat de meer- of minderwaarden 
gerealiseerd n.a.v. de overgang naar de vennootschapsbelasting eveneens als belaste reserves moeten 
worden gekwalificeerd146.

Volgens Deschrijver verzet het annaliteitsbeginsel zich inderdaad tegen het in aanmerking nemen van 
vroegere verliezen geleden ten tijde van de onderworpenheid aan de rechtspersonenbelasting, daar 
ook geen wettelijke bepaling dit toestaat147. Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Bergen kunnen 
de verliezen wel worden overgedragen148.

De wet van 17 maart 2019 (BS 3 april 2019) regelt de overgang van de rechtspersonenbelasting naar 
de vennootschapsbelasting (nieuw art. 184quinquies WIB 1992). De regeling is van toepassing “vanaf 
het aanslagjaar verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2019”.

De belangrijkste punten zijn:
 – Onder voorbehoud van de bepaling van artikel 184ter, §1, eerste alinea WIB 1992, wordt “het 

deel van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de bedragen waarop is ingeschreven ter ge-
legenheid van de uitgifte van winstbewijzen of van andere inbrengen in geld of in natura, dat 
voorheen werkelijk werd gestort en waarvan geen terugbetaling of vermindering heeft plaats-
gevonden tijdens de boekjaren afgesloten vóór het boekjaar dat verbonden is aan het eerste 
aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting is onderworpen”, aange-
merkt als gestort kapitaal in de zin van artikel 184 WIB 1992, onder de voorwaarden bedoeld in 
de eerste tot de derde alinea van dat artikel (art. 184quinquies, al. 1, 1° WIB 1992).

 – De voorheen gereserveerde winsten, al dan niet geïncorporeerd in kapitaal, en de voorzieningen 
voor risico’s en kosten die door de rechtspersoon zijn geboekt in de jaarrekening met betrekking 
tot het boekjaar afgesloten vóór het boekjaar dat verbonden is aan het eerste aanslagjaar waar-
voor de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, worden als reeds belaste 
reserves beschouwd (art. 184quinquies, al. 1, 2° WIB 1992).

 – De herwaarderingsmeerwaarden en de kapitaalsubsidies die door de rechtspersoon zijn geboekt 
in de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten vóór het boekjaar dat verbonden is 
aan het eerste aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting is onder-
worpen, worden slechts vrijgesteld voor zover ze op één of meer afzonderlijke rekeningen van 
het passief geboekt blijven en niet tot grondslag dienen voor enige beloning of toekenning (art. 
184quinquies, al. 1, 3° WIB 1992).

 – De kosten die werkelijk door de rechtspersoon worden gedragen tijdens een aanslagjaar dat 
aanvangt vanaf de eerste dag van het aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon aan de vennoot-
schapsbelasting is onderworpen, en die het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorziening 
voor risico’s en kosten in de zin van de boekhoudwetgeving, die werd aangelegd tijdens een 
aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon aan de rechtspersonenbelasting was onderworpen, zijn 
als beroepskosten aftrekbaar voor het aanslagjaar tijdens hetwelk zij werkelijk zijn gedragen, 

146 RENS P. En DOORNAERT M., Overgang van rechtspersonen- naar vennootschapsbelasting, A.F.T., 2011/5, p. (5) 9.
147 DESCHRIJVER D., VZW’s, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut in Fiscaliteit van de liefdadigheid. 

Belasting, vrijgevigheid en vrijwilligheid, Larcier, Gent, 2003, 325.
148 Rb. Bergen, 7 mei 2003, F.J.F., 2004/13; Fiscale Koerier, 2003/473; Fiscale Actualiteit, 2003, 31/10; Fiscoloog, 899, p. 4; 

zie in die zin ook: LONTINGS D., REEKMANS G. en ROELS W., De nieuwe VZW, een hele onderneming, Kluwer, 
Mechelen, 2004, 161.
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voor zover is voldaan aan de voorwaarden van artikel 49 WIB 1992 (art. 184quinquies, al. 1, 
4° WIB 1992).

 – Elke terugname van een in artikel 184quinquies, eerste alinea WIB 1992 vermelde waardever-
mindering zal het voorwerp uitmaken van een verhoging van de begintoestand van de belaste 
reserves van het desbetreffende aanslagjaar ten belope van het bedrag van deze terugname (art. 
184quinquies, al. 2 WIB 1992). Op die manier wordt de eventuele belastbaarheid in de vennoot-
schapsbelasting van terugnamen van vroegere waardeverminderingen uitgeschakeld.

 – De in hoofde van de rechtspersoon in aanmerking te nemen afschrijvingen, minder- of meer-
waarden op activa worden bepaald alsof de rechtspersoon altijd aan de vennootschapsbelasting 
onderworpen is geweest (art. 184quinquies, al. 1, 6° WIB 1992).

 – De door de rechtspersoon voorheen geleden verliezen die zijn geboekt in de jaarrekening met 
betrekking tot het boekjaar afgesloten vóór het boekjaar dat verbonden is aan het eerste aanslag-
jaar waarvoor de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, mogen niet in 
rekening worden gebracht voor de bepaling van de belastbare grondslag van aanslagjaren voor 
welke de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting is onderworpen (art. 184quinquies, al. 
1, 7° WIB 1992).

 – Wanneer bij het onderzoek van de boekhouding over een belastbaar tijdperk voor hetwelk de 
rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, onderwaarderingen van activa of 
overwaarderingen van passiva vermeld in artikel 24, eerste alinea, 4° WIB 1992 worden vastge-
steld, worden deze, in afwijking van artikel 361 WIB 1992, niet als winst van dit belastbaar tijd-
perk aangemerkt, op voorwaarde dat de rechtspersoon aantoont dat deze hun oorsprong vinden 
tijdens een belastbaar tijdperk voor hetwelk hij aan de rechtspersonenbelasting onderworpen 
was (art. 184quinquies, al. 3 WIB 1992).

De wetgever heeft ook de fiscale gevolgen geregeld van de ‘omgekeerde’ beweging (een rechtspersoon 
maakt de overstap van de Venn.B. naar de RPB). Deze regeling staat niet te lezen in de voormelde 
wet, maar wel in het (definitief goedgekeurde) wetsontwerp “tot aanpassing van bepaalde federale 
fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen” (aanleiding zijn 
de art. 14:31 t.e.m. 14:36 van dit nieuwe Wetboek omtrent de omzetting van een vennootschap in een 
VZW); (Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3367/005; over dit wetsontwerp, zie ook Fisc., nr. 1607 , p. 1). 
Zij komt erop neer dat de latente meerwaarden en vrijgestelde reserves die op het ogenblik van de 
overgang van de Venn.B. naar de RPB bestaan, belastbaar worden (doordat de wetgever de artikelen 
208 en 209 WIB 1992 van toepassing verklaart op de overgang); (merk op dat ervoor kan worden 
gekozen de belasting ‘gespreid’ te betalen). Maar de belastbare grondslag omvat niet het gedeelte van 
de vrijgestelde reserves dat nog werd aangelegd “tijdens een belastbaar tijdperk verbonden met een 
aanslagjaar” waarvoor de rechtspersoon “niet aan de vennootschapsbelasting was onderworpen”; 
van de belastbare grondslag wordt eveneens uitgesloten, het gedeelte van de latente meerwaarden dat 
betrekking heeft op een voormeld belastbaar tijdperk (denk bv. aan bepaalde VZW’s die onderwor-
pen zijn aan de rechtspersonenbelasting en die op basis van de tax shelter- regeling voor audiovisuele 
werken of podiumwerken ‘tijdelijk’ de overstap moeten maken naar de vennootschapsbelasting om 
dan later opnieuw terug te keren naar de rechtspersonenbelasting; Fisc., nr. 1566 , p. 3); (nieuw art. 
210/1 WIB 1992 en nieuw art. 413/1, §1, al. 1, 6° WIB 1992). De regeling geldt vanaf 1 mei 2019149.

149 Gevolgen overgang RPB naar Venn.B. en vice versa: wettelijke regeling, Fiscoloog, 2019, 1607 p. 13
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Met ingang van aanslagjaar 2015 (en voor boekjaren die ten vroegste op 1 juli 2015 worden afgesloten) 
zijn intercommunales, samenwerkingsverbanden of projectverenigingen (andere dan deze bedoeld in 
artikel 180, 1° WIB – zie 1.2.1.) niet langer onvoorwaardelijk uitgesloten van de vennootschapsbelas-
ting150. De fiscale gevolgen van een eventuele overgang werden expliciet in de wet geregeld151.

Vanaf het aanslagjaar verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste afsluit vanaf 1 januari 
2018 zijn de nv De Vlaamse Waterweg, de cvba Autonome Haven ‘du Centre et de l’Ouest’, Maat-
schappij van de Brugse Zeehaven, de Haven van Brussel, het gemeentelijke autonome havenbedrijf van 
Oostende, de naamloze vennootschappen van publiek recht Havenbedrijf Antwerpen en Havenbedrijf 
Gent en de autonome havens van Luik, Charleroi en Namen evenmin nog langer onvoorwaardelijk 
uitgesloten van de vennootschapsbelasting152. Ook hier worden de fiscale gevolgen expliciet door de 
wet geregeld153.

De wijziging kwam er na een besluit van de Europese Commissie die van oordeel was dat de uitsluiting 
van bepaalde havenbedrijven verboden staatssteun uitmaakt. Om die reden had de wet van 29 mei 
2018 deze uitsluiting geschrapt met ingang van “het aanslagjaar verbonden aan een belastbaar tijdperk 
dat ten vroegste afsluit vanaf 1 januari 2018”. De wet bepaalde dat de maatregel terug zou “worden 
ingetrokken”, indien het besluit van de Europese Commissie zou worden vernietigd. Tegen het besluit 
was immers een verzoek tot nietigverklaring ingediend. In september 2019 heeft het Gerecht van de 
EU dit verzoek verworpen154. De wet blijft dus gehandhaafd.

1.2.6.  Procedurele aspecten

De vraag stelt zich welke procedure de belastingadministratie moet volgen wanneer ze van oordeel is 
dat een rechtspersoon, die een aangifte in de rechtspersonenbelasting heeft ingediend, onderworpen 
is aan de vennootschapsbelasting: via een bericht van wijziging of via een aanslag van ambtswege. 
De rechtspraak was verdeeld. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat een bericht van wijziging 
moet worden verstuurd155.

Indien een rechtsgeldige aangifte in de rechtspersonenbelasting werd ingediend, kan de fiscus de 
aanslag in de vennootschapsbelasting evenmin vestigen op de forfaitaire minimumwinst (zie 2.7.4.)156

150 Artikel 180, 1° WIB opgeheven door artikel 17 van de Programmawet van 19 december 2014 (BS 29/12/2014, Ed. 2) 
151 Artikel 26 van de Programmawet van 19 december 2014, vervangen door artikel 92 van de Programmawet van 10 au-

gustus 2015 (BS 18 augustus 2015; zie hierover Circulaire AAFisc Nr. 10/2016 (nr. Ci.700.544) van 4 april 2016
152 Artikel 180, 2° WIB opgeheven door artikel 2 van de Wet van 29 mei 2018 (BS 11 juni 2018)
153 Artikel 3 van de Wet van 29 mei 2018 (BS 11 juni 2018)
154 Van ‘RPB’ naar ‘Venn.B.’: beroep havenbedrijven afgewezen door EU Gerecht, Fiscoloog, 2019, 1625 p. 15
155 Cass., 27 september 2012, FJF, 2013/52; in dezelfde zin: Antwerpen, 15 januari 2013, www.fiscalnet.be; Rb. Leuven, 1 

februari 2013, www.fiscalnet.be; Rb. Leuven, 4 januari 2013, Fiscale Koerier, 2013/11, p. 513; Brussel, 16 juni 2011, 
www.fiscalnet.be; FJF, 2013/53, Fiscale Actualiteit, 2011, 29/11.

 Voor Cassatie andersluidend (via ambtshalve aanslag): Antwerpen, 23 oktober 2012, www.fiscalnet.be; Bergen, 9 sep-
tember 2010, besproken door CB, Aangifte RPB in plaats van Venn.B: hoe moet de fiscus reageren?, Fiscoloog, 2010, 
1224, p. 13; Antwerpen, 2 februari 2010, www.monkey.be; Rb. Leuven, 9 januari 2009, www.monkey.be; Bergen, 9 
september 2009, RGCF, 2010, nr. 2, p. 111; Bergen, 8 juni 2007 (verbroken door Cass., 27 september 2012).

156 Antwerpen, 3 maart 2015, Rol nr 2013/AR/3313
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In het kader van de personenbelasting heeft het Hof van Cassatie evenwel geoordeeld dat wanneer 
een blanco (niet ondertekende) aangifte wordt ingediend, dit gelijkstaat met het niet indienen van een 
aangifte, waardoor in dit geval wel de aanslag van ambtswege moet gevestigd worden157.

1.2.7.  Recente rechtspraak158

Rb.�Leuven,�14�oktober�2016159

Een VZW had als doel het organiseren van gratis concerten in samenwerking met steden en 
gemeenten. De bedoeling was jonge opkomende artiesten een podium te geven voor een breed 
en vriendelijk publiek, in combinatie met meer gevestigde waarden in de muziekindustrie. 
De gratis toegang tot deze concerten was mogelijk doordat de activiteiten voor een groot deel 
worden gefinancierd met subsidies van de  lokale besturen. De VZW had ook een overeen-
komst gesloten met een commerciële vennootschap om tijdens de concerten drank te verko-
pen, publiciteit te voeren en alle commerciële aspecten op zich te nemen. Die commerciële 
vennootschap kon de VZW ook van tijdelijke liquiditeiten voorzien om de prefinanciering van 
de concerten mogelijk te maken.
De rechtbank is van oordeel dat de VZW verrichtingen van winstgevende aard uitvoert. In 
tegenstelling met wat de VZW beweert kan zij zich volgens de rechtbank niet beroepen op de 
vrijstelling wegens erkenning of erkenbaarheid voor het ontvangen van fiscaal gefaciliteerde 
giften. Na vastgesteld te hebben dat het organiseren van concerten de enige activiteit is (dus 
niet bijkomstig) en er gebruik gemaakt werd van nijverheids- of handelsmethoden (voeren van 
promotie, opstellen van financiële planning, boeken van artiesten, voorzien van catering, op-
bouwen van infrastructuur, uitwerken veiligheidsvoorzieningen, …) besluit de rechtbank dan 
ook tot onderwerping aan de vennootschapsbelasting.
Conceptueel kan de analyse van de rechtbank worden bijgetreden. Het komt ons evenwel voor 
dat de rechtbank in casu wel vrij gemakkelijk besluit dat de VZW verrichtingen van winstge-
vende aard voert. Uit de bespreking van het vonnis kan mogelijks afgeleid worden dat de enige 
vorm van opbrengsten subsidies waren. De rechtbank stelt terecht dat het bij de beoordeling 
van voormeld begrip irrelevant is of er al dan niet een winstoogmerk voorligt (m.n. de bedoe-
ling om winst te maken en deze winst uit te keren). Volgens ons is het triviaal dat opdat er 
sprake kan zijn van de exploitatie van een onderneming/verrichtingen van winstgevende aard 
er wel een bedoeling moet voorliggen om winst te maken.  Het feit dat men dan niet de bedoe-
ling heeft die winst uit te keren, is dan inderdaad irrelevant bij de beoordeling van voormelde 
begrippen. Het ontbreken van winstoogmerk is dan enkel nog van belang om te oordelen of 
beroep gedaan kan worden op de vrijstelling wegens bevoorrechten activiteiten of handelin-
gen. Indien uit de overeenkomst met de steden en gemeenten zou blijken dat enkel werkelijke 
kosten worden gesubsidieerd, kan de rechtspraak niet worden bijgetreden.

157  Cass., 19 februari 2015, besproken door BUYSSE C., Hoe moet de fiscus reageren op indiening van ‘blanco’ aangifte 
PB?, Fiscoloog, 2015, 1426, p. 5

158 Voor oudere rechtspraak wordt verwezen naar de vorige edities; zie ook DIEPVENS N., De groei van de economische 
activiteiten in een VZW: onduidelijkheid troef in de inkomstenbelasting, T.F.R., mei 2013, p. (369) 375-381.

159 Besproken door VAN CROMBRUGGE S. RPB versus Venn.B.: een Vlaamse VZW is Woodstock niet, Fiscoloog, 2017, 
1513, p. 1
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Rb.�Brugge,�4�november�2015160

De rechtbank van eerste aanleg te Brugge besluit dat de hierna vermelde VZW een onbaat-
zuchtig doel heeft en haar bedrijvigheid niet volgens de nijverheids- of handelsmethoden uit-
oefent en bijgevolg onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting.
De VZW heeft tot statutair doel socio- culturele manifestaties te organiseren en/of te produce-
ren. De hoofdactiviteit van de VZW bestaat uit:
 – het promoten van artiesten bij cultuurcentra en organisatoren van stadsfestivals,
 – het bijstaan met advies van steden en gemeenten in het opmaken van een cultuurprogram-

ma,
 – het begeleiden van artiesten tijdens de optredens en de festivals.

De rechtbank stelt vast dat de activiteiten van de VZW kaderen in het promoten van socio- 
culturele evenementen, meer bepaald in het zoeken naar (straat-)artiesten om deze te engage-
ren voor evenementen van haar opdrachtgevers, en in het uitdenken en organiseren van deze 
evenementen voor haar opdracht gevers.
Volgens de rechtbank:
 – is het evident dat de VZW daartoe buitenlandse reizen moet ondernemen met het oog op het 

bezoeken van festivals en het aldaar leggen van contacten met de (straat-)artiesten.
 – is het aannemelijk dat de VZW niet telkens de gelegde contacten en uitgevoerde prospecties 

kan staven met stukken, want niet elk gelegd contact of elke uitgevoerde prospectie heeft 
tot een positief resultaat geleid.

 – kan de belastingadministratie niet worden gevolgd waar zij stelt dat de activiteiten van de 
VZW deze zijn zoals ze worden uitgeoefend door een commer cieel boekingskantoor: naast 
het zoeken van artiesten, staat de VZW haar opdrachtgevers ook bij met het verlenen van 
advies in de opmaak en organisatie van hun cultuurprogrammatie en in de begeleiding van 
artiesten, hetgeen de activiteiten van een commercieel boekingskantoor overtreft.

 – heeft het gegeven dat een onderdeel van de activiteiten tot op zekere hoogte gelijkloopt 
met deze van een commercieel boekingskantoor, nl. het uitvoeren van prospecties, niet tot 
gevolg dat de VZW het geheel van haar activiteiten volgens de gebruikelijke handelsmetho-
den zou uitoefenen, gezien dit inherent is aan de cultuursector zelf.

 – geeft ook het feit dat de VZW geen personeel inzet en zich uitsluitend richt tot gemeenten 
en openbare besturen en de daaraan verbonden VZW’s en niet tot de private commerciële 
sector, aan dat haar werking afwijkt van wat gangbaar is bij handelsondernemingen.

De rechtbank stelt tenslotte nog vast dat de bestuurders voor hun prestaties minimaal worden 
vergoed.

Gent, 8 december 2015161

Het hof van beroep te Gent beslist dat een VZW die volgens haar statuten een jeugdverblijf-
centrum openhoudt, onderworpen is aan de vennootschapsbelasting op basis van volgende 
vaststellingen.

160 Besproken door VAN CROMBRUGGE S., Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting, Fiscoloog, 2016, 1501, 
p. 12

161 Besproken door VAN CROMBRUGGE S., Vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting, Fiscoloog, 2016, 1487, 
p. 12
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 – Uit het werkingsverslag blijkt dat de VZW zichzelf organiseert als een normale onderne-
ming en streeft naar toename van het aantal overnachtingen en reductie van de kosten op 
een professio nele wijze.

 – De focus die ogenschijnlijk wordt gelegd op de jeugdwerking, is geen primaire of domi-
nante doelstelling.

 – Dat zij een sobere kamerinrichting heeft en een lageprijzenpolitiek voert, wijst er gewoon 
op dat zij een aanbod geeft aan een be paald marktsegment van minder begoeden. Zij volgt 
met haar prijzen de marktevolutie.

 – De onderbemanning voor haar ambities als jeugdcentrum doet eveneens de indruk ontstaan 
dat die ambities ondergeschikt zijn aan de gewone uitbating van een hotel.

 – De activiteiten die strekken tot socio- culturele vorming van jongeren, worden niet concreet 
aangetoond. De niet- lucratieve activiteiten zijn niet kwantificeerbaar. Er kan ook geen ver-
gelijking worden gemaakt tussen het voor beide activiteiten ingezette vermogen.

 – Het hotel van de VZW is gelegen op een commer ciële ligging tussen andere horecazaken en 
heeft het uitzicht van een gewone horecazaak.

 – Iedereen is er welkom, zonder lidmaatschap.
 – De bar heeft een ruim aanbod van dranken, waaronder een eigen bier.
 – De VZW biedt zich aan op verschillende reservatiesites.
 – Zij heeft in het station een publiciteitsbord.
 – Zij maakt gebruik van commerciële initiatieven, zoals reductie kaarten.

1.3.  Fiscale consolidatie

1.3.1.  Principe

Uit de voorwaarde van de rechtspersoonlijkheid vloeit voort dat vennootschapsgroepen niet als belas-
tingplichtigen worden erkend: de groep is geen rechtspersoon, zodat elke groepsvennootschap fiscaal 
wordt behandeld als een afzonderlijke en zelfstandige belastingplichtige, zonder dat er als dusdanig 
rekening wordt gehouden met de resultaten van de groep als geheel162.

Op 25 oktober 2016 heeft de Europese Commissie verschillende voorstellen voor richtlijn gepubliceerd 
om te komen tot een ‘Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)’.  De CCCTB zou voor 
vennootschappen met mondiale inkomsten van meer dan 750 miljoen euro verplicht moeten bepaald 
worden. Hierbij zou:
1.  Elke jurisdictie afzonderlijk door middel van dezelfde regels, de eigen fiscale winst berekenen.
2. Deze individuele winsten zouden vervolgens worden samengevoegd tot een geconsolideerde basis.
3. De geconsolideerde belastinggrondslag wordt verdeeld over de verschillende lidstaten door de 

toepassing van een formule, waarbij elke lidstaat aan eigen tarief op de grondslag belasting mag 
heffen.

162 Cass., 7 december 1979, Arr.Cass., 1979-80, 449.
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Men zou ook een einde willen maken aan de gunstige schuldfinanciering van bedrijven, ten nadele van 
financiering met eigen vermogen, door het toestaan van een notionele interestaftrek op de aangroei 
van het eigen vermogen163.

1.3.2.  Aftrek groepsbijdrage

Vanaf aanslagjaar 2020 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 janu-
ari 2019 zullen vennootschappen aan bepaalde in aanmerking komende vennootschappen wel een 
groepsbijdrage kunnen doen. Deze groepsbijdrage kan dan in mindering gebracht worden van het 
fiscaal resultaat van de vennootschap via een extracomptabele aftrek (nieuwe achtste bewerking; zie 
infra 2.1.7.)164.  In hoofde van de in aanmerking komende vennootschap behoort de groepsbijdrage 
tot haar belastbare winst165. Op deze winst kunnen geen aftrekken worden toegepast166.  De fictieve 
roerende voorheffing en het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting worden niet verrekend 
met deze winst167.

Op die manier wordt de facto een soort fiscale consolidatie mogelijk.

1.3.2.1.  Groepsbijdrage- overeenkomst

Het bedrag van de groepsbijdrage wordt vastgesteld in een groepsbijdrage- overeenkomst die wordt 
gesloten tussen de belastingplichtige en een in aanmerking komende binnenlandse of buitenlandse 
vennootschap en die betrekking heeft op een bepaald aanslagjaar. Er kan geen bedrag van de groeps-
bijdrage in mindering van de winst worden gebracht op basis van een groepsbijdrage- overeenkomst 
die betrekking heeft op een ander aanslagjaar168.

Een overeenkomst komt slechts in aanmerking als groepsbijdrage- overeenkomst indien deze aan 
volgende voorwaarden voldoet en indien deze voorwaarden ook effectief door de partijen ten uitvoer 
worden gebracht.

De belastingplichtige en de in aanmerking komende binnenlandse vennootschap of de Belgische 
inrichting van een in aanmerking komende buitenlandse vennootschap worden als de twee partijen 
van de overeenkomst geïdentificeerd.

163 DE WOLF D., CCCTB: gedoemd om te mislukken?, Internationale Fiscale Actualiteit, 2017/3; PANIS I., Gemeenschap-
pelijke heffingsgrondslag: deze keer wel succesvol?, Fiscoloog Internationaal, 2016, 396, p.1; GHYSELS R., Assiette 
européenne commune pour un impôt sur les sociétés nouveau, RGF, 2016/10, p. 2.

164 Artikel 205/5 WIB ingevoerd door artikel 48 van de Wet van 25 december 2017, vervangen door artikel 32 van de Wet 
van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (BS, 10 augustus 2018).

165 Artikel 185, §4 WIB ingevoerd door artikel 18 van de Wet van 25 december 2017, gewijzigd door artikel 31 van de Wet 
van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (BS, 10 augustus 2018)

166 Artikel 207 WIB gewijzigd door artikel 53/1 van de Wet van 25 december 2017, ingevoegd door artikel 33 van de Wet 
van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (BS, 10 augustus 2018)

167 Artikel 292 WIB laatst gewijzigd door artikel 73 van de Wet van 25 december 2017, vervangen door artikel 34 van de 
Wet van 30 juli 2018 (BS 10 augustus 2018),

168 Artikel 205/5, §2, eerste en tweede lid WIB

Aangifte VB 2020 - Proef 2.indd   74Aangifte VB 2020 - Proef 2.indd   74 4/27/2020   2:27:14 PM4/27/2020   2:27:14 PM



Toepassingsgebied en inleidende begrippen 75 
 

In deze overeenkomst verbindt:
 – deze binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting zich ertoe om het in de overeenkomst 

opgenomen bedrag van de groepsbijdrage overeenkomstig artikel 185, §4, eerste lid WIB in 
de aangifte van de vennootschapsbelasting of belasting van de niet- inwoners als winst van een 
belastbaar tijdperk op te nemen dat verbonden is met het aanslagjaar waarop de overeenkomst 
betrekking heeft.

 – de belastingplichtige zich ertoe aan deze binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting 
een vergoeding te betalen die gelijk is aan de vennootschapsbelasting of belasting van de niet- 
inwoners die verschuldigd zou zijn indien het in de overeenkomst opgenomen bedrag van de 
groepsbijdrage niet in mindering was gebracht van de winst van het belastbaar tijdperk169.

  Deze vergoeding vormt geen aftrekbare beroepskost bij de belastingplichtige170 en is vrijgesteld 
van belasting bij de in aanmerking komende vennootschap of Belgische inrichting171.

Er werd een modelovereenkomst gepubliceerd als bijlage bij Circulaire 2020/C/29 over de aftrek van 
de groepsbijdrage in de VenB dd. 13.02.2020.

1.3.2.2.  In aanmerking komende vennootschappen

Enkel binnenlandse of buitenlandse vennootschappen die gedurende een onafgebroken periode van 
5 jaar, die aanvangt op 1 januari van het vierde kalenderjaar voor het kalenderjaar waarnaar het 
aanslagjaar wordt genoemd, verbonden is met de belastingplichtige komen in aanmerking172. Voor de 
toepassing van de aftrek van de groepsbijdrage is een binnenlandse of buitenlandse vennootschap die 
verbonden is met de belastingplichtige een vennootschap:
 – die beschikt over een rechtstreekse deelneming van ten minste 90% in het kapitaal van de be-

lastingplichtige; of
 – waarvan het kapitaal rechtstreeks voor ten minste 90% wordt aangehouden door de belasting-

plichtige; of
 – waarvan het kapitaal rechtstreeks voor ten minste 90% wordt aangehouden door een andere 

binnenlandse of buitenlandse vennootschap en voor zover deze andere binnenlandse of buiten-
landse vennootschap beschikt over een deelneming van ten minste 90% in het kapitaal van de 
belastingplichtige173.

Een buitenlandse vennootschap wordt voor de toepassing van de aftrek van de groepsbijdrage enkel 
als een in aanmerking komende buitenlandse vennootschap aangemerkt indien deze gevestigd is in 
de EER174.

169 Artikel 205/5, §3 WIB
170 Artikel 198, §1, 16° WIB ingevoegd door artikel 39, 9° van de Wet van 25 december 2017, vervangen door artikel 28 van 

de Wet van 30 juli 2018 (BS 10 augustus 2018)
171 Artikel 194septies WIB vervangen door artikel 36 van de Wet van 25 december 2017, vervangen door artikel 27 van de 

Wet van 30 juli 2018 (BS 10 augustus 2018).
172 Artikel 205/5, §2, derde lid WIB 
173 Artikel 205/5, §2, zesde lid WIB
174 Artikel 205/5, §2, zevende lid WIB
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Voor wat de beoordeling van deze houdperiode betreft, voorziet de wet in een roll- over- bepaling bij 
bepaalde reorganisatieverrichtingen, op voorwaarde dat alle vennootschappen die de reorganisatie 
ondergaan, al van vóór de verrichting verbonden waren en dus in aanmerking kwamen om aan elkaar 
groepsbijdragen te doen.  Zo zal een fusie, splitsing, inbreng van een tak van werkzaamheid of alge-
meenheid van goederen, geen invloed hebben op de houdperiode, ongeacht of deze verrichtingen al 
dan niet belastingvrij werden doorgevoerd175.

Indien de belastingplichtige of een binnenlandse of buitenlandse vennootschap die verbonden is met 
de belastingplichtige werd opgericht binnen voormelde periode ingevolge een fusie door oprich-
ting van een nieuwe vennootschap, een splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen, een 
gemengde splitsing of een hiermee gelijkgestelde verrichting, mag de belastingplichtige of de met de 
belastingplichtige verbonden vennootschap gelijk worden gesteld met de vennootschap of met elke 
vennootschap waarin het totale vermogen van de belastingplichtige of van de hiermee verbonden 
vennootschap zich bevond voor de uitwerking van deze fusie, splitsing of hiermee gelijkgestelde 
verrichting176.

Indien het vermogen of een deel van het vermogen van een vennootschap is overgegaan in het ver-
mogen van de belastingplichtige of van een binnenlandse of buitenlandse vennootschap die verbon-
den is met de belastingplichtige binnen voormelde periode ingevolge een fusie door overneming, 
splitsing door overneming of een hiermee gelijkgestelde verrichting, een inbreng van een tak van 
werkzaamheid of een inbreng van de algemeenheid van goederen, zal elke vennootschap waarin 
een deel van het totale vermogen van de belastingplichtige of van de vennootschap die verbonden is 
met de belastingplichtige zich bevond voor de uitwerking van deze fusie, splitsing, inbreng of hier-
mee gelijkgestelde verrichting worden gelijkgesteld met de belastingplichtige of de binnenlandse of 
buitenlandse vennootschap die verbonden is met de belastingplichtige en zullen deze eveneens aan 
de toepassingsvoorwaarden van dit derde lid moeten voldoen177.

1.3.2.3.  Uitgesloten vennootschappen

Er kan geen groepsbijdrage – overeenkomst worden gesloten indien één van beide partijen:
 – een vennootschap is die een onroerend goed of ander zakelijke recht met betrekking tot derge-

lijk goed ter beschikking stelt aan een bedrijfsleider, of aan de echtgenoot of kinderen van deze 
personen wanneer die personen of hun echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die 
kinderen hebben;

 – een vennootschap is wiens winst bepaald wordt via een bijzonder systeem (zie 2.7.);
 – een  in het  buitenland gevestigde vennootschap die,  alhoewel  ze  in het  land van haar fiscale 

woonplaats onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan een buitenlandse belasting 
van gelijke aard als die belasting, in dat land een belastingregeling geniet dat afwijkt van het 
gemeen recht178.

175 WOUTERS P.-J. en VAN DEN BERGHE P., Reparatiewet stuurt hervorming bij, Fiscale Actualiteit, 2018, 37/6
176 Artikel 205/5, §2, vierde lid WIB
177 Artikel 205/5, §2, vijfde lid WIB
178 Artikel 205/5, §2, achtste lid WIB
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1.3.2.4.�  Formele voorwaarde

Ten einde het voordeel van de aftrek van de groepsbijdrage te rechtvaardigen, moet de belastingplich-
tige bij haar aangifte van de vennootschapsbelasting de groepsbijdrage- overeenkomst voegen waarvan 
het model door de Koning wordt vastgesteld179.

1.4.�  Intra- Europese vennootschap

Met ingang van 12 januari 2009 wordt een definitie van de ‘intra- Europese vennootschap’ ingevoerd 
in het Wetboek Inkomstenbelastingen180.

Een intra- Europese vennootschap is iedere vennootschap van een lidstaat van de Europese Unie:
 – die geen binnenlandse vennootschap is,
 – die een rechtsvorm heeft, genoemd in de bijlage I, deel A, bij de Richtlijn 2009/133/EG van de 

Raad van 19 oktober 2009 (fusierichtlijn)181,
 – die volgens de fiscale wetgeving van de lidstaat waar ze gevestigd is, wordt geacht fiscaal in die 

Staat te zijn gevestigd zonder volgens een met een derde Staat gesloten dubbelbelastingverdrag 
te worden geacht buiten de Europese Unie te zijn gevestigd, en

 – die, zonder mogelijkheid van keuze en zonder ervan te zijn vrijgesteld, is onderworpen aan een 
belasting gelijkaardig met de vennootschapsbelasting opgesomd in voormelde bijlage.

179 Artikel 205/5, §5 WIB
180 Artikel 2, §1, 5°, b)bis WIB ingevoerd door artikel 3 van de Wet van 11 december 2008 houdende wijziging van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de Richtlijn 90/434/EEG 
van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke 
splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor 
de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat, gewijzigd bij de 
Richtlijn 2005/19/EEG van de Raad van 17 februari 2005 (BS 12 januari 2009) (hierna: de ‘Wet van 11 december 2008’ 
genoemd).

181  Gewijzigd door artikel 2 van de Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (BS 31 
december 2013, Ed. 2).
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2.  MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED

Vennootschappen zijn belastbaar op het totale bedrag van de winst, uitge keerde dividenden inbe-
grepen182. Gelet op het klaarblijkelijk belang van het begrip ‘winst’ is het opvallend dat het wetboek 
inkomstenbelasting nergens een definitie geeft van dit begrip.

2.1.  Algemene principes voor de vaststelling van de winst

2.1.1.  Verwijzing naar de personenbelasting

De inkomsten onderworpen aan de vennootschapsbelasting, zijn dezelfde als deze onderworpen aan 
de personenbelasting. Het bedrag ervan wordt vastgesteld volgens de regels die van toepassing zijn 
op winst183.

Met ingang van 1 januari 2018 en van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 kunnen de genieters van win-
sten in de personenbelasting hun beroepskosten eveneens forfaitair vaststellen (30%)184. Deze moge-
lijkheid geldt evenwel niet voor vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting185.

2.1.2.  Professionalisatie

Ingevolge vaste cassatierechtspraak kan een vennootschap niets bezitten dat niet voor haar winstge-
vende bezigheid dient (zie supra). Bijgevolg speelt het principe van de professionalisatie van de inkom-
sten ten volle voor vennoot schappen. Volgens dit principe worden de inkomsten van onroerende en 
roerende goederen en kapitalen als beroepsinkomsten aangemerkt wanneer die goederen en kapitalen 
worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid186. Dit principe heeft evenwel geen 
gevolgen op het vlak van de voorheffingen. Verder heeft dit tevens tot gevolg dat een vennootschap 
geen diverse inkomsten kan genereren.

2.1.3.  Annaliteitsbeginsel

2.1.3.1.  Algemeen

Tevens dient de aandacht gevestigd te worden op het annaliteitsbegin sel187. Het belastbaar tijdperk valt 
samen met het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar genoemd wordt indien de vennootschap haar 
boekhouding per kalenderjaar voert188 en valt samen met het aanslagjaar in de andere gevallen189. De 

182 Artikel 185 WIB.
183 Artikel 183 WIB.
184 Artikel 51, tweede lid, 5° WIB ingevoerd door artikel 56, 2° van de Wet van 26 maart 2018
185 Artikel 194octies WIB
186 Artikel 37 WIB
187 Artikel 360 WIB.
188 Artikel 200 KB/WIB.
189 Artikel 202 KB/WIB.
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inkomsten van het belastbaar tijdperk zijn de vastgestelde of vermoede winst van dat tijdperk190. Indien 
de winst blijkt uit de boekhouding wordt deze geacht te zijn verkregen op de datum van afsluiting 
van het boekjaar191.

In de boekhouding moet rekening gehouden worden met de kosten en opbrengsten die betrekking 
hebben op het boekjaar of op voorgaande boekjaren, ongeacht de dag waarop deze kosten en opbreng-
sten worden betaald of geïnd192. Uit samenlezing van voormelde bepaling van boekhoudrechtelijke 
aard met de hiervoor aangehaalde fiscale bepalingen volgt dat schuldvorderingen bijdragen tot de 
belastbare winst van zodra zij zeker en vaststaand zijn.

In antwoord op een parlementaire vraag stelde de minister dat voor geneesheren die hun beroep 
door middel van een vennootschap uitoefenen, de erelonen belastbaar zijn gedurende het belastbaar 
tijdperk waarin de medische prestatie werd geleverd. Het tijdstip waarop de erelonen door de centrale 
inningsdienst worden doorgestort is ter zake irrelevant193. Dit standpunt werd bevestigd door het hof 
van beroep te Brussel194.

In een geval voorgelegd aan het hof van beroep te Gent stond in de tussen partijen overeengekomen 
wederzijdse aan- en verkoopbelofte het volgende te lezen: “Partijen zijn in afwijking van het gemeen 
recht, uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoop zelf pas tot stand komt door, en op het ogenblik 
van het verlijden van de authentieke akte vaststellende die verkoop, zodat zij van deze verkoop een 
plechtig contract hebben gemaakt. Zolang de authentieke akte niet werd verleden, bestaat er dus geen 
verkoop, maar enkel een verbintenis tot verkopen en/of een verbintenis tot kopen”.  Volgens het hof 
leidt dergelijke overeenkomst niet tot belastbaarheid, gezien er op het moment van de ondertekening 
van de aan- en verkoopbelofte geen sprake was van een zekere en vaststaande schuldvordering. De 
overdracht gebeurde pas bij de notariële akte die pas het volgend jaar werd ondertekend. Voordien was 
de overdracht nog niet zeker, aangezien zowel de belastingplichtige als de kandidaat- overnemers de 
mogelijkheid hadden respectievelijk de aan- of verkoopoptie niet te lichten. Er kwam pas zekerheid 
bij het verlijden van de notariële akte. Het feit dat partijen waren overeengekomen dat de bezettings-
vergoeding die in de tussenperiode werd betaald kon worden aangerekend op de definitieve koopprijs, 
kan hieraan niets veranderen. Het toerekenen van de betaalde sommen op de koopprijs maakt van de 
aan- en verkoopbelofte volgens het hof nog geen koop- verkoopovereenkomst195.

Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt is een ontvangen tantième belastbaar in het boek-
jaar waarin de algemene vergadering van de bestuurde vennootschap tot toekenning heeft besloten. 
Dat ‘via een handigheidje van de gezamenlijke achterman (sic) van eiseres en werkvennootschap’ 
‘betaalbaarstelling’ pas later werd gesitueerd, verandert daaraan niets196.

190 Artikel 204, 3°a KB/WIB.
191 Artikel 205, 1° KB/WIB.
192 Artikel 33, tweede lid KB/W.Venn.
193 PV nr. 397 dd. 24 mei 2004, PIETERS, V. & A., Kamer 2005-06, 115, p. 22179; zie ook: P.V. nr. 480 dd. 16 oktober 2000, 

Bull.Bel., 2001, nr. 817/7, p. 1615.
194  Brussel, 9 september 2014, www.fiscalnet.be. 
195 Gent, 13 november 2018, Rolnr: 2017/AR/1979, Fiscale Koerier, 2018, 19-20, p. 1225
196  Rb. Hasselt, 3 juni 2009, www.fiscalnet.be. 
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Ook volgens het hof van beroep te Gent is een tantième belastbaar in hoofde van de bestuurder – 
vennootschap op de datum van toekenning ervan door de algemene vergadering van de bestuurde 
vennootschap. Op dat ogenblik verkrijgt de vennootschap immers een zeker en vaststaande vordering. 
Het feit dat de betaalbaarstelling pas later gebeurt en de vordering pas dan opeisbaar wordt, verandert 
dit niet197.

Uit het annaliteitsbeginsel volgt volgens het hof van beroep te Bergen dat boekingen in een later 
boekjaar de taxatie van een overschatting van passief in vroeger boekjaar niet verhinderen. In een 
noot onder het arrest wijst C. Docclo er op dat het éénjarigheidsprincipe vreemd is aan de taxatie 
van overschattingen van passief, gezien het er net een uitzondering op vormt198.

2.1.3.2.  Duur van het boekjaar

Ondernemingen moeten ten minste één maal per jaar een inventaris opmaken. Dit vennootschapsrech-
telijk en boekhoudrechtelijk eenjarigheidsbeginsel impliceert dat de duur van een boekjaar in principe 
12 maanden is en niet langer dan 12 maanden mag zijn199.

In ‘uitzonderlijke omstandigheden’ aanvaardt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen dat een 
boekjaar meer dan 12 maanden kan duren. Als voorbeeld van dergelijke uitzonderlijke omstandig-
heden worden gegeven: het eerste en het laatste boekjaar, herstructurering en de harmonisatie van 
de afsluitdata binnen een groep. Het stelselmatig verkorten of verlengen van de boekjaren is volgens 
de commissie niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. Tot verlenging van het 
boekjaar moet besloten worden (door de buitengewone algemene vergadering) voor het einde van het 
betrokken boekjaar200.

Volgens Van Crombrugge kan een vennootschap zelfs omwille van louter fiscale redenen haar boek-
jaar éénmalig verlengen201. Hij wordt daarin bijgetreden door Goeminne die volgend voorbeeld geeft: 
het verlengen van een boekjaar waarin een uitzonderlijk hoge winst wordt gemaakt tijdens de eerste 12 
maanden, maar waar een verlieslatend eerste semester van het volgend boekjaar wordt verwacht. Door 
het boekjaar van 12 maanden met een semester te verlengen kunnen de uitzonderlijke winsten dan 
geneutraliseerd worden met het verwachte verlies. Nog steeds volgens Goeminne is dit fiscaal geen 
enkel probleem aangezien de fiscus in principe een boekjaar van 24 maanden min 1 dag aanvaardt. 
Verder merkt de auteur op dat de vennootschap de fiscus geen verantwoording dient af te leggen voor 
het verlengen van een boekjaar202.

Ook het Hof van Cassatie heeft impliciet aanvaard dat een boekjaar langer dan één jaar duurt. In het 
kader van de benoeming van een commissaris heeft ons hoogste rechtscollege gesteld dat de termijn 

197 Gent, 8 mei 2012, Fiscoloog, 2012, 1307, p. 12; vonnis a quo: Rb. Gent, 30 juni 2010, besproken door VAN CROM-
BRUGGE S., Tijdstip belastbaarheid tantièmes van vennootschap – bestuurder, Fiscoloog, 2010, 1227, p. 11.

198 Bergen, 15 december 2014, J.D.F., 2015, p. 314
199 D’HAESE W. en DE LAET N., De periodiciteit van de boekhouding, N.F.M., 2007, 5-6, p. 146 met verwijzing naar 

rechtspraak en rechtsleer in voetnoot 10.
200 Advies CBN, 2010-10.
201 VAN CROMBRUGGE S., Verlenging of verkorting van het boekjaar, in Gentse geschriften: Uitstel en anticipatie van 

winstneming in het fiscaal recht, Biblo, Kalmthout, 1997, 132-133, nr. 4.
202 GOEMINNE S., CBN – advies. Duur van het boekjaar, Accountancy Actualiteit, 2010, 18/1.
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van drie jaar overeenstemt met drie boekjaren. Het hof verduidelijkt daarbij dat: ‘Daar de wet geen 
eisen stelt omtrent de duur van elk van die boekjaren, zijnde de opeenvolgende controleperiodes, 
kan de verkorting of verlenging van één of meer van die boekjaren geen wijziging van het wettelijk 
omschreven aantal boekjaren dat de ambtstermijn van de commissaris dient te omvatten, meebren-
gen.203‘

Voor boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2015 stelt de wet nu expliciet dat een boekjaar 
maar ‘uitzonderlijk’ een duur van minder of meer dan twaalf maand kan hebben204.

Meestal wordt aanvaard dat een bepaald boekjaar een maximale duurtijd van twee jaar min één dag 
kan hebben205. Volgens Chevalier moet uit een redelijke interpretatie van het bestendigheids- en 
uniformiteitsprincipe afgeleid worden dat een verlenging van het boekjaar met meer dan zes maanden 
niet is toegelaten206.

Voor boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2015 schrijft de wet nu expliciet voor dat de 
duur niet langer kan zijn dan vierentwintig maanden min één kalenderdag207.

Volgens de Juridische Commissie van het IBR is het mogelijk dat een boekjaar uitzonderlijk slechts 
één maand telt208.

De Commissie voor boekhoudkundige normen aanvaardt dat een boekjaar niet afsluit op een bepaalde 
datum, maar dat daarvoor verwezen wordt naar een dag van een bepaalde week van een maand, op 
voorwaarde dat:
 – de vennootschap specifieke redenen kan aanvoeren waarom zij een dergelijke methode wenst 

toe te passen;
 – de datum van afsluiting (en opening) van het boekjaar bepaald wordt volgens de vooraf in de 

statuten vastgestelde methode die objectief is en niet kan worden gemanipuleerd;
 – de gebruikte methode er slechts toe kan leiden dat de duur van het boekjaar maximaal één week 

verschilt;
 – de vergelijkbaarheid tussen de jaarcijfers niet in het gedrang wordt gebracht.

Ze wijst er wel op de technische problemen met administratieve formaliteiten die zullen voortvloeien 
uit het gebruik van deze methode, zoals namelijk bij de KBO waarbij enkel een vaste afsluitingsdatum 
kan worden geregistreerd209.

203 Cass., 5 juni 2008, R.W., 2009-10, p. 834.
204 Artikel 15, §4 W.Venn. vervangen door de Wet van 18 december 2015
205 GOEMINNE S., CBN – advies. Duur van het boekjaar, Accountancy Actualiteit, 2010, 18/1; BATS G., Kan een ven-

nootschap in vereffeningen haar boekjaar nog verlengen?, Accountancy Actualiteit, 2009, 17, p. 3; D’HAESE W. en DE 
LAET N., De periodiciteit van de boekhouding, N.F.M., 2007, 5-6, p. 146 met verwijzing naar rechtsleer in voetnoot 19.

206 CHEVALIER C., Vademecum vennootschapsbelasting. Een resultaatsgerichte benadering, Larcier, Brussel, 2005, p. 37.
207 Artikel 15, §4 W.Venn. vervangen door de Wet van 18 december 2015. In het WVV werd dit overgenomen onder artikel 

1:24, §4.
208 IBR, Jaarverslag 1991, 152-153.
209 Advies CBN nr. 2014/5.
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2.1.3.3.  Voorwaardelijke rechten – eigendomsvoorbehoud

Krachtens artikel 1179 BW werkt de vervulde voorwaarde terug tot op de dag waarop de verbintenis 
is aangegaan.

Volgens de Commissie voor Boekhoudkundige Normen dient op boekhoudkundig vlak een onder-
scheid gemaakt te worden tussen volgende situaties210:
 – Is, bij het opmaken van de jaarrekening door de raad van bestuur, de opschortende voorwaarde 

vervuld die bedongen was in een tijdens het boekjaar afgesloten overeenkomst, dan heeft de 
retroactieve werking voorzien door het burgerlijk wetboek tot gevolg dat de verrichting – en 
de opbrengst of de kost die er uit voortvloeit – aangerekend moeten worden aan het boekjaar 
tijdens hetwelk de verrichting afgesloten is, ook al is de voorwaarde in vervulling gegaan na de 
afsluitingsdatum van het boekjaar;

 – Is, bij het opmaken van de jaarrekening door de raad van bestuur, het onzeker of de opschorten-
de voorwaarde al dan niet vervuld zal worden, dan is de verrichting niet aan te rekenen aan het 
boekjaar tijdens hetwelk zij werd afgesloten;

 – Staat het, bij het opmaken van de jaarrekening door de raad van bestuur, vast dat de voorwaarde 
zal vervuld worden of niet zal vervuld worden, dan heeft men niet meer te maken met een voor-
waardelijke verrichting. Is het zeker dat de voorwaarde niet vervuld zal worden, dan staat het 
tevens vast dat de overeenkomst geen uitwerking zal hebben. Zij mag derhalve niet in de jaarre-
kening tot uitdrukking worden gebracht. Staat het integendeel vast dat de voorwaarde wel ver-
vuld zal worden, dan moet de verrichting wel aan het afgelopen boekjaar worden toegerekend.

Volgens de administratieve commentaar verkrijgt een vordering uit hoofde van een contract waarin 
een opschortende voorwaarde is opgenomen, slechts een zeker en vaststaand karakter op het tijdstip 
waarop aan de opschortende voorwaarde is voldaan. De terugwerkende kracht tot op de dag waarop de 
verbintenis is aangegaan, die volgens artikel 1179 BW, aan de opschortende voorwaarde is verbonden, 
blijft in fiscale zaken zonder invloed211. Wat betreft de verbintenissen onder opschortende voorwaarde, 
moet op fiscaal gebied steeds uitsluitend rekening worden gehouden met de datum waarop die voor-
waarde is vervuld212. Dit administratief standpunt werd onderschreven in de rechtsleer op basis van 
het eenjarigheidsbeginsel en het principe van de economische realiteit van het winstbegrip213.

Het lijkt ons correcter te stellen dat het fiscaal recht rekening moet houden met de juridische werke-
lijkheid, maar dat deze juridische werkelijkheid niet de ficties omvat214. Zie evenwel andersluidende 
rechtspraak onder Verworpen uitgaven, 1.2.4.

210 Advies CBN nr. 148/6, Bull.CBN, nr. 34, maart 1995, p. 24-26 (herzien op 4 mei 2011); zie in dezelfde zin: Advies 
CBN, 2009/3 met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan de toekenning en/of de 
uitbetaling over verschillende jaren wordt gespreid, waar onder 3.2. de hypothese behandeld wordt waarin een subsidie 
onder opschortende voorwaarde wordt toegekend.

211 Com.I.B. nr. 24/7 onder verwijzing naar Brussel, 28 april 1971.
212 Com.I.B. nr. 42/6.
213  HUYSMAN S., Fiscale winst, Biblo, Kalmthout, 1994, nr. 408-420; contra: DENYS L.A., Over de fiscale behandeling 

van burgerrechtelijke ficties, in Liber Amicorum A. Tiberghien, Ced.Samsom, Brussel, 1985, 156-160.
214  GLINEUR P., La détermination de ce ‘droit commun’ qui domine le droit fiscal, in L’Evolution des principes généraux 

du droit fiscal, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 225, nr. 18.
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Ook het feit dat een verdeling civielrechtelijk geacht wordt eigendomsaanwijzend te zijn en niet eigen-
domsoverdragend en de verkrijgers ten gevolge van de verdeling geacht worden ab initio (bij de 
eerdere verkrijging in onverdeeldheid) de eigendom te hebben verkregen, werkt volgens de rechtsleer 
niet door op het vlak van de winstbepaling215.

De discrepantie tussen het boekhoudrecht, zoals geïnterpreteerd door de Commissie voor Boek-
houdkundige Normen en voormeld administratief standpunt kan ervoor zorgen dat een meerwaarde 
boekhoudkundig als gerealiseerd dient aangemerkt te worden, doch op basis van het administratief 
standpunt fiscaal als niet gerealiseerd wordt aangemerkt, met alle gevolgen van dien.

Reeds vroeger werd verdedigd dat redelijkheidshalve het standpunt van de Commissie voor Boekhoud-
kundige Normen ook op fiscaal vlak uitwerking moet krijgen216. Ook de Dienst voor Voorafgaande 
Beslissingen heeft recent in een concreet aan haar voorgelegd geval aanvaard dat ook fiscaal rekening 
gehouden mag worden met de terugwerkende kracht van de opschortende voorwaarde op basis van 
volgende overwegingen:
 – De primauteit van de boekhoudwetgeving op de fiscale wetgeving;
 – Toepassing van artikel 33, tweede lid KB/W.Venn., dat een juiste toewijzing in de tijd van kos-

ten en opbrengsten beoogt;
 – De vervulling van de opschortende voorwaarde was niet ‘onzeker’ op het moment van het op-

stellen van de jaarrekening;
 – Het beperkte karakter van het retroactief effect;
 – Het uitdrukken van de meerwaarden op fiscaal vlak in 2007 leidt niet tot een afname van de in 

principe belastbare materie217.

Krachtens artikel 1183 BW schort een ontbindende voorwaarde de uitvoering van de verbintenis niet 
op. Artikel 42 WIB wijkt hiervan af door te stellen dat bestanddelen die het onderwerp zijn van een 
akte van vervreemding onder ontbindende voorwaarde, geacht worden voor het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid slechts te zijn gebruikt vanaf de datum waarop aan die voorwaarde is voldaan.

De eindemandaatsvergoeding waarop een vennootschap recht had, was volgens het hof van beroep te Antwerpen 
volledig belastbaar voor het jaar waarin ze werd toegekend. Dat het bedrag van de eindemandaatsvergoeding 
naar aanleiding van een fideliseringscontrole nog kon worden aangepast, in die zin dat ze kon worden verlaagd, 
betreft volgens het hof een ontbindende voorwaarde die de belastbaarheid niet in de weg staat. Wanneer deze 
voorwaarde in vervulling zou gaan, met andere woorden wanneer bij een latere berekening de vergoeding lager 
zou zijn dan de referentievergoeding, dan heeft dit enkel tot gevolg dat het te veel betaalde moet worden terug-
gegeven. Op het moment van de vervulling van de voorwaarde zou alsdan een aftrekbare beroepskost kunnen 
ontstaan, met name tot beloop van het bedrag dat moet worden terugbetaald218.
Het hof van beroep te Brussel oordeelde in dezelfde zin met betrekking tot een ontvangen vergoeding wegens de 
verbreking van een huurovereenkomst. De belastingplichtige vennootschap stemde immers in met een loutere 
opzegging van de huurovereenkomst, weliswaar vanaf 31 januari 1991, maar bij een overeenkomst van 15 novem-

215  KIRKPATRICK J., L’effet déclaratif du partage et des actes équivalents s’impose- t-il en toute matière, et notamment en 
matière d’impôts sur les revenus?, noot onder Cass., 31 maart 2008, T.F.R., 2009, p. 266, nr. 8.

216 VAN CROMBRUGGE S., Wat met verrichtingen onder opschortende voorwaarde?, Fiscoloog, 1995, p. 4; VAN CROM-
BRUGGE S., Kroniek boekhoudrecht (juni 1994 – mei 1995), TRV, 1995, p. 391.

217  DE BOECK G. en SMET S., Opschortende voorwaarde: fiscus aanvaardt beperkte retroactiviteit, Fiscale Actualiteit, 
2008, 39, p. 1; VAN CROMBRUGGE S., Ruling over rechtshandeling onver opschortende voorwaarde, Fiscoloog, 
2009, 1144, p. 7.

218  Antwerpen, 21 mei 2013, www.fiscalnet.be. 
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ber 1990, datum waarop haar het recht op de volledige vergoeding verworven was, al voorzag de overeenkomst 
in een betaling in twee keer. De vennootschap beweert ten onrechte dat de verplichting zou zijn aangegaan onder 
een opschortende voorwaarde die afhing van een toekomstige of onzekere gebeurtenis in de zin van artikel 1181 
van het Burgerlijk Wetboek, zodat de verschuldigdheid van de tweede schijf van de opzegvergoeding niet zeker 
en vaststaand was op 31 december 1990219.
Het hof van beroep te Gent oordeelde in dezelfde zin met betrekking tot een premie voor vezelvlas. Volgens het 
hof is de premie verkregen op het ogenblik van het aangaan van de verwerkingsverbintenis en het leveren van het 
bewijs dat de nodige zekerheden werden gesteld. Het feit dat deze zekerheden later nog kunnen worden verbeurd 
verklaard (indien de verwerkingsverbintenis niet correct werd nagekomen), verandert dit niet220.
Volgens het hof van beroep te Brussel aanvaardde dat de premies in hoofde van een verzekeringsmakelaar 
maar belastbaar zijn na ontvangst, aangezien de definitieve toekenning van de commissies pas gebeurt nadat de 
premie en het ondertekende contract door haar worden geregistreerd. Die registratie kan pas kan gebeuren in de 
maand volgend op de productiemaand, vermits de premie en het contract uiterlijk op een bepaalde datum van 
die volgende maand in haar bezit moeten zijn221.
In een aan het hof van beroep te Gent voorgelegd geval had een vennootschap een opleidingssteun toegezegd 
gekregen op 13 maart 2009. De steun zou worden uitbetaald in twee schijven, op voorwaarde dat:
 – de uitbetaling werd aangevraagd;
 – het programma was gestart (eerste schijf) en voor een zeker percentage uitgevoerd (tweede schijf);
 – finaal kon worden vastgesteld dat het project was uitgevoerd;
 – er geen achterstallige schulden bij de RSZ en aan onroerende voorheffing waren; en
 – alle voorwaarden bepaald in de wetgeving en de toekenningsbeslissing voldaan waren.

Volgens het hof betreft het zuiver potestatieve voorwaarden (i.e. voorwaarden waarover de vennootschap alleen 
de controle had), die niet aangemerkt kunnen worden als opschortende voorwaarden.  Het hof komt dan ook tot 
het besluit dat de belastingadministratie de steun terecht volledig had belast voor het jaar 2009222.  Vastgesteld 
moet worden dat de voorwaarden zeker niet objectief contingent zijn. De tijdige en volledig uitvoering van het 
project en het tijdig betalen van schulden hangt objectief gezien zeker nooit alleen van de wil van de vennootschap 
af. Extrinsieke elementen kunnen er altijd voor zorgen dat deze voorwaarden uiteindelijk niet vervuld worden. 
Deze rechtspraak kan dan ook enkel worden bijgetreden indien uit de feiten blijkt dat de voorwaarden subjectief 
niet contingent waren, maar de betrokken partijen er daarentegen ab intitio van uit gingen dat de voorwaarden 
vervuld zouden worden. De bespreking van het arrest bevat onvoldoende informatie om daarover te oordelen, 
maar het feit dat blijkbaar twee data werden voorzien voor de uitbetaling: 30 juni 2009 en 30 juni 2010 lijkt er toch 
eerder op te wijzen dat partijen ab initio niet zeker was dat de voorwaarden tegen die data voldaan zouden zijn.

Inzake de realisatie verwijst men naar de juridische eigendomsoverdracht, met als aanvaarde uitzon-
dering de situaties van financiële leasing. Haelterman wijst er op dat men er boekhoudkundig steeds 
meer van uit gaat dat een vennootschap die activa op haar balans opneemt, waarvoor de onderneming 
de positieve/negatieve gevolgen van de waardeschommelingen ondergaat. Hij wijst er verder op dat 
spanningen tussen de juridische kwalificatie onder Belgisch recht en de boekhoudkundige verwerking 
toenemen in de mate dat men voor de invulling en de toepassing van de Belgische boekhoudregels 
steeds vaker teruggrijpt naar boekhoudkundige benaderingen ontwikkeld in het Europese IFRS- 
boekhoudstelsel223.

219  Brussel, 20 juni 2013, www.fiscalnet.be. 
220  Gent, 11 februari 2014, www.fiscalnet.be. 
221  Brussel, 18 december 2013, www.fiscalnet.be. 
222 Gent, 11 oktober 2016, besproken door: VAN CROMBRUGGE S., Tijdstip van belastbaarheid van overheidssubsidie, 

Fiscoloog, 2017, 1513, p. 11
223 HAELTERMAN A., Vennootschapsbelasting doorgelicht, Die Keure, Brugge, 2012, p. 3, nr. 3 (waar hij het voorbeeld 

geeft van activa die de balans verlaten nadat ze ge- effectiseerd zijn), zie ook p. 62, nr. 71 waar hij het advies 178/1 van 
de Commissie voor boekhoudkundige normen met betrekking tot de certificatie van aandelen bespreekt.
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Volgens een quasi unanieme rechtspraak en rechtsleer is een contractueel eigendomsvoorbehoud 
evenwel geen opschortende voorwaarde, maar een opschortende termijnbepaling224. De eigendoms-
overdracht is immers geen toekomstige onzekere gebeurtenis, maar de nakoming binnen een overeen-
gekomen termijn van een verbintenis waartoe partijen krachtens de overeenkomst zijn gehouden225. 
Volgens het Hof van Cassatie is het begrip ‘realisatie’ voor de belastbaarheid van een meerwaarde 
ruimer dan een ‘eigendomsoverdracht’ en acht enkel een daad van beschikking noodzakelijk226. Vol-
gens deze cassatierechtspraak heeft realisatie plaats op het moment van het voltrekken van de koop 
(i.e. daad van beschikking), ook al zou de eigendomsoverdracht zijn uitgesteld. De meerderheids-
rechtspraak knoopt de belastbaarheid van de meerwaarde dan ook vast aan het ogenblik waarop de 
koopovereenkomst (compromis) tussen partijen is voltrokken227. De koop is tussen partijen voltrokken, 
en de koper verkrijgt van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper, zodra er overeenkomst 
is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is228.

Ook de Commissie voor Boekhoudkundige Normen was van oordeel dat een conventioneel eigen-
domsvoorbehoud niet verhindert dat de schuldvordering en het resultaat uit de verkoop geboekt moe-
ten worden229.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen is evenwel op haar standpunt teruggekomen. Rea-
lisatie in boekhoudkundige zin vindt plaats wanneer de voornaamste risico’s worden overgedragen, 
wat in principe het geval is bij de eigendomsoverdracht. De commissie geeft daarbij het voorbeeld 
van de verkoop van een onroerend goed, waarbij de eigendomsoverdracht wordt uitgesteld tot bij het 
verlijden van de notariële akte. In dit geval moet de meerwaarde, nog steeds volgens de commissie, 
geboekt worden in het jaar waarin de notariële akte wordt verleden230.

224 Een voorwaarde is afhankelijk van een toekomstige onzekere gebeurtenis, terwijl een tijdsbepaling afhankelijk is van een 
toekomstige zekere gebeurtenis. De vraag of een gebeurtenis onzeker (contingent) is, dient niet enkel objectief- logisch 
te worden onderzocht, maar is vooral afhankelijk van de door de partijen nagestreefde afhankelijkheid van de rechtsge-
volgen van hun contractuele verrichting ten aanzien van het al dan niet plaatsvinden van de gebeurtenis. De subjectieve 
contingentie wordt soms voldoende geacht om tot een effectieve voorwaarde te besluiten. Zie hierover uitgebreid: DE 
CONINCK J., De voorwaarde in het contractenrecht, Die Keure, Brugge, 2007, p. 15- 133; zie ook: VAN QUICKEN-
BORNE M., Voorwaardelijke verbintenissen, Kluwer, Mechelen, 2006, p. 50-76.

 Voor een voorbeeld uit de rechtspraak: zie Antwerpen, 8 oktober 2007, R.W., 2009-2010, p. 585 – Wanneer een persoon 
zich ertoe verbindt om vertaalwerk te verrichten en de partijen overeenkomen dat de maandelijkse vergoeding van deze 
persoon enkel betaald zal worden zodra de betalingen van de studenten zijn overgemaakt op de rekening van de school, 
dient te worden aangenomen dat een betalingsverbintenis met tijdsbepaling het beste aanleunt bij de geest en de econo-
mie van het contract.

225 CHRISTIAENS A., Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Artikel 1582-1583 B.W., p. 18, nr. 21; COLLE Ph. en 
VAN DEN BRANDE B., Het eigendomsvoorbehoud verbintenisrechtelijk bekeken en tegenwerpelijkheid van het be-
ding in de verschillende samenloopsituaties, in De Koop, Die Keure, Brugge, 2002, p. 167; DIRIX E. en DECORTE 
R., Zekerheidsrechten, in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, Story- Scientia, 1999, p. 384, nr. 561; DIRIX E., 
Eigendomsvoorbehoud, R.W., 1997-98, p. 483, nr. 4; HERBOTS J.H., STIJNS S., DEGROOTE E., LAUWERS W. en 
SAMOY I., Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten (1995-98), T.P.R., 2002, 94; DE PAGE H., Traité 
élémentaire de droit civil belge. Tome IV. Les principaux contrats (1ière partie), Brussel, Bruylant, 1972, nr. 23, 4°.

226 Cass., 2 juni 1964, Pas., 1964, I, 1039; VAN CROMBRUGGE, S., ‘Bemerkingen nopens het begrip en de belastbaarheid 
van verwezenlijkte of uitgedrukte meerwaarden op bedrijfsactiva’, in Liber Amicorum E. Krings, 1991, 1101-1116; 
LALEMAN, P., Bedenkingen rond het tijdstip van belastbaarheid, Nieuwsbrief Notariaat Fiscaal, 1998, 6/1.

227 Gent, 15 mei 1997, FJF, 97/160, De Fiscale Koerier, 97/523; Antwerpen, 2 december 1997, FJF, 98/98; Bergen, 6 decem-
ber 1996, FJF, 97/163.

228 Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
229 Advies CBN, 106/4, Bull.CBN, nr. 17, september 1985, 13.
230 Advies CBN, 2012/17 van 7 november 2012, randnummer 11; zie hierover PINTE L., Reconnaissance des produits et 

des charges: quelques considérations autour de l’avis 2012/17 de la Commission des Normes comptables, RGF, 2013/5, 
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In een aan de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken voorlegde akte werd de ver-
koopprijs overeengekomen, alsook dat de uitgestelde en gespreide eigendomsoverdracht van het eco-
nomische en juridische genot en de bijhorende risico’s en kosten, zal plaats vinden in meerdere delen, 
volgens een jaarlijkse kalender. De betaling van de prijs zal eveneens verdeeld worden in even veel 
bedragen die door de verkrijger betaalbaar zullen zijn, ten laatste tegelijkertijd met de eigendoms-
overdracht van elk betrokken deel. Uit de akte blijkt de eenheid van verrichting, met name dat de 
geest van de overeenkomst de verkoop is van het onroerend goed in één geheel. De akte voorziet in 
geen ontbindende noch opschortende voorwaarden. De Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in 
fiscale zaken heeft dan ook beslist – na blijkbaar advies ingewonnen te hebben bij de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen – dat de meerwaarde volledig gerealiseerd werd in het belastbaar tijdperk 
waarin de akte verleden werd231.

Professor Storme heeft evenwel uitvoerig de stelling als zou het eigendomsvoorbehoud een tijdsbe-
paling en geen opschortende voorwaarde zijn, weerlegd232.

Ook in de fiscale rechtspraak wordt voormelde stellingname niet zonder meer gevolgd. Zo kwam de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, evenwel op basis van een eerder advies van de Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen, tot het besluit dat het gebouw juridisch maar uit het vermogen van de 
vennootschap is verdwenen na de eigendomsoverdracht (via de notariële akte), zodat de meerwaarde 
maar op dat moment is verwezenlijkt233.

Ook het hof van beroep te Brussel kwam tot de conclusie dat de meerwaarde maar belast kan worden 
in het jaar waarin de eigendom van het onroerend goed het vermogen heeft verlaten (m.n. het jaar 
waarin de notariële akte werd verleden) en niet in het jaar waarin de vordering op de verkoopprijs – 
verbonden aan een tijdsbepaling en geen voorwaarde – een zeker en vaststaand karakter had gekregen 
(jaar waarin de onderhandse overeenkomst werd gesloten)234.

2.1.3.4.�  Retroactiviteitsclausules

De terugwerkende kracht van een overeenkomst is in principe niet tegenstelbaar aan de belastingad-
ministratie. Een in een overeenkomst opgenomen retroactiviteitsbeding kan niet tot gevolg hebben 
dat de bepalingen van de belastingwetten, die van openbare orde zijn, zouden worden ontgaan en dat 
uit kracht van een overeenkomst235. De belastingadministratie aanvaardt evenwel dat van dit beginsel 
mag worden afgeweken wanneer de in de akte vermelde terugwerkende kracht236:
1. met de werkelijkheid overeenstemt,
2. betrekking heeft op een korte periode, en
3. een juiste toepassing van de belastingwetgeving niet in de weg staat.

p. 16.
231 Voorafgaande beslissing nr. 2018.0178 van 27 maart 2018
232 STORME M., Eigendomsvoorbehoud en samenloop buiten faillissement: Hof van Cassatie lijdt aan fantoompijn, R.W., 

2011-12, 5, p. (254) 261.
233  Rb. Brussel, 28 april 2006, www.fiscalnet.be.
234 Brussel, 25 januari 2008, J.D.F., 2009, p. 332.
235 Cass., 5 februari 1955, Pas., 1955, I, 614.
236 Com.I.B. nr. 340/82; zie ook: P.V. nr. 166 van 6 maart 1980, COPPIETERS, Bull.Bel., 1980, 585, p. 970.
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In het kader van herstructurering (fusie, splitsing, …) aanvaardt de belastingadministratie dat de 
retroactiviteit betrekking heeft op een korte periode wanneer ze niet meer dan zeven maand draagt237.

Bepaalde auteurs verdedigen de stelling dat de retroactiviteit, die door het vennootschapsrecht in het 
kader van bepaalde reorganisatieverrichtingen wordt opgelegd en een modaliteit is van de constitutieve 
rechtshandeling, wel tegenstelbaar is aan de fiscus. Deze retroactiviteit moet onder scheiden worden 
van de contractuele retroactiviteit238.

De rechtbank van eerste aanleg heeft aanvaard dat de retroactiviteitsclausule (oprichting 10 augustus 
2007; retroactiviteit vanaf 1 januari 2007) in de oprichtingsakte (ten gevolge van de immigratie van 
een buitenlandse vennootschap in discontinuïteit) tegenstelbaar is aan de fiscus voor de berekening van 
de aftrek voor risicokapitaal. De rechtbank stelt vast dat de fiscus wel aanvaard heeft dat de winsten 
van de vennootschap in België belastbaar zijn vanaf 1 januari 2007; het weigeren van de aftrek voor 
risicokapitaal met ingang van dito datum is dan ook tegenstrijdig239.

In een aan het hof van beroep te Gent voorgelegd geval verdedigde de belastingadministratie dat de 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 van een formeel op 16 april 2007 opgerichte doktersvennoot-
schap niet met de werkelijkheid overeenstemde, gelet op:
 – de vennootschap werd pas opgericht bij notariële akte van 16 april 2007;
 – het overige materieel vast actief maakt het voorwerp uit van een quasi- inbreng gedaan op 16 

april 2007;
 – het eerste boekjaar van de vennootschap loopt volgens de aangifte in de vennootschapsbelasting 

en volgens de jaarrekening van 23 april 2007 tot 31 december 2007;
 – in de oprichtingsakte van 16 april 2007 wordt nergens vermeld dat het boekjaar dat loopt van 

23 april 2007 tot 31 december 2007 krachtens artikel 60 W.Venn. alle verrichtingen omvat die 
sedert 1 januari 2007 werden gedaan voor de vennootschap in oprichting;

 – de jaarrekening vermeldt niet dat enige handeling van de appellant voor de vennootschap in 
oprichting, zou overgenomen zijn door de vennootschap.

Het hof besluit evenwel op basis van volgende vaststellingen dat er in alle redelijkheid niet aan te twij-
felen valt dat de formele oprichting van de betreffende doktersvennootschap op 15 april 2007 slechts 
een vertraagde formele veruiterlijking was van de wil om vanaf 1 januari 2007 de vennootschap op 
te richten en binnen die vennootschap zijn doktersactiviteiten te verrichten:
 – het bewijs dat het ziekenhuis alle prestaties van de appellant als dokter vanaf 1 januari 2007 

verwerkte als inkomsten van de vennootschap;
 – de op 28 december 2006 opgestelde documenten in het kader van het openen van een bankreke-

ning in naam van de vennootschap in oprichting;
 – twee aankoopfacturen op naam van de vennootschap, daterend van voor de (formele) oprich-

ting240.

237 Circulaire nr. Ci.RH. 421/461.318 dd. 19 januari 1995, nr. 57.
238 LYCOPS J. – F., DE BEULE N. en AGACHE L., Inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werk-

zaamheid. Boekhoudkundige en fiscale aspecten, Brussel, Larcier, 2003, 127, nr. 348; TAHON M., Reorganisatiever-
richtingen en verliesverrekening, T.F.R., 1996, nr. 144, 227; VANDENBERGHE W., Van ontbinding tot fusie, Mechelen, 
Kluwer, 2007, nr. 366.

239 Rb. Brugge, 7 mei 2014, Fiscale Koerier, 2014, p. 613.
240 Gent, 24 maart 2015, TFR, 2015/14, n° 486
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2.1.3.5.  Uitzonderingen

Op dit annaliteitsbeginsel vinden we evenwel een aantal uitdrukkelijke afwijkingen in het WIB, 
namelijk:
 – Artikel 47:   gespreide taxatie van meerwaarden
 – Artikel 361:  onderwaardering van activa
 – Artikel 362:  kapitaalsubsidies
 – Artikel 362bis: verlopen interest

Deze uitzonderingen zullen nader toegelicht worden bij de bespreking van de desbetreffende onder-
werpen.

Aanbevolen lectuur

CREUS J., Voorwaardelijke verbintenissen en retroactiviteit in een fiscaal daglicht, in Fiscaal Prak-
tijkboek 2001-2002 – Directe Belastingen, Mechelen, Kluwer, 2002

D’HAESE W. en DE LAET N., De periodiciteit van de boekhouding, N.F.M., 2007, 5-6, p. 144-160

POPPE G., De onderhandse verkoopovereenkomst en de inkomstenbelastingen, Fiscaal Praktijkboek 
2009-2010 – Directe Belastingen, Mechelen, Kluwer, 2009

SANDRA J. en MESSIAEN R., Fiscale aspecten van retroactiviteit in overeenkomsten en vennoot-
schapsakten, in Actualia vermogensrecht, Ed. TILLEMAN B. en VERBEKE A., Brugge, Die Keure, 
2005

VAN CROMBRUGGE S., Verlenging of verkorting van het boekjaar, in Gentse geschriften: Uitstel 
en anticipatie van winstneming in het fiscaal recht, Biblo, Kalmthout, 1997

2.1.4.�  Primauteit van het boekhoudrecht

Uit het verslag aan de koning blijkt dat de regels van het jaarreke ningen besluit met betrekking tot de 
waarde ringen, de afschrijvingen, de waarde verminderingen en de voorzieningen ook door de fiscale 
administratie moeten worden aangenomen, tenzij en in de mate waarin de fiscale wetgeving er uit-
drukkelijk zou van afwijken241. Gelet op de rechtspraak van het Hof van Cassatie is deze regel echter 
meer dan een verbintenis van de regering of de fiscus, maar een juridische regel die automatisch toe-
passing vindt242. De minister heeft dit principe tevens bij herhaling bevestigd243. Meestal wordt evenwel 
aangenomen dat de afwijking niet uitdrukkelijk moet zijn, als zij maar voldoende duidelijk is244.

241 Verslag aan de Koning voor het KB van 8 oktober 1976, BS 19 oktober 1976, p.13463.
242 HUYSMAN S., Fiscale winst, Kalmthout, Biblo, 1994, nr. 275.
243 P.V. nr. 607 dd. 21 juni 1993, DE CLIPPELE, V. & A., Kamer, 1992-93, p. 6831; P.V. nr. 295 dd. 16 november 1992, 

KUBLA, V. & A., Kamer, 1992-93, p. 3456.
244  VAN CROMBRUGGE S.,’Het fiscaal winstbegrip’, in Vennootschap en belastingen, Kluwer, Antwerpen, 1988-III, 3, nr. 

625.
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Zowel de Raad van State245 als het Hof van Cassatie246 en het merendeel van de hoven van beroep247 
spraken zich uit in het voordeel van de primauteit van het boekhoudrecht. Volgens het hof van beroep 
te Luik geeft men evenwel door zich op de voorrang van het boekhoudrecht te beroepen, blijk van 
‘intellectuele oneerlijkheid’, aangezien de bijlage van het jaarrekeningen – KB zelf spreekt over het 
onderscheid tussen fiscale en boekhoudkundige winst248.

In een aan het hof van beroep te Bergen voorgelegd geval had een vennootschap kosten voor onder-
zoek en ontwikkeling geactiveerd en het bedrag dat ze van het Waals Gewest voor dit onderzoek en 
ontwikkeling had ontvangen als schuld op het passief geboekt.  In 2007 had de vennootschap het 
Waals Gewest laten weten de resultaten van het onderzoek niet verder te zullen exploiteren.  Volgens 
het decreet moet de vennootschap de ontvangen bedragen in dit geval niet terugbetalen wanneer zij 
de exclusieve exploitatierechten van de bekomen resultaten overdraagt aan het Waals Gewest. Na 
onderzoek van de feiten kwam het hof tot het besluit dat het in 2007 vast stond dat de vennootschap 
de ontvangen bedragen, ad. € 454.314,41 niet meer moest terugbetalen en de fiscus de schuld bijge-
volg terecht belast had als overschatting van passief voor het jaar 2007. De rechtbank van eerste aan-
leg had evenwel onder verwijzing naar het in artikel 33 KB/W.Venn. vastgelegde matching- principe 
geoordeeld dat de fiscus deze overschatting niet kon belasten, zonder rekening te houden met de 
boekwaarde, per 31/12/2007 ad. € 438.071,22.  Volgens het hof had de vennootschap op basis van het 
voorzichtigheidsbeginsel de (boekhoudkundige) verplichting om een uitzonderlijke afschrijving te 
boeken. Volgens het hof laat het matching- principe, noch het feit dat ze deze uitzonderlijke afschrijving 
niet heeft geboekt, toe om niet langer bestaande schulden op het passief te behouden. Het hof verbreekt 
dan ook het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg249.

Deze rechtspraak kan niet worden bijgetreden. Uit de feiten had het hof immers afgeleid dat de ven-
nootschap haar actief (de exploitatierechten op de bekomen resultaten) had overgedragen aan het Waals 
Gewest (reden waarom de schuld effectief was uitgedoofd). Welnu, in dit geval dient boekhoudkundig 
geen uitzonderlijke afschrijving geboekt te worden, maar een minderwaarde. Het actiefbestanddeel 
heeft immers het vermogen van de vennootschap verlaten. Inderdaad, om te kunnen besluiten dat 
de schuld uitgedoofd was, moest aangenomen worden dat het actiefbestanddeel overgedragen werd. 
Boekhoudkundig was het actief bijgevolg ontegensprekelijk overschat ten belope van € 438.071,22. 
Het is van belang te noteren dat deze overschatting niets van doen had met een appreciatie vanwege 
het bestuursorgaan van de vennootschap (die haar immers zou binden jegens de fiscus), maar klaar-
blijkelijk op een vergissing beruste. Gezien ook het passief overschat was ten belope van € 454.314,41 
(eveneens ten gevolge van een vergissing), moest men besluiten dat het netto- actief onderschat was ten 
belope van het verschil, ad € 16.243,17.  Gezien we hierna zullen zien dat een vennootschap belastbaar 
is op de toename van haar netto- actief (zie 2.3.), had de fiscale rechtzetting beperkt moeten blijven 
tot dit verschil.

245 R.v.St., 30 april 1992, F.J.F., 92/202.
246 Cass., 20 februari 1997, A.F.T., 1997, 302, met noot VINCENT J.-S.; A.J.T., 1996-97, 405; Arr.Cass., 1997, 253; Bull.

Bel., 777, 2839; F.J.F., 97/244; Fiscale Koerier, 1997, 264; J.D.F., 1997, 38; R.W., 1997-98, 502; T.R.V., 1997, 149, met 
noot CHEVALIER.

247 Brussel, 22 juni 1995, A.F.T., 96.1., p. 43; J.D.F., 1995, 182; Gent, 9 januari 1997, Fiscale Koerier, 97/200; A.J.T., 1996-
97, 406 met noot HUYSMAN S.; F.J.F., 97/211; Antwerpen, 21 april 1998, F.J.F., 98/181.

248 Luik, 19 februari 1996, Fiscale Wetgeving & Rechtsbronnen, 9755189.
249 Bergen, 10 september 2014, J.D.F., 2015, p. 298
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Merk op dat de oplossing mogelijks anders zou zijn, had het hof het bij het juiste eind gehad en er 
inderdaad een uitzonderlijke afschrijving had moeten geboekt worden. Afschrijvingen worden inge-
volge artikel 61 WIB als beroepskosten aangemerkt. Volgens een bepaalde zienswijze (zie Belastbare 
gereserveerde winst, 11.4.1.) zijn afschrijvingen maar als beroepskost aftrekbaar wanneer ze geboekt 
zijn.  In dit geval had het hof dus inderdaad kunnen besluiten dat het feit dat de uitzonderlijke afschrij-
ving niet werd geboekt, geen invloed had op de belaste overschatting van passief.

In casu betrof het – zoals gezegd – een minderwaarde. Op fiscaal vlak is een minderwaarde geen 
beroepskost, maar een correctie op de brutowinst. Een overschatting van actief die het gevolg is van 
een niet geboekte minderwaarde (correcter uitboeking van het desbetreffende actiefbestanddeel) kan 
wel gecompenseerd worden met een overschatting van passief; gezien enkel de toename van het netto- 
actief belastbaar is. Het boekhoudkundig verbod op compensatie tussen tegoeden en schulden, rechten 
en verplichtingen en tussen kosten en opbrengsten (artikel 25, §2 KB/WIB) kan dit niet veranderen. 
Het is in dit verband belangrijk te noteren dat voormelde bronnen tot nu toe de primauteit van het 
boekhoudrecht trouwens enkel hebben bevestigd voor wat de waarderingsregels en de niet in de fis-
cale wet gedefinieerde begrippen betreft250.  Er bestaat dan ook een vrij grote consensus dat uit louter 
formele inbreuken op het boekhoudrecht (zoals bijvoorbeeld inbreuken op het compensatieverbod) 
geen fiscale gevolgen ressorteren.

Datzelfde hof heeft evenwel in een ander arrest gesteld wat volgt: “Le droit comptable ne permet 
cependant pas de compensation entre surestimation du passif et sous- estimation de l’actif. Le droit 
fiscal ne déroge pas à cette règle.”251 Vooreerst dient te worden opgemerkt dat een overschatting van 
passief en een onderschatting van actief elkaar uiteraard niet compenseren, maar cumuleren. Het hof 
had dan ook naar alle waarschijnlijkheid een compensatie tussen een overschatting van passief (in 
casu een niet langer verschuldigde schuld) en een overschatting van actief (een niet geboekte beta-
ling) op het oog.  Verder moet worden opgemerkt dat het boekhoudrecht zich helemaal niet uitspreekt 
over compensatie van over- of onderschattingen (wel over compensatie van tegoeden en schulden, 
rechten en verplichtingen en kosten en opbrengsten; zie supra). De fiscale wet doet dit wel. Fiscaal 
wordt de winst immers gevormd door de toename van het netto- actief (zie 2.3.). Het netto actief is 
het verschil tussen het actief en het passief. Het is dan ook niet meer dan logisch dat artikel 24, eerste 
lid, 4° WIB stelt dat onderschattingen van actief of overschattingen van passief (waardoor het netto- 
actief ondergewaardeerd zou worden) eveneens belastbaar zijn.  Het feit dat de fiscale wet nergens 
expliciet stelt dat overschattingen van actief of onderschattingen van passief in mindering komen 
van de fiscale winst, impliceert niet dat met deze overschattingen of onderschattingen geen rekening 
zou mogen gehouden worden, net zo min als het feit dat de fiscale wet meerwaarden belastbaar stelt, 
verhindert dat minderwaarden in mindering komen van de fiscale winst (niettegenstaande dit ook 
nergens expliciet vermeld wordt).

De voorziening in cassatie die tegen voormeld arrest werd ingesteld, werd verworpen.  De cassatie-
middelen werden niet gepubliceerd, maar uit het cassatiearrest kan waarschijnlijk afgeleid worden dat 
het feit dat het hof van beroep er ten onrechte van uit lijkt te gaan dat een uitzonderlijke afschrijving 
(i.p.v. een minderwaarde) moest geboekt worden, niet werd opgeworpen. Het Hof van Cassatie stelt 

250 VANDENBERGHE W., De notionele intrestaftrek. Een denkbeeldige werkelijkheid, Larcier, Brussel, 2006, p. 78.
251 Bergen, 15 december 2014, J.D.F., 2015, p. 314
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vast dat uit de samenlezing van artikel 52, 6° WIB en artikel 45 KB/W.Venn. volgt dat afschrijvin-
gen maar als beroepskost kunnen worden aangemerkt wanneer ze geboekt zijn en dat het hof van 
beroep wettelijk heeft beslist dat bij gebrek aan een geboekte afschrijving, de belastingadministratie 
de boekhoudkundige keuze van de belastingplichtige moet respecteren, zelfs wanneer deze keuze een 
overschatting van het actief tot gevolg heeft.  Verder stelt het Hof van Cassatie dat het hof wettelijk kon 
beslissen om de schuld als overschatting van passief te laten belasten, zonder correlatieve aftrek van 
de waardevermindering van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling252.  Voor het Hof van Cassatie 
werd volgens ons ten onrechte niet de schending van artikel 185 WIB opgeworpen.  Zoals hiervoor 
reeds uiteengezet volgt uit dit artikel dat vennootschappen enkel belast zijn op de toename van hun 
netto- actief (d.i. immers de enige zinvolle definitie die aan het begrip ‘winst’ in dat artikel kan worden 
gegeven en die reeds lang geleden door het Hof van Cassatie werd onderschreven – zie 2.3. hierna).  
Dit netto- actief is in se het verschil tussen het fiscaal actief en het fiscaal passief (de schulden), waarbij 
dit actief en passief begroot moet worden volgens de regels van het boekhoudrecht, tenzij het fiscaal 
recht ervan afwijkt.  Gezien het bestuursorgaan volgens ons boekhoudrechtelijk de keuze niet had 
om het actief niet uit te boeken en het fiscaal recht geen afwijkende bepaling bevat op basis waarvan 
het actief bij gebrek aan uitboeking nog geacht wordt in het vermogen van de vennootschap aanwezig 
te zijn, kon volgens ons het hof zonder schending van artikel 185 WIB niet besluiten dat met de door 
het niet uitboeken van het actief ontstane overwaardering van actief geen rekening gehouden moest 
worden bij de bepaling van de toename van het netto- actief a fortiori van de belastbare winst. 

2.1.5. �Eenheid� van� bedrijfseconomische� en� fiscale� jaarrekening� –� bindende� kracht� van� de�
jaarrekening

2.1.5.1.  Principe

Dit principe houdt in dat de bedrijfseconomische jaarrekening, zoals die wordt neergelegd bij de Nati-
onale Bank van België, tevens als basis dient voor het opstellen van de fiscale aangifte. In bepaalde 
landen (o.a. Nederland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika) heerst het principe van 
de dualiteit. Volgens de OESO zijn beide systemen gelijkwaardig, terwijl de Vierde EG – Richtlijn 
eveneens beide systemen toelaat. Het voornaamste gevolg van dit principe zijn de zogenaamde belas-
tinglatenties.

Belastinglatenties is de belasting op de verschillen tussen de bedrijfseconomische winst en de fiscale 
winst, die in de toekomst zullen worden geregulariseerd. Het verschil kan bestaan in een vordering 
op de Schatkist (actieve latentie) of een schuld ten aanzien van de Schatkist (passieve latenties). Het in 
kaart brengen en het beheersen van deze latenties vormt een belangrijk onderdeel van de tax planning.

252 Cass., 11 mei 2017, besproken door: Gnedasj S., Verbod op aftrek van niet- geboekte afschrijvingen of cassatietechnische 
fata morgana?, Fiscale Actualiteit, 2017,30/1; VAN CROMBRUGGE S., Overwaardering van passief en schending van 
boekhoudrecht, Fiscoloog, 2017, 1525, p.3; LEDAIN F., La Cour de cassation réaffirme la primauté des lois fiscales sur 
les principes du droit comptable, Actualités fiscales n° 2017/28
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2.1.5.2. Bindende kracht van de jaarrekening

2.1.5.2.1. Fiscale regels

Het Wetboek Inkomstenbelasting behandelt de vraag of een jaarrekening kan worden gewijzigd niet. 
Artikel 307, §3 WIB bepaalt dat de bescheiden, opgaven en inlichtingen waarvan de overlegging in 
het formulier wordt gevraagd, een integrerend deel van de aangifte vormen. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat jaarrekening thans niet meer moet overgelegd worden, wanneer die jaarrekening moet 
worden openbaar gemaakt. De overlegging van een interne jaarrekening is sowieso facultatief.

Er bestaat eensgezindheid omtrent het feit dat de aangifte achteraf nog kan gewijzigd worden. De 
verhouding tussen de belastingplichtige en de belastingadministratie wordt immers niet bepaald door 
de wil van de ‘partijen’, maar wordt wel volledig door de wet geregeld. De fiscale vordering is trou-
wens van openbare orde en het wettig karakter ervan verhindert de belastingadministratie een groter 
bedrag aan belastingen van de belastingplichtige te vorderen dan hetgeen krachtens de bepalingen 
van de belastingwet is verschuldigd253. Sinds de arresten van het Hof van Cassatie van 22 maart 1949 
en 31 mei 1949 wordt dan ook algemeen aanvaard dat de belastingplichtige tegen een aanslag, die is 
gebaseerd op de elementen die in zijn aangifte zijn vervat, binnen de wettelijke bezwaartermijnen kan 
opkomen indien zou blijken dat de aangifte niet waarheidsgetrouw is254. Ons hoogste rechtscollege 
heeft haar rechtspraak bevestigd255.  Voorwaarde is wel dat de belastingplichtige het bewijs levert dat 
zijn aangifte is behept met een vergissing in feite of in rechte. In dit geval is er geen sprake meer van 
een regelmatige aangifte.

Het Wetboek Inkomstenbelasting bevat geen enkele bepaling, waaruit kan afgeleid worden dat wat 
geldt voor de aangifte zelf, niet zou gelden voor de bijlagen, die er – zoals gezegd – een integrerend 
deel van uitmaken of voor de op een andere manier openbaar gemaakte jaarrekening.

Huysman een onderscheid tussen de situatie waarin de correctie wordt gevraagd vóór dan wel na het 
verstrijken van de aangiftetermijn. In het eerste geval volstaat het dat de belastingplichtige aangeeft 
zich vergist te hebben, zonder dat een positief bewijs van de vergissing (in feite of in rechte) vereist 
is; in het tweede geval zal de belastingplichtige wel dit bewijs moet aanbrengen256.

Het hof van beroep te Gent heeft aanvaard dat naargelang de omstandigheden het realiteitsbegin-
sel vereist dat de belastingplichtige wordt belast op de juiste gegevens, eerder dan op basis van de 
juridische bindende kracht van een foute jaarrekening. In het haar voorgelegd dossier bleek dat de 

253 Advocaat- generaal W.J. Ganshof van der Meersch, advies voor Cass., 31 mei 1949, Pas., I, 1949, 409-414; zie ook: 
VAN BATSLAER J., noot onder Brussel, 13 mei 1947, J.Prat.Dr.Fisc., 1947, 141, met advies van Advocaat- generaal 
VAN DER PERREN; HAYOIT DE TERMICOURT R., Les réclamations en matière d’impôts sur les revenus, in J.T., nr. 
4202, 14 september 1958, 478; VAN ORSHOVEN P., Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over rijksbelastingen, 
Kluwer, Antwerpen, 1987, 225; VAN BESIEN J., Indiening van een bezwaarschrift inzake inkomstenbelasting, Kluwer, 
Antwerpen, 1988, 26; HUYSMAN S., De bindende kracht van de jaarrekening, in Gentse Geschriften over fiscaal recht 
en fiscaliteit, Biblo, Kalmthout, 1994, 322; BELMANS C., Het recht tot wijziging van de eigen aangifte, T.F.R., 1999, 
22; Brussel, 29 maart 1996, F.J.F., 1996, 321.

254 Cass., 22 maart 1949, Pas., 1949, 221-222; Cass., 31 mei 1949, Pas., I, 1949, 407-415.
255 Cass., 10 maart 2016; besproken door: CASSIMAN L. en VAN VLIERDEN B., Rechtzetting jaarrekening: ook bij 

schending boekhoudrecht, Fiscale Actualiteit, 2016, 16/1; VANTHIENEN S., ‘Beleidsbeslissing’: Cassatie fluit te ruime 
invulling terug, Fiscoloog, 2016, 1474, p.6

256  HUYSMAN S., Verbetering fiscale aangifte en goedgekeurde jaarrekening, Fiscoloog, 2012, 1301, p. (2) 4.
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beoordeling steunde op verkeerde feiten, de gevolgen daarvan als relatief beperkt zijn aan te merken 
en de verbetering snel en transparant is gemaakt. Bijgevolg kan ook op fiscaal vlak rekening worden 
gehouden met de verbetering257.

Is de bezwaartermijn verstreken, dan kan rechtzetting volgens ons eveneens binnen de procedure 
van de ontlasting van ambtswege. In dit geval dient dan wel een materiële vergissing te worden aan-
getoond.

Het hof van beroep te Luik heeft geoordeeld dat het niet boeken van een vermindering van de finan-
ciële vaste activa tengevolge van een kapitaalvermindering bij de dochtervennootschap (met betaling 
via rekening courant) geen materiële vergissing vormt en de rechtzetting ervan niet de mogelijkheid 
opent om de aftrek voor risicokapitaal te verhogen via de procedure van ontlasting van ambtswege258. 

Het hof van beroep te Brussel aanvaardde wel dat een vennootschap die een aangifte die gebaseerd 
was op een foutieve (voorlopige) jaarrekening, had ingediend, ontlasting van ambtswege kon krijgen 
op basis van de later neergelegde definitieve jaarrekening. Het hof stelt vast dat de vennootschap in 
het voorliggende geval heeft aangetoond dat haar nieuwe jaarrekening op de realiteit is gebaseerd 
en niet de bedoeling heeft om op eerdere verkeerde beleidsbeslissingen terug te komen. De nieuwe 
jaarrekening is aldus wel degelijk een nieuw bescheid in de zin van artikel 376, §1 WIB92. De nieuwe 
jaarrekening was bedoeld om de voorlopige jaarrekening, die onbetwistbaar vergissingen bevatte, 
recht te zetten. Het hof is tevens van oordeel dat het laattijdig overleggen van de definitief goedge-
keurde jaarrekening door gewettigde redenen wordt verantwoord. Het hof stelt dat de moeilijkheden 
waarnaar de vennootschap verwijst m.b.t. de implementatie van een nieuw boekhoudsysteem binnen 
de groep waartoe ze behoort en waarbij de boekhoudkundige verwerking van haar resultaten aan een 
buitenlandse groepsvennootschap werd uitbesteed, gewettigde redenen zijn die de laattijdige over-
legging van de cijfers kunnen verantwoorden. Een bewijs van overmacht is daarbij niet vereist. Het 
feit dat de vennootschap moeilijkheden ondervond bij het bijeenbrengen van haar boekhoudkundige 
gegevens en tevens moest wachten op groen licht van haar commissaris – die zelf moest wachten op 
de resultaten van de boekhoudkundige audit die binnen de groep werd bevolen – is voldoende om 
te verantwoorden dat de goedkeuring van de definitieve jaarrekening heel wat vertraging opliep259.

2.1.5.2.2. Gemeenrechtelijke regels

Gemeenrechtelijk wordt vrij algemeen aangenomen dat alle vergissingen (zowel materiële vergissin-
gen, vergissingen in feite en in rechte) gecorrigeerd kunnen (en zelfs moeten) worden. Dit recht (plicht) 
wordt enkel begrensd door het feit dat correcties niet voor gevolg mogen hebben dat te goeder trouw 
verworven rechten ter discussie worden gesteld.

Beslissingen zouden daarentegen niet kunnen gecorrigeerd worden.

257 Gent, 20 juni 2017, besproken door VAN CROMBRUGGE S., Bindende kracht van de jaarrekening, Fiscoloog, 2017, 
1539, p. 10

258 Luik, 16 september 2015, Rol nr 2013/RG/975
259 Brussel, 18 april 2018, Fiscale Koerier, 2018/18, p. 1204; besproken door: VAN CROMBRUGGE S., Vervanging voor-

lopige door definitieve jaarrekening: nieuw bescheid?, Fiscoloog, 2019, 1596, p.8
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Deze regels werden door de Commissie voor boekhoudkundige normen als volgt samengevat260.

Vergissingen in een goedgekeurde jaarrekeningen kunnen achteraf nog rechtgezet worden. Nagenoeg 
elke vergissing die bij de registratie van het ondernemingsgebeuren werd begaan, zal immers indrui-
sen tegen het beginsel van het getrouw beeld van de jaarrekening en moet bijgevolg kunnen worden 
rechtgezet261. De jaarrekening hoort namelijk de realiteit getrouw en volledig weer te geven262.

Met vergissingen worden in de eerste plaats materiële vergissingen bedoeld (verkeerd bedrag door 
schrijffout, een voorraad die wegens verstrooidheid werd gewaardeerd met verkoopprijzen in plaats 
van aankoopprijzen, bij vergissing een bepaalde opbrengst op een verkeerde rekening geboekt, reken-
fouten of andere grove feitelijke vergissingen die onafhankelijk van enige juridische beoordeling 
worden begaan).

Daarnaast kan het ook gaan om vergissingen in rechte of in feite263, of zelfs een vergissing (niet uit 
verstrooidheid) in de waardering van een of andere post van de jaarrekening264. In tegenstelling tot 
materiële vergissingen, bevatten deze vergissingen een beoordelingselement.

Houdt de oorspronkelijke boeking een inbreuk in op het boekhoudrecht, dan mag het bestaan van een 
vergissing evenwel worden vermoed265.

Het Hof van Cassatie heeft deze stelling aanvaard op fiscaal vlak door te stellen wat volgt266:

260 Advies Commissie voor boekhoudkundige normen 2014/4 van 23 april 2014; besproken door GOEMINNE S., CBN 
spreekt zich uit over de correctie van de jaarrekening, Accountancy Actualiteit nr. 2014/12, p. 1; VAN CROMBRUGGE 
S., Definitief CBN- advies over correctie jaarrekening, Fiscoloog, 2014, 1385, p. 4; VAN CROMBRUGGE S., CBN over 
correctie van de jaarrekening, Fiscoloog, 2014, 1377, p. 8.

261 Artikel 24, eerste lid KB W.Venn. bevat het fundamentele beginsel dat de jaarrekening een getrouw beeld moet geven 
van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap. Zie ook: K. GEENS, M. WYCKAERT & 
C. CLOTTENS, De vennootschap – A. Algemeen deel, Kluwer, 2011, p. 545; en in dezelfde zin als voornoemde auteurs: 
M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Biblo, 1996, p. 285, nr. 421.

 Bepaalde auteurs beschouwen een schending van het jaarrekeningenrecht als een autonome grond tot wijziging: zie J. 
KIRKPATRICK & D. GARABEDIAN, La rectification du bilan de la société anonyme en droit privé et en droit fiscal, 
noot onder Cass. 12 mei 1989, RCJB 1992, 331. Let wel: niet elke vergissing houdt een schending van het boekhoudrecht 
in. 

262 S. VAN CROMBRUGGE, De bindende kracht van de jaarrekening, noot onder Cass. 12 mei 1989, T.R.V. 1989, 425; 
HUYSMAN, Fiscale winst. Theorie en praktijk van het fiscaal winstbegrip in België, Kalmthout, Biblo, 1994, 273. 

263  J. KIRKPATRICK & D. GARABEDIAN, La rectification du bilan de la société anonyme en droit privé et en droit fiscal, 
noot onder Cass. 12 mei 1989, RCJB 1992, 331; F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar de 
grondslagen van haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Jan RONSE Instituut (ed.), Kalmthout, Biblo, 
2000, p. 523, nr. 472; R. TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies in NV en BVBA, Biblo, 2003, p. 224, 
nr. 330. 

264 S. VAN CROMBRUGGE, De bindende kracht van de jaarrekening, noot onder Cass. 12 mei 1989, T.R.V. 1989, 424-
425; J. KIRKPATRICK & D. GARABEDIAN, La rectification du bilan de la société anonyme en droit privé et en droit 
fiscal, noot onder Cass. 12 mei 1989, RCJB 1992, 331. 

265 Zie S. VAN CROMBRUGGE, Ruling aanvaardt correctie jaarrekening bij schending boekhoudrecht, Fiscoloog 29 mei 
2013, afl. 1342, p. 10. Zie evenwel het standpunt van J. KIRKPATRICK & D. GARABEDIAN, La rectification du bilan 
de la société anonyme en droit privé et en droit fiscal, noot onder Cass. 12 mei 1989, RCJB 1992, 341-342: naast mate-
riële vergissingen, zouden enkel boekhoudkundige onjuistheden kunnen worden rechtgezet, waarbij het bewijs moet 
geleverd worden dat de vermelding in de jaarrekening die men wenst te corrigeren in conflict komt met de dwingende 
regels van het boekhoudrecht. Alle overige boekingen, die niet in strijd zijn met de boekhoudrechtelijke voorschriften, 
zijn volgens deze opvatting onherroepelijk en definitief. 

266 Cass., 10 maart 2016; besproken door: CASSIMAN L. en VAN VLIERDEN B., Rechtzetting jaarrekening: ook bij 
schending boekhoudrecht, Fiscale Actualiteit, 2016, 16/1; VANTHIENEN S., ‘Beleidsbeslissing’: Cassatie fluit te ruime 
invulling terug, Fiscoloog, 2016, 1474, p.6
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Wanneer (…) de aangifte steunt op een met het boekhoudrecht strijdige boeking en zulks leidt tot de 
vestiging van een wettelijke niet verschuldigde belasting, kan de belastingplichtige, zolang de termijn 
van bezwaar niet is verstreken, hiertegen opkomen, ook al is de onjuiste boeking het gevolg van een 
bewuste beslissing.
Slechts wanneer het boekhoudrecht aan de belastingplichtige een beoordelingsmarge laat en de belas-
tingplichtige binnen dit wettelijk kader een beleidsbeslissing neemt, kan hij op de gemaakte keuze niet 
terugkomen. Boekingen of waarderingen die het gevolg zijn van een eerder genomen beleidsbeslissing 
zijn bijgevolg definitief, ook al blijken zij achteraf onoordeelkundig of lichtzinnig te zijn geweest.

Door te oordelen dat de belastingplichtige gebonden is door haar aangifte omdat de beslissing om de 
diamanten in voorraad op te nemen een bewuste keuze was en dat het daarbij van geen belang is of 
de boeking al dan niet in overeenstemming is met de regels van het boekhoudrecht, verantwoorden 
de appelrechters hun beslissing niet naar recht.  Het Hof van Cassatie verbreekt dan ook het arrest 
van het hof van beroep te Antwerpen.

De correctie mag echter niet voor gevolg hebben dat te goeder trouw verworven rechten ter discussie 
worden gesteld. Wat bijvoorbeeld de reeds uitbetaalde dividenden betreft, bepaalt artikel 619 W.Venn. 
in die zin dat elke uitkering in strijd met artikel 617 en 618 door de aandeelhouder die haar heeft 
ontvangen, moet worden terugbetaald op voorwaarde dat de vennootschap bewijst dat de aandeel-
houder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de 
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Aandeelhouders te goeder trouw kunnen dus niet meer tot 
terugstorting worden gedwongen.

Eigenlijke beslissingen, uitgedrukt in de jaarrekening, kunnen niet meer gecorrigeerd worden267. 
Er bestaan met name boekhoudrechtelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld de waarderingsregels268, 
waarbij de onderneming bij de toepassing ervan over een zekere beleidsvrijheid beschikt 269. In deze 
gevallen betreffen het beslissingen die de onderneming wettelijk gezien heeft kunnen nemen, omdat de 
toepasselijke boekhoudrechtelijke regels een beoordelingsmarge toelaten. Volgens vaste rechtspraak 
van het Hof van Cassatie zijn beslissingen die tot uitdrukking komen in de jaarrekening altijd definitief 
en onherroepelijk, ook al blijken zij achteraf onoordeelkundig en lichtzinnig te zijn geweest (zie ook 
hiervoor geciteerd arrest)270. Door het nemen van een beslissing heeft de vennootschap immers voor 
zichzelf een juridische realiteit gecreëerd, waarop niet meer kan worden teruggekomen271. Bovendien 
kunnen aandeelhouders en derden rechten putten uit beslissingen die door de vennootschap werden 

267  J. KIRKPATRICK & D. GARABEDIAN, La rectification du bilan de la société anonyme en droit privé et en droit fiscal, 
noot onder Cass. 12 mei 1989, RCJB 1992, 331.

268 De rechtspraak is het er ondertussen over eens dat de vermeldingen in de jaarrekening die een beslissing weergeven met 
betrekking tot de vraag naar het al dan niet in de boekhouding opnemen van bepaalde afschrijvingen, of met betrekking 
tot de keuze van het afschrijvingspercentage, een juridische realiteit tot uitdrukking brengen en aldus onherroepelijk zijn, 
zie Cass. 8 juni 1965, Pas. 1965, I, 1081. 

269  Cass. 10 juni 2010; S. HUYSMAN, Fiscale winst. Theorie en praktijk van het fiscaal winstbegrip in België, Kalmthout, 
Biblo, 1994, 279; Antwerpen, 18 mei 1993, Fisc. Koer., 1993, 674; J. KIRKPATRICK & D. GARABEDIAN, « La recti-
fication du bilan de la société anonyme en droit privé et en droit fiscal », noot onder Cass. 12 mei 1989, RCJB 1992, 331. 

270 Cass. 2 feb. 1977, JDF, 1977, 129. 
271  S. HUYSMAN, Verbetering fiscale aangifte en goedgekeurde jaarrekening, Fiscoloog 20 juni 2012, afl. 1301, p. 2; zie 

ook de niet door de Commissie voor boekhoudkundige normen aangehaalde rechtsleer: RESTEAU C., Traité des socié-
tés anonymes, III, nr. 1537, p. 238; VAN RIJN, Principes de droit commercial, I, nr. 774, p. 469; Instituut der bedrijfsre-
visoren, Jaarverslag, 1991, p. 150-151; VAN CROMBRUGGE S., Kroniek boekhoudrecht, T.R.V., 1992, p. 299.
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genomen binnen de appreciatiemarge waarover zij beschikt272. In die zin kan men dus wel stellen dat 
de goedgekeurde jaarrekening onherroepelijk is.

Voor zover als nodig vestigen wij er hier de aandacht op dat de belastingadministratie geen derde is 
voor wat het vaststellen van de belastbare basis betreft. De belastingadministratie oefent immers geen 
rechten uit, hij is enkel gehouden tot een wettelijke taak belastingen te heffen op basis van belastbare 
elementen zoals die door de belastingplichtige werkelijk tot stand werden gebracht. Het is de fiscus niet 
toegelaten bestaande elementen te negeren of anders te interpreteren. De fiscus is integendeel verplicht 
alles in het werk te stellen om de werkelijkheid te achterhalen zoals die voor de belastingplichtige 
zelf bestaat273. De rechtspraak is dan ook unaniem omtrent het feit dat de belastingadministratie bij 
het vaststellen van de belastingschuld inzake directe belastingen en btw geen derde is274. Aangezien 
ze geen derde is, kunnen wijzigingen aan de jaarrekening evenmin worden genegeerd omdat ze haar 
rechten als derde zouden schenden. Merk op dat ook de Commissie voor boekhoudkundige normen 
het gegeven dat niet teruggekomen kan worden op de door derde verworven rechten restrictief lijkt 
te beoordelen (zie supra).

In diezelfde zin heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren geoordeeld dat de commissaris kan 
gevraagd worden een nieuw verslag op te stellen over de gewijzigde jaarrekening, voor zover de 
wijziging tot doel heeft de materiële fouten in de jaarrekening of de niet- naleving van de wettelijke 
voorschriften te corrigeren. Deze wijziging is echter niet mogelijk voor veranderingen die hun oor-
sprong vinden in de wijziging van de waarderingsregels die, wat hun inhoud betrof, niet strijdig waren 
met de wet275.

2.1.5.2.3. Concreet

In de fiscale rechtspraak werden volgende rechtzettingen aanvaard:
 – Een formeel verkeerde boeking die louter per vergissing onder een niet passende post van de ba-

lans werd vermeld. Het betrof een voorwaardelijk vrijgestelde meerwaarde die pas enkel jaren 
later naar een belastingvrije reserve werd overgeboekt276.

 – De overboeking van de rekening courant op een belastingvrije reserve, aangezien de vennoot-
schap geenszins de bedoeling had de schuld in rekening courant kwijt te schelden, maar enkel de 
bedoeling had een kortlopende schuld over te boeken naar een langlopende schuld277.

 – Het jarenlang foutief registreren van de omzet waardoor te veel btw en vennootschapsbelasting 
werd betaald. Een foutieve registratie van het omzetcijfer kan niet worden toegeschreven aan 

272 Zie S. VAN CROMBRUGGE, ‘De bindende kracht van de jaarrekening’, noot onder Cass. 12 mei 1989, T.R.V. 1989, 
424-425. 

273 COPPENS P., Le concept de ‘tiers’ et la loi des impôts directs, R.P.S., 1960, nr. 4919, p. 237-245; CLAEYS BOUUAE-
RT I., Principes de l’imposition des sociétés en Belgique, Brussel, Larcier, 1970, p. 33; CARDYN Ch., Le fisc est- il un 
tiers?, J.D.F., 1975, p. 132; SCAILTEUR C., L’état est- il un tiers pour l’application de la T.V.A.?, J.D.F., 1976, p. 8; 
TIBERGHIEN A., Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Kluwer, Antwerpen, 1986, p. 145, nr. 208; DASSESSE M., 
MINNE P. en FORESTINI R., Droit fiscal, Principes généraux et impôts sur les revenus, Brussel, Bruylant, 1995, p. 38.

274 Brussel, 30 juni 1955, Rev.Fisc., 1956, p. 482; Cass., 28 februari 1957, Pas., 1957, I, p. 783; Brussel, 28 januari 1957, 
Rev.Fisc., 1957, p. 962; Cass., 20 maart 1958, Pas., 1958, I, p. 805.

275 Omzendbrief IBR 2011/3 van 10 maart 2011, p. 2.
276 Cass., 12 mei 1989, Bull.Bel., 1989, 963; F.J.F., 1989, 284; T.R.V., 1989, 423; A.F.T., 1989, 305; Arr.Cass., 1988-89, 

1066; Fiscale Koerier, 1989, p. 402; Not.Fisc.M., 1990, 149; Pas., 1989, I, 963; R.C.J.B., 1992, 313; arrest a quo: Ant-
werpen, 8 september 1987, T.R.V., 1988, 157.

277 Bergen, 4 oktober 2002, Fiscoloog, 872, p. 10.
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een bewuste keuze van de ondernemer, vermits deze keuze wettelijk niet bestaat. Het feit dat de 
vergissing mede te wijten is geweest aan een onaangepaste boekhouding waardoor de vergissing 
niet meteen kon worden opgemerkt, is niet relevant278.

 – Het boekhoudkundig niet in aftrek nemen van een bepaalde kost, terwijl deze kost aan de rea-
liteit beantwoordt279.

 – Aanleg van een investeringsreserve280.
 – Overboeking van een ten onrechte geboekt bedrag onder kapitaalsubsidies naar kapitaal, aan-

gezien de vennootschap het bewijs leverde dat het effectief om een inbreng in kapitaal ging281.
 – De aankoopkosten op de grond ten laste van het resultaat nemen. Het hof vindt het immers on-

denkbaar dat de vennootschap, volkomen op de hoogte van het feit dat zij de bijkomende kosten 
van de aankoop van een grond kon aftrekken, er toch toe beslist zou hebben deze kosten niet af 
te trekken. Enkel in dat geval zou er sprake kunnen zijn van een beleidsbeslissing. In casu betrof 
het duidelijk een dwaling in recht, die kon worden rechtgezet, mits de termijn van bezwaar nog 
niet verstreken was282.

 – Correctie van een schending van voorschriften, die geen beleidsvrijheid laten aan de onderne-
mer en in de mate dat ze indruisen tegen het getrouw beeld283.

 – Overboeking door de inbrenggenietende vennootschap van de meerwaarde bij inbreng van een 
bedrijfstak van kapitaal naar een onbeschikbare reserve, teneinde de meerwaarde in hoofde van 
de inbrengende vennootschap te kunnen vrijstellen284.

 – De aanleg van de belastingvrije reserve in het kader van de vrijstelling ihkv de tax shelter voor 
audiovisuele werken285.

De Dienst voor voorafgaande beslissingen in fiscale zaken heeft in volgend geval aanvaard dat de 
rechtzetting van de jaarrekening tegenstelbaar is aan de fiscus. Een vennootschap had een meerwaarde 
geboekt op een verkoop onder opschortende voorwaarde (terwijl de voorwaarde zich nog niet had 
voorgedaan). Volgens de Dienst voor voorafgaande beslissingen in fiscale zaken kan men stellen dat 
er in strikte zin geen materiële vergissing is, in de zin van een misvatting over het bestaan van mate-
riële feiten, maar eerder een foutieve lezing van een verkoop contract, wat eerder een intellectuele 
vergissing of een vergissing in rechte is, wat heeft geleid tot een boeking die niet overeenstemt met 
de werkelijkheid. De vraag of er dan sprake is van een beleidsbeslissing is in die zin niet relevant, 
omdat bij een correcte lezing van het verkoopcontract de boekhoudwetgeving geen keuze laat over 
het moment van winstneming. Ze wijst er verder op dat:
 – De vennootschap de juridische werkelijkheid niet verandert, maar deze werkelijkheid in de 

hermaakte jaarrekening correct zal weergeven.

278 Rb. Leuven, 17 oktober 2003, De Fiscale Koerier, 2003/618.
279  Gent, 7 januari 2014, besproken door VAN CROMBRUGGE S., Vergissing in jaarrekening en ambtshalve ontheffing, 

Fiscoloog, 2014, 1379, p. 14; Rb. Gent, 26 mei 2004, T.F.R., januari 2005, 274, met noot KRANSFELD; Fiscoloog, 
2004, 947, p. 9.

280  Rb. Namen, 2 mei 2012, RGCF, 2012, 4, p. 291; besproken door HUYSMAN S., Verbetering fiscale aangifte en goedge-
keurde jaarrekening, Fiscoloog, 2012, 1301, p. 2.

281 Luik, 25 januari 2002, Fiscoloog, 837, p. 11.
282  Brussel, 28 september 2006, www.fiscalnet.be. 
283 Antwerpen, 7 januari 2014, besproken door VAN CROMBRUGGE S., Correctie jaarrekening moet ook aan realiteit 

beantwoorden, Fiscoloog, 2014, 1377, p. 6.
284 Rb. Brussel, 30 mei 2014, Fiscale Koerier, 2014, p. 517.
285 Rb. Namen, 21 mei 2015, Fiscale Koerier, 2015, p. 870; besproken door BUYSSE C., Tax shelter: de vergeten passiefre-

kening, Fiscoloog, 2015, 1437, p. 12
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 – Het tijdstip van het hermaken van de jaarrekening zich binnen enkele maanden na de goedkeu-
ring van de jaarrekening situeert, omdat precies in het proces van nazicht ervan onzekerheid 
is ontstaan over de juistheid van de boeking, een onzekerheid die nadien een fout bleek uit te 
wijzen286.

Volgende rechtzettingen werden niet aanvaard:
 – De toekenning van een dividend287.
 – Het ten laste nemen van verlies door debitering van de rekening courant van de vennoot288.
 – Te veel verlies ten laste nemen, waardoor een belastbare situatie ontstaat289.
 – Het boeken van de prijs uit de verkoop van het handelsfonds aan een bestuurder als uitzonderlij-

ke opbrengst, terwijl de verkoopprijs nog geen vaststaand karakter had (en via een verbetering 
van de jaarrekening als passiefbestanddeel werd aangemerkt)290.

 – Het boeken door de boekhouder van een ontvangen dividend in mindering van de aanschaf-
fingswaarde van de aandelen,  in plaats van onder de financiële opbrengsten. Volgens het hof 
van beroep te Brussel betreft dit een intellectuele vergissing, waaraan een beoordelingsfout ten 
grondslag ligt (met name de beoordeling dat het ontvangen dividend een waardevermindering 
van de aandelen tot gevolg had)291.

 – Het boeken van een waardevermindering op de aankoopkosten grond292.
 – Het boeken van een waardevermindering op klanten293.
 – De overboeking van de rekening courant van een bedrijfsleider (getaxeerd als voordeel van alle 

aard) naar de rekening courant van een buitenlandse leverancier294.
 – De overboeking van een niet gerealiseerde meerwaarde van de uitzonderlijke opbrengsten naar 

een belastingvrije reserve. Dezelfde boekingswijze werd immers toegepast gedurende twee op-
eenvolgende jaren. Uit het enkel feit dat de verbetering leidt tot een fiscaal voordeel kan niet 
worden afgeleid dat er vóór verbetering een vergissing voorhanden was295.

 – Het corrigeren van ten onrechte geboekte opbrengsten en ten onrechte niet geboekte kosten296.
 – Het activeren van bezoldigingen die werden toegekend ‘als vergoeding voor de coördinatie van 

de verbouwingen’, teneinde te voldoen aan de herbeleggingsvoorwaarde inzake de gespreide 
taxatie van meerwaarden297.

286 Voorafgaande beslissing nr. 2012.365 van 6 november 2012; besproken door VAN CROMBRUGGE S., Ruling aan-
vaardt correctie jaarrekening bij schending boekhoudrecht, Fiscoloog, 1342, p. 10.

287 Bergen, 17 april 1998, De Fiscale Koerier, 98/347.
288 Gent, 13 december 2005, besproken door VAN CROMBRUGGE S., in Kroniek Boekhoudrecht (mei 2005 – april 2006, 

TRV, 2006, p. 415; in dezelfde zin: Gent, 18 maart 1999; De Fiscale Koerier, 99/491; Fiscoloog, 705, p. 10.
289 Gent, 14 december 2004, Fiscoloog, 2005, 966, p. 9.
290 Rb. Antwerpen, 22 juni 2005, Fiscoloog, 2005, 999, p. 9.
291 Brussel, 22 september 2005, Fiscale Koerier, 2005/633; Fiscoloog, 2005, 999, p. 9.
292 Rb. Brussel, 8 april 2005, Fiscoloog, 2005, 986, p. 9.
293 Gent, 10 januari 2012, besproken door VAN CROMBRUGGE S., Bindende kracht jaarrekening, Fiscoloog, 2012, 1293, 

p. 13.
294 Antwerpen, 11 juni 2013, Fiscale Koerier, 2013/12, p. 535; besproken door VAN CROMBRUGGE S., Correctie jaarre-

kening: enkel mogelijk bij vergissingen?, Fiscoloog, 2013, 1351, p. 7.
295  Gent, 9 februari 2010, www.fiscalnet.be.
296  Antwerpen, 4 februari 2014, www.fiscalnet.be. 
297 Rb. Antwerpen, 18 februari 2015 – Rol nr 14/775/A
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 –  Het boeken van een waardevermindering met betrekking tot een nog niet geïnde interest (nadat 
het hof had vastgesteld dat deze interest ten onrechte op een overlopende rekening van het pas-
sief werd geboekt en deze rekening belast werd als een overschatting van passief)298.

 – Een aangelegde investeringsreserve terugnemen met het oog op de toepassing van de aftrek 
voor risicokapitaal299.

Het onderscheid tussen een vergissing en een beslissing is niet altijd duidelijk te maken. Toch kan 
vastgesteld worden dat bepaalde negatieve rechtspraak er ten onrechte van uit lijkt te gaan dat enkel 
materiële vergissingen kunnen worden gecorrigeerd en/of er een gebrekkige kennis van het boek-
houdrecht op nahoudt.
Zo is het boeken van een verkoop, wanneer de prijs nog geen vaststaand karakter heeft, in strijd met 
het realisatieprincipe (artikel 33, tweede lid KB/W.Venn.). Hetzelfde geldt voor het ten onrechte 
boeken van opbrengsten of het ten onrechte niet boeken van kosten. Uiteraard komt het aan de on-
derneming toe het bewijs te leveren van het al dan niet ten onrechte boeken.
Het boeken van een waardevermindering is geen keuze, maar een verplichting (artikel 45 e.v. KB/W.
Venn.).
Het boeken van een niet- gerealiseerde meerwaarde in opbrengsten is in strijd met artikel 57, §3 
KB/W.Venn. Het feit dat men dit twee jaar na elkaar doet, verandert dit uiteraard niet.

In het geval het hiervoor besproken arrest van het hof van beroep te Gent ligt mogelijk ook een mis-
vatting voor met betrekking tot het begrip ‘vergissing’. In een later arrest heeft datzelfde hof immers 
gesteld dat juridische vergissingen een intellectueel element inhouden. Van Crombrugge heeft terecht 
opgemerkt dat in de mate het hof de correctiemogelijkheid van een jaarrekening lijkt te willen beper-
ken tot gevallen van materiële vergissingen, deze rechtspraak op theoretisch vlak te streng is300.
Nog steeds volgens datzelfde hof belet het boekhoudrecht niet dat een Belgische vennootschap met 
een buitenlandse afdeling die voldoende autonomie heeft, in haar geconsolideerde boekhouding om-
rekeningsverschillen boekt volgens de slotkoersmethode. Wanneer de algemene vergadering van die 
vennootschap de jaarrekening goedkeurt waarin die omrekeningsverschillen onder de post ‘beschik-
bare reserves’ staan, dan neemt zij een bewuste beslissing om in die zin een bestemming te geven 
aan het ‘te bestemmen winstsaldo’ en begaat zij geen loutere vergissing. De latere beslissing waarin 
die bestemming wordt ‘rechtgezet’ is niet tegenstelbaar aan de fiscus301. Ook hier verwart het hof de 
consolidatieregels met de regels die van toepassing zijn op de enkelvoudige jaarrekening. Voor de 
opname van een buitenlands bijhuis gelden uiteraard de regels van toepassing op de enkelvoudige 
jaarrekening.

298 Antwerpen, 19 januari 2016, Rol nr 2014/AR/2804
299 Luik, 9 juni 2017, Fiscale Koerier, 2017, 16, p. 821
300 Gent, 10 januari 2012, besproken door VAN CROMBRUGGE S., Bindende kracht jaarrekening, Fiscoloog, 2012, 1293, 

p. 13.
301 Gent, 4 december 2012, T.F.R., 2013, 440, p. 340, met noot CHEVALIER C., Het inresultaatnemen van omrekeningsver-

schillen door de vennootschap vormt een bewuste beslissing en geen loutere vergissing.
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2.1.5.3. Munteenheid

De jaarrekening moet worden opgesteld in eenheden, aangezien de belastbare grondslag inzake 
inkomstenbelasting wordt vastgesteld in eenheden302. Thans in euro op twee cijfers na de komma.

De Minister van Economische Zaken kan in bijzondere gevallen en na advies van de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen de toestemming geven om de boekhouding te voeren en de jaarrekening 
op te stellen in een vreemde munt. Voor de sector van de erkende diamantvennootschappen werd 
toestemming gegeven om de boekhouding te voeren en de jaarrekening op te stellen in US- dollar303.

Een onderneming die van de minister de toestemming had gekregen haar jaarrekening in vreemde 
munt op te stellen, vroeg aan de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen of zij ook haar aangifte 
gedeeltelijk in vreemde munt kon opstellen. De Dienst voor Voorafgaande Beslissingen kon dit niet 
toestaan, maar stelt voor dat de vennootschap de aangifte voor intern gebruik opstelt in vreemde 
munt en dan voor elke lijn van de aangifte alle bedragen (en dus ook de begintoestand) omzet tegen 
dezelfde wisselkoers. Noteer dat op die manier de eindtoestand in de vorige aangifte ingevolge wis-
selkoersverschillen kan verschillen van de begintoestand van de volgende aangifte. Op die manier 
worden ongewenste omrekeningsresultaten evenwel uitgesloten304.

2.1.6.  IAS/IFRS- normen

De IAS- normen zijn internationale boekhoud- en accountancy- normen die vastgesteld worden door 
de International Accounting Standards Board. IFRS- normen zijn IAS- normen die door de Europese 
Commissie werden aangenomen.

De Europese Verordening 1606/2002 verplicht het gebruik van de IFRS- normen voor de geconsoli-
deerde jaarrekening van beursgenoteerde entiteiten met betrekking tot de boekjaren beginnende op 
of na 1 januari 2005. De verordening laat de lidstaten vrij om het gebruik van IFRS- normen toe te 
laten of te verplichten voor de statutaire of de geconsolideerde jaarrekening van niet- beursgenoteerde 
entiteiten. In België is voorlopig enkel het gebruik van IFRS toegelaten voor de geconsolideerde jaar-
rekening van niet- beursgenoteerde entiteiten305.

Aangezien uitsluitend de statutaire (enkelvoudige) jaarrekening als basis voor de fiscale aangifte 
dient en voormelde normen daarop nog niet mogen toegepast worden, hebben IAS- normen geen 
rechtstreekse invloed op de bepaling van het belastbaar resultaat. Aangenomen wordt evenwel dat 
buitenlandse en internationale normen bruikbaar zijn, wanneer ze niet strijdig zijn met de Belgische 
wetgeving306.

302 P.V. nr. 912 van 26 mei 1997, VAN PARIJS, V. & A., Kamer 1997-1998, p. 14026.
303 VAN MOPPES D., Erkende diamantvennootschappen: boekhouding in US- dollar, Fiscoloog, 2008, 1130, p. 8.
304 Voorafgaande beslissing nr. 700.395 van 23 oktober 2007; Voorafgaande beslissing nr. 700.251 van 10 juli 2007, www.

fisconet.be; zie hierover SMITS A. en JACOBS F., Aangifte vennootschapsbelasting in vreemde munt?, Fiscale Actuali-
teit, 2007, 39/4; in dezelfde zin: Voorafgaande beslissing nr. 2010.515 van 1 februari 2011.

305 Artikel 114 KB/W.Venn. aangepast door het KB van 18 januari 2005 met betrekking tot de toepassing van de internatio-
nale normen.

306 VAN CROMBRUGGE S., Boekhoudrecht en boekhoudtheorie, T.P.R., 1981, p. 1014.
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Thans wordt de discussie gevoerd of het al dan niet wenselijk is de IFRS- normen ook van toepassing 
te verklaren op de enkelvoudige jaarrekening307. Daarbij wordt steevast gewezen op de invloed van het 
boekhoudrecht op het vennootschapsrecht en het fiscaal recht. De meeste auteurs komen tot het besluit 
dat voormelde normen niet geschikt zijn voor de fiscale winstbepaling308. Indien de IFRS- normen in 
de toekomst ook op de enkelvoudige jaarrekening zou moeten worden toegepast, dringt een verbre-
king van de eenheid tussen de bedrijfseconomische en de fiscale jaarrekening (zie 2.1.5. hiervoor) 
zich dan ook op309. Andere auteurs bepleiten het behoud van de jaarrekening als basis voor de fiscale 
winstbepaling, maar wijzen erop dat er dan onvermijdelijk autonome fiscale regels moeten komen en 
een te strikte toepassing van het principe van de primauteit van de balans moet verlaten worden310.

2.1.7.  Technische bepaling van de belastbare winst

In de artikelen 74 tot 79 KB/WIB wordt uitgezet hoe de belastbare winst technisch moet worden vast-
gesteld. Deze technische benadering vinden wij ook terug in het aangifteformulier. Bij deze technische 
benadering wordt de belastbare winst bekomen na volgende bewerkingen.
1.  Vaststelling van het fiscaal resultaat: reserves + verworpen uitgaven + dividenden
2. Omdeling van het resultaat naar oorsprong
3. Aftrek van de niet belastbare bestanddelen
4.  Aftrek van de definitief belaste inkomsten (DBI) en vrijgestelde roerende inkomsten (VRI)
5. Aftrek voor octrooi- inkomsten
6. Aftrek voor innovatie- inkomsten
7. Aftrek voor risicokapitaal
8. Aftrek van de vorige verliezen
9. Aftrek van de investeringsaftrek
10. Aftrek voor risicokapitaal (vorige jaren)

Vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 
2018 werden de bewerkingen herwerkt en ingeschreven in artikel 207 WIB.  De belastbare winst 
wordt als volgt bekomen:

1. Vaststelling van het fiscaal resultaat: reserves + verworpen uitgaven + dividenden
2. Omdeling van het resultaat naar oorsprong

In eerste orde en in de hierna bepaalde volgorde, ten belope van het res-
terende saldo van de winst van het belastbare tijdperk:

3. Aftrek van de niet belastbare bestanddelen
4. DBI (jaar zelf)

5. Octrooi- aftrek (overgangsregeling tot 30/6/2021)
6. Aftrek innovatie- inkomsten (jaar zelf)

307 X., Is er nog toekomst voor het Belgisch boekhoudrecht?, Accountancy Actualiteit, 2007/18, p. 1; WEETS V. en CAR-
LIER T., IFRS voor KMO’s: samenvatting van het voorstel van standaard en beschouwingen bij de toepassing ervan, 
Tax, Audit & Accountancy, juni 2007, p. 15.

308  MOUSEL P., Quel impact fiscal suite à l’adoption des normes par l’Union européenne?, Larcier, Brussel, 2006.
309  COLMANT B., Verband tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht van de ondernemingen: enige aanknopingspunten 

en bedenkingen, Accountancy & Tax, 2006/1, p. 23.
310  PINTE L., Droit fiscal, droit comptable et IAS ou comment faire bon ménage à trois?, J.D.F., 2002.
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7. Investeringsaftrek
8. Aftrek “groepsbijdrage” (vanaf AJ 2020)

In tweede orde en in de hierna bepaalde volgorde, ten belope van het na toepassing van het 
na de aftrekken in eerste orde resterende saldo van de winst van het belastbare tijdperk, 

beperkt tot € 1.000.000, vermeerderd met 70% van het gedeelte van de na toepassing van de 
aftrekken in eerste orde overblijvende winst die het bedrag van € 1.000.000 overstijgt:

9. Aftrek voor risicokapitaal (van het jaar zelf)
10. Overgedragen DBI

11. Overgedragen aftrek innovatie- inkomsten
12. Overgedragen verliezen

13. Overgedragen aftrek voor risicokapitaal (onbeperkt overdraagbaar)
14. Overgedragen aftrek voor risicokapitaal (beperking tot 7 jaar)

2.2.  Het winstbegrip in de personenbelasting

De winst bestaat uit de inkomsten die voortkomen uit:
 – Alle verrichtingen gedaan door de inrichtingen van de onderne ming of door toedoen daarvan 

(artikel 24, 1° WIB);
 – Enige waardevermeerdering van activa die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 

worden gebruikt en uit enige uit de werkzaamheid volgende waardevermindering van passiva, 
wanneer de desbetreffende meerwaarden of minderwaarden zijn verwezen lijkt of in de boek-
houding of jaarrekening zijn uitgedrukt (artikel 24, 2° WIB);

 – Uit enige, zelfs niet- uitgedrukte of zelfs niet- verwezenlijkte meerwaarde op financiële vaste ac-
tiva en andere effecten in portefeuille, indien de waarde daarvan op het einde van het belastbaar 
tijdperk is toegenomen en in zover ze niet hoger is dan de aanschaffings- of beleg gingswaarde 
(artikel 24, 3° WIB);

 – Uit onderwaarderingen van activa of overwaarderingen van passiva, in zover de onderwaar-
dering of de overwaardering niet samenvalt met een al dan niet uitgedrukte vermeerdering of 
vermindering, naar het geval, noch met afschrijvingen die voor de toepassing van de belasting 
in aanmerking zijn genomen (artikel 24, 4° WIB).

De in sub 1 tot sub 3 bedoelde winstbestanddelen zijn belastbaar voor het tijdperk waarin ze zijn 
verkregen311. Winsten die uit een boekhouding blijken, worden geacht te zijn verkregen op de datum 
van afsluiten van het boekjaar waarop ze betrekking hebben312.

De in sub 4 vermelde winstbestanddelen worden als winst van het belastbare tijdperk waarin ze wer-
den vastgesteld aangemerkt, zelfs indien ze blijken uit de boekhouding betreffende vorige belastbare 
tijdperken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat ermee rekening is gehouden bij het bepalen van het 
resultaat van deze laatste tijdperken313.

311 Artikel 360 WIB.
312 Artikel 205, 1° KB/WIB.
313 Artikel 361 WIB.
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Tevens worden de verleende abnormale en goedgunstige voordelen bij de winst van de vennootschap 
geteld, tenzij die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van 
de verkrijger314.

2.2.1.  Winst uit de eigenlijke exploitatie

Elke opbrengst behaalt in het kader van de uitgeoefende werkzaamheid, wordt als winst beschouwd. Het 
doet hierbij niets ter zake hoe die op brengst wordt behaald. Zo zijn belastbaar in de vennootschapsbe-
lasting:
 – Opbrengsten behaald uit verrichtingen die niet tot haar maat schappe lijk doel behoren315.
 – Opbrengsten uit ongeoorloofde verrichtingen316.
 – Opbrengsten verkregen uit vrijgevigheden317.

2.2.2.  Meerwaarden

Opdat meerwaarden belastbaar zijn moeten ze ofwel verwezenlijkt ofwel in de boekhouding of jaar-
rekening zijn uitgedrukt318.  Een belangrijke uitzondering hierop vormen de vennootschappen in 
vereffening; hun winst omvat teven de meerwaarden die worden vastgesteld naar aanleiding van de 
verdeling van hun vermogen319.

Hoewel voormelde meerwaarden principieel tot de belastbare winst behoren, kunnen bepaalde meer-
waarden vrijgesteld worden of van een ander taxatieregime genieten dan de gewone winst (bijvoor-
beeld de gespreide taxatie). Het meerwaardestelsel in de vennootschapsbelasting is vrij analoog met 
dit in de personenbelasting. Wij vestigen evenwel nu reeds de aandacht op volgende afwijkingen:
 – Daar waar in de personenbelasting bepaalde meerwaarden kunnen afzonderlijk belast worden 

tegen een verlaagd tarief (bv. 16,5%), worden de meerwaarden in de vennootschapsbelasting 
thans altijd tegen het normaal tarief belast of voor bepaalde meerwaarden op aandelen tegen 
25% (zie vak Belastbare gereserveerde winst, 11.1.4.2.).

 – Met uitzondering van de meerwaarden op aandelen is de vrijstelling in de vennootschapsbelas-
ting steeds gekoppeld aan de zogenaamde onaantastbaarheidsvoorwaarde320. Dit betekent dat de 
meerwaarden niet tot grondslag mogen dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan 
de wettelijke reserve of van enigerlei beloning of toekenning. Voorts moeten zij op één of meer 
afzonderlijke rekeningen van het passief worden geboekt en daar blijven staan.

 – De onvoorwaardelijke vrijstelling van meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen die 
geldt in de personenbelasting voor landbouw- en tuinbouwondernemingen, geldt niet in de ven-
nootschapsbelasting.

314 Artikel 26 WIB.
315 Cass., 12 april 1937, Bull.Bel. 118, p. 159; Cass., 7 februari 1938, Bull.Bel. 132, p. 362.
316 Luik, 29 januari 1932, Bull.Bel. 57, p. 27.
317 Brussel, 11 november 1931, Bull.Bel. 55, p. 23.
318 Artikel 24, eerste lid, 2° WIB
319 Artikel 208, tweede lid WIB
320 Artikel 190 WIB.
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Voor meer bijzonderheden omtrent de taxatie van meerwaarden in de vennootschapsbelasting wordt 
verwezen naar het vak Vrijgestelde gereserveerde winst.

Met ingang van 1 januari 2019 en van toepassing op de overdrachten die plaatsvinden vanaf 1 januari 
2019 komt in afwijking van artikel 24 WIB winst eveneens voort uit de overdracht van een of meerdere 
bestanddelen van het actief van een binnenlandse vennootschap naar haar buitenlandse inrichting 
waarvan de winst in België wordt vrijgesteld krachtens een overeenkomst tot het vermijden van 
dubbele belasting.  In dit geval wordt als winst aangemerkt, het positieve verschil tussen enerzijds de 
werkelijke waarde van deze bestanddelen en anderzijds de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan, 
verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen321.

Zonder deze uitdrukkelijke bepaling zouden deze meerwaarden niet belast kunnen worden, gezien 
ze niet gerealiseerd zijn (overdracht binnen dezelfde rechtspersoonlijkheid), noch in de boekhouding 
of jaarrekening zijn uitgedrukt.

In de memorie van toelichting wordt er eraan herinnerd dat winstbestanddelen die volgens arti-
kel 24 WIB, in beginsel ineens belastbaar zijn, krachtens andere wetsbepalingen voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk, tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk kunnen worden vrijgesteld. Zo zullen 
de meerwaarden op aandelen die ontstaan ingevolge de overdracht door een Belgische vennootschap 
aan haar buitenlandse vaste inrichting slechts belastbaar zijn indien zij niet wordt vrijgesteld krachtens 
andere artikelen uit het wetboek322.

2.2.3.  Verdoken reserves

Uit het principe van de primauteit van het boekhoudrecht volgt dat de activa en passiva moeten worden 
gewaardeerd volgens het vigerend boekhoudrecht, tenzij de fiscale wetgeving ervan afwijkt.

Verdoken reserves ontstaan bijgevolg in de eerste plaats bij het foutief toepassen van de boekhoudrech-
telijke voorschriften.

Aangezien in België het principe van eenheid van jaarrekening wordt gehuldigd, kunnen verdoken 
reserves echter ook ontstaan bij een correcte toepassing van het boekhoudrecht, in het geval de fiscale 
wetgeving een afwijking voorziet.

Bij de bespreking van het vak Belastbare gereserveerde winst worden de voornaamste boekhoudrech-
telijke waarderingsregels behandeld evenals de fiscale afwijkingen er op.

321 Artikel 185/1 WIB ingevoegd bij artikel 19 van de Wet van 25 december 2017 en vervangen door artikel 23 van de Wet 
van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (BS, 10 augustus 2018); zie hierover PEE-
TERS B., De nieuwe regels inzake grensoverschrijdende overdrachten van activa, Fiscoloog, 2019, 1598, p. 6

322 Gedr.St., Kamer, DOC 54, 3147/001, p. 15
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2.3.  De netto- actief benadering

Hiervoor werd reeds gesteld dat vennootschappen belast zijn op het totale bedrag van hun winst, uitge-
keerde dividenden inbegrepen. De vraag stelt zich dan ook welke winst hier bedoeld wordt. Wanneer 
de boekhoudkundige winst (resultaat na belasting) wordt bedoeld, dan is de toevoeging ‘uitgekeerde 
dividenden inbegrepen’ zuiver tautologisch.

Bij de netto- actief benadering wordt de winst omschreven als ‘de aangroei van het netto- actief gedu-
rende het belastbare tijdperk, abstractie makend van de variaties die het heeft ondergaan ten gevolge 
van de inbrengen door de vennoten of de terugbetaling ervan gedurende datzelfde tijdperk.’323

Het Hof van Cassatie324 stelde in dit verband:
‘Au point de vue fiscal le bénéfice consiste, en effet, dans la différence entre le capital social et 
l’avoir social ou encore entre l’avoir social au début de l’exercice social et l’avoir social à la fin 
de cet exercice.’

Merk op dat het hof spreekt van ‘maatschappelijk vermogen’, waarmee eigenlijk ‘netto- actief’ wordt 
bedoeld. Bovendien houdt het hof geen rekening met eventuele kapitaalinbrengen.

Het netto- actief is het verschil tussen het totaal vermogen en het vreemd vermogen. Onder voorbehoud 
van artikel 48 WIB, behoren de voorzieningen, krachtens artikel 25,5 ° WIB, tot het netto- actief en 
niet tot het vreemd vermogen.

Voormelde interpretatie van het winstbegrip leidt ertoe dat uitgekeerde tantièmes niet tot de belastbare 
basis behoren. De toekenning van tantièmes leidt, zoals de toekenning van dividenden, tot de boe-
king van een schuld en verhoogt het netto- actief bijgevolg niet. Voormeld artikel 185 rekent evenwel 
enkel de uitgekeerde dividenden tot de belastbare basis, maar niet de tantièmes. Noteer dat volgens 
de belastingadministratie tantièmes op fiscaal vlak kwalificeren als kosten.

2.4.�  Hybridemismatches

Vanaf aanslagjaar 2020 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 
2019 wordt onder ‘hybridemismatch’ verstaan: een regeling die leidt tot aftrekbare kosten in hoofde 
van een binnenlandse vennootschap of een Belgische inrichting en van een buitenlandse onderneming 
of een vestiging daarvan, of in hoofde van een van deze actoren, maar zonder dat, in dit geval, met deze 
uitgaven inkomsten overeenstemmen die deel uitmaken van de belastbare inkomsten van de verkrijger.

Er kan slechts sprake zijn van een hybridemismatch tussen een binnenlandse vennootschap of een 
Belgische inrichting enerzijds en een buitenlandse onderneming of een vestiging daarvan anderzijds 
wanneer het geassocieerde ondernemingen zijn, die deel uitmaken van dezelfde onderneming of die 
handelen in het kader van een gestructureerde regeling.  De wetgever omschrijft verder wanneer er 

323  HUYSMAN S., Fiscale Winst – Theorie en praktijk van het fiscaal winstbegrip in België, Biblo, Kalmthout, 1994, nr. 
147.

324 Cass, 13 april 1978, Pas. 1978, I, 899.
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geassocieerde ondernemingen voorliggen of een gestructureerde regeling voorligt.   Er kan geen 
sprake zijn van een hybridemismatch die aanleiding geeft tot een aftrek in hoofde van een van de 
actoren samen met een niet- belasting in hoofde van een andere actor wanneer de afwezigheid van 
belasting voor deze laatste enkel te wijten is aan het belastingstelsel dat afwijkt van het gemeen recht 
dat op hem van toepassing is of aan de verschillen in de aan een betaling toegekende waarde, onder 
meer door de toepassing van verrekenprijzen325.

Verschillende bepalingen werden opgenomen in het WIB om hybridemismatches te bestrijden326. Zie 
ook: Verworpen uitgaven, 2.10.1. en Verrekenbare voorheffingen, 1.2.2.3.

2.5.  Controlled Foreign Company (CFC)

In uitvoering van de richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels 
ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken wordt vanaf aanslagjaar 2020 verbonden aan een 
belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019 een CFC- bepaling opgenomen327.

Deze bepaling viseert een kunstmatige constructie of een reeks van constructies met buitenlandse ven-
nootschappen of buitenlandse inrichtingen.  Dit zal het geval zijn in de mate dat de buitenlandse ven-
nootschap of de buitenlandse inrichting geen eigenaar van de activa zou zijn, of niet de risico’s op zich 
zou hebben genomen die al haar inkomsten, of een deel ervan, genereren indien deze vennootschap of 
deze inrichting niet onder de zeggenschap stond van de belastingplichtige waar de voor die activa en 
risico’s relevante sleutelfuncties worden verricht, welke een essentiële rol vervullen bij het genereren 
van de inkomsten van de voormelde buitenlandse vennootschap of buitenlandse inrichting328.

In de memorie van toelichting wordt volgend voorbeeld gegeven van een kunstmatige verplaatsing van 
een actief: de verplaatsing van de intellectuele rechten op een binnen een binnenlandse vennootschap 
ontwikkeld computerprogramma naar een kleindochtervennootschap die gevestigd is in een belasting-
paradijs, waarbij dit computerprogramma nog regelmatig wordt bijgewerkt door werknemers van de 
binnenlandse vennootschap. Aangezien de sleutelfuncties voor dit computerprogramma nog steeds 
worden uitgeoefend door de binnenlandse vennootschap, voorziet het in dit ontwerp voorgestelde 
artikel dat de winst die de kleindochtervennootschap heeft behaald ingevolge de verkoop of verhuur 
van licenties voor het gebruik van dit programma, toekomt aan de binnenlandse vennootschap.

Verder is er volgens de memorie van toelichting sprake van een kunstmatige constructie indien er, in 
hoofde van de buitenlandse vennootschap of buitenlandse inrichting, risico’s worden geïdentificeerd 
die door de buitenlandse inrichting of buitenlandse vennootschap worden gedragen, maar waarover 
de strategische beslissingen worden genomen door de belastingplichtige of personen die door deze 
belastingplichtige worden tewerkgesteld329.

325 Artikel 2, 16° WIB ingevoerd door artikel 3 van de Wet van 25 december 2017
326 Artikel 185, §1, tweede tot vierde lid; §2/1 WIB; artikel 198, §1, 10°/1, 10°/2, 10°/3 en 10°/4 WIB en artikel 292, derde 

lid WIB ingevoerd door de artikelen 18; 39, 5° en 73 van de Wet van 25 december 2017
327 Zie hierover: VAN HULLE G., CFC- wetgeving, een ongewenste verplichting?, AFT, 2017/10, p. 15
328 Artikel 185/2, §4 WIB, ingevoerd door artikel 20 van de Wet van 25 december 2017, vervangen door artikel 24 van de 

Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (BS, 10 augustus 2018)
329 Gedr.St., Kamer, DOC 54, 3147/001, p. 19
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2.5.1.  Buitenlandse vennootschappen

De winst omvat eveneens de niet- uitgekeerde winst van de hierna beschreven buitenlandse vennoot-
schap die voortkomt uit een kunstmatige constructie of een reeks van constructies opgezet met als 
wezenlijk doel een belastingvoordeel te verkrijgen.

De winst van deze buitenlandse vennootschap komt in aanmerking met uitzondering van de bedragen 
die niet zijn voortgebracht door activa en risico’s die verbonden zijn met de sleutelfuncties die door 
de belastingplichtige worden uitgeoefend.

Onder “niet- uitgekeerde winst” wordt de winst verstaan die door een hierna omschreven buiten-
landse vennootschap wordt verworven in een belastbaar tijdperk dat wordt afgesloten in de loop van 
het belastbare tijdperk van de belastingplichtige en die niet wordt uitgekeerd in datzelfde belastbaar 
tijdperk aan de belastingplichtige of een andere binnenlandse vennootschap330.

De niet uitgekeerde winst van een buitenlandse vennootschap kan slechts in de winst van de belas-
tingplichtige worden begrepen indien:
 – de belastingplichtige ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks de meerderheid van de stemrechten 

verbonden aan het totaal van de aandelen van deze buitenlandse vennootschap bezit, ofwel 
rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van ten minste 50% van het kapitaal van 
deze vennootschap, ofwel recht heeft op ten minste 50% van de winst van deze vennootschap.
In dit verband wordt er op gewezen dat de opname van de winst van de buitenlandse vennoot-
schap in de grondslag niet evenredig wordt beperkt tot de deelneming van de belastingplichtige 
in deze buitenlandse vennootschap. Dit wordt gemotiveerd door het feit dat de maatregel enkel 
kunstmatige constructies viseert, waarbij er een kunstmatige verschuiving van activa en winst 
plaatsvinden waarbij de strategische beslissingen omtrent de activa en de risico’s in België 
worden genomen331.

en indien
 – de buitenlandse vennootschap krachtens de bepalingen van de wetgeving van de Staat of het 

rechtsgebied waar zij is gevestigd, aldaar ofwel niet aan een inkomstenbelasting is onderworpen 
ofwel onderworpen is aan een inkomstenbelasting die minder dan de helft bedraagt van de ven-
nootschapsbelasting die verschuldigd zou zijn geweest indien deze buitenlandse vennootschap 
in België zou zijn gevestigd.
Voor de berekening van de vennootschapsbelasting, die verschuldigd zou zijn geweest indien 
deze buitenlandse vennootschap in België zou zijn gevestigd, wordt geen rekening gehouden 
met het resultaat van deze buitenlandse vennootschap dat werd behaald door middel van één 
of meerdere buitenlandse inrichtingen van deze buitenlandse vennootschap waarvan de winst 
wordt vrijgesteld in toepassing van een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting 
gesloten tussen het land of rechtsgebied waar deze buitenlandse vennootschap is gevestigd en 
het land of rechtsgebied waar deze buitenlandse inrichting is gelegen332.

330 Artikel 185/2, §1 WIB, ingevoerd door artikel 20 van de Wet van 25 december 2017, vervangen door artikel 24 van de 
Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (BS, 10 augustus 2018)

331 Gedr.St., Kamer, DOC 54, 3147/001, p. 21
332 Artikel 185/2, §2 WIB, ingevoerd door artikel 20 van de Wet van 25 december 2017, vervangen door artikel 24 van de 

Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (BS, 10 augustus 2018)
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2.5.2.  Buitenlandse inrichtingen

In het geval de belastingplichtige een hierna bedoelde buitenlandse inrichting aanhoudt waarvan de 
winst in België wordt vrijgesteld of verminderd krachtens een overeenkomst tot het vermijden van 
dubbele belasting, wordt de winst die voortkomt uit een kunstmatige constructie of een reeks van 
constructies die is opgezet met als wezenlijk doel een belastingvoordeel te verkrijgen niet toegerekend 
aan de buitenlandse inrichting.

De buitenlandse inrichtingen die krachtens de bepalingen van de wetgeving van de Staat of het 
rechtsgebied waar ze zijn gelegen, aldaar ofwel niet aan een inkomstenbelasting zijn onderworpen 
ofwel onderworpen zijn aan een inkomstenbelasting die minder dan de helft bedraagt van de supple-
mentaire vennootschapsbelasting die verschuldigd zou zijn geweest door de belastingplichtige indien 
deze inrichtingen in België zouden zijn gelegen, worden hier bedoeld333.

Indien een gesloten overeenkomst tot vermijden van dubbele belasting de toepassing van onderhavige 
bepaling verhindert, is de regering van oordeel dat deze op de Europese richtlijn gebaseerde bepa-
ling primeert op een verdrag gesloten met een andere lidstaat van de Europese Unie.  Een verdrag 
gesloten met een andere lidstaat blijft primeren op het intern recht, waardoor de toepassing van de 
CFC- bepaling in dit geval niet mogelijk zal zijn. In dergelijk geval zal België in

toepassing van artikel 351 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie deze over-
eenkomsten tot vermijding van dubbele belasting dienen te heronderhandelen teneinde strijdigheid 
met de binnen de Raad overeengekomen CFC- bepaling op te heffen334.

2.5.3.  Vermijden dubbele belasting

Teneinde dubbele belasting te vermijden op het ogenblik dat voormelde winsten alsnog worden uitge-
keerd of de aandelen met een meerwaarde worden gerealiseerd, wordt een aanvullende DBI – aftrek 
ingevoerd (zie Definitief Belaste Inkomsten), indien deze meerwaarde niet vrijgesteld kan worden of 
de dividendinkomsten niet via de gewone DBI – aftrek zouden kunnen worden vrijgesteld335.

2.5.4.�  Aangifte

Het bestaan (evenals de volledige naam, de rechtsvorm, het adres en in voorkomend geval het identifi-
catienummer) van een buitenlandse vennootschap, waarvan de winst geheel of gedeeltelijk in hoofde 
van de belastingplichtige wordt belast, moet worden aangegeven.

333 Artikel 185/2, §3 WIB, ingevoerd door artikel 20 van de Wet van 25 december 2017, vervangen door artikel 24 van de 
Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (BS, 10 augustus 2018)

334 Gedr.St., Kamer, DOC 54, 3147/001, p. 17-18
335 Artikel 202, 4° WIB ingevoegd door artikel 44 van de Wet van 25 december 2017, vervangen door artikel 30 van de Wet 

van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (BS, 10 augustus 2018)
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Het bestaan (het adres en in voorkomend geval het identificatienummer) van buitenlandse inrichting, 
waarvan de winst geheel of gedeeltelijk niet wordt toegerekend aan deze buitenlandse inrichting, moet 
eveneens worden aangegeven336.

Bij miskenning van de aangifteplicht is de gewone administratieve geldboete van toepassing (art. 
445, §1 WIB 1992).

Aanbevolen literatuur

DERE P. en VAN HULLE G., Herschudt de Belgische CFC- regel de kaarten?, Fiscale Actualiteit, 
2018, 25/4

2.6.  De dynamische benadering

Bij de dynamische benadering wordt de winst omschreven als het verschil tussen opbrengsten en 
kosten.

Onder opbrengsten moet hier verstaan worden alles wat een vennootschap, buiten het voor de exploi-
tatie bijeengebracht kapitaal, verkrijgt.

De grondvoorwaarden voor de aftrekbaarheid van kosten, vinden wij terug in artikel 49 WIB:
Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk 
heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan 
hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet 
mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzonde-
ring van de eed.
Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat tijd-
perk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden of 
verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt.

2.7.  Bijzondere systemen tot vaststelling van de belastbare winst

2.7.1. Beleggingsvennootschappen

Voor:
a) de beleggingsvennootschappen bedoeld in de artikelen 15 en 271/10 van de wet van 3 augustus 

2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van 
Richtlijn 2009/65/EG;

b) de instellingen voor belegging in schuldvorderingen,

336 Artikel 307, §1/2 WIB 

Aangifte VB 2020 - Proef 2.indd   109Aangifte VB 2020 - Proef 2.indd   109 4/27/2020   2:27:17 PM4/27/2020   2:27:17 PM



110 Toepassingsgebied en inleidende begrippen 
  

c) de beleggingsvennootschappen bedoeld in de artikelen 190, 195, 285, 288 en 298 van de wet van 
19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders,

d) de gereglementeerde vastgoedvennootschappen337338;
e)  de organismen voor de financiering van pensioenen bedoeld in artikel 8 van de wet van 27 oktober 

2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen;
gelden bijzondere regels.

Deze rechtspersonen zijn slechts belastbaar op het totaal van de ontvangen abnormale of goedgunstige 
voordelen en van de niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten andere dan waardevermin-
deringen en minderwaarden op aandelen en het niet als beroepskosten aangemerkte financierings-
kostensurplus (zie Verworpen uitgaven, 2.11.6), onverminderd evenwel het feit dat zij in voorkomend 
geval wel onderworpen kunnen worden aan de afzonderlijke aanslag voor niet verantwoorde kosten 
en verdoken meeromzet en aan de afzonderlijke aanslag wegens ontoereikende bedrijfsleidersbezol-
diging (zie vak Afzonderlijke aanslagen) 339. Er bestaat discussie (de zgn. tax- on- tax discussie) of de 
door voormelde vennootschappen verschuldigde vennootschapsbelasting en roerende voorheffing 
eveneens tot de belastbare basis behoren340.

Volgens het Grondwettelijk Hof is het niet discriminerend, dat gereglementeerde vastgoedvennoot-
schappen vennootschapsbelasting betalen op een grondslag waarin die belasting zelf begrepen is341.

Zij kunnen niet genieten van de DBI- aftrek en kunnen het FBB niet verrekenen, de onder sub a.) tot 
d.) bedoelde vennootschappen kunnen evenmin de RV verrekenen342.

337 Het betreft: enigerlei openbare of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap, zoals bedoeld in artikel 2 van 
de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (artikel 2, §1, 5°, g WIB). Zie over 
deze vennootschappen: VAN BEVER L. en HERMANS A., De gereglementeerde vastgoedvennootschap. Nieuw statuut 
voor de Belgische REIT- sector, TRV, 2014, p. 639; FELTKAMP R., Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglemen-
teerde vastgoedvennootschappen, TBH, 2014, 7, p. 718; DE MUNTER M., Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennoot-
schappen met fiscaal gunststatuut, Fiscoloog, 2014, 1387, p. 6; DE NEEF G., De Gereglementeerde Vastgoedvennoot-
schap (GVV): nieuw fiscaal gunstregime voor operationele en commerciële vastgoedbedrijven, Nieuwsbrief Notariaat, 
2014/15, p. 1.

338 M.i.v. de sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap (artikel 76/1 van de Wet van 12 mei 2014 ingevoegd door arti-
kel 45 van de Wet van 22 oktober 2017); zie hierover: DE MUNTER M., Nieuwe ‘sociale’ GVV met fiscaal gunststatuut 
in de steigers, Fiscoloog, 2017, 1535, p. 6

339 Artikel 185bis, §1 WIB, gewijzigd bij artikel 20/1 van de Wet van 25 december 2017, ingevoegd bij artikel 36 van de 
Wet van 30 juli 2018 (BS 10 augustus 2018)

340  Vennootschapsbelasting en roerende voorheffing zijn niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en behoren tot de be-
lastbare basis: Rb. Antwerpen, 7 april 2014, besproken door DE MUNTER M., Vastgoedbevaks: toch belasting op 
belasting?, Fiscoloog, 2014, 1397, p. 3; PV nr. 631 van 31 januari 2005, GOYVAERTS, V.&A., Kamer, 2005-2006, nr. 
51-114, 21.889.

 Het Hof van Cassatie heeft in het intussen afgeschafte stelsel voor coördinatiecentra bij herhaling geoordeeld dat de niet 
aftrekbare belastingen niet opgenomen moeten worden in de belastbare basis (Cass., 20 januari 2017; Cass., 16 maart 
2007; Cass., 14 januari 1999).

  De administratie aanvaardt dat de roerende voorheffing niet opgenomen moet worden in de belastbare basis als ze niet 
verrekenbaar is (Ci.RH.421/630.783 van 23 juni 2014).

341 Grondwettelijk Hof, 20 oktober 2016, arrest 135/2016; besproken door VAN DYCK J., Vastgoedvennootschappen: ‘be-
lasting op belasting’ is niet discriminerend, Fiscoloog, 2016, 1496, p. 8

342 Artikel 185bis, §2 WIB
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2.7.2.  Zeescheepvaart

Ingevolge artikel 116 van de Programmawet van 2 augustus 2002343 kunnen binnenlandse vennoot-
schappen, in afwijking van de artikelen 183, 185, 189 tot 207 WIB verzoeken de in België belastbare 
winst uit zeescheepvaart op forfaitaire wijze te stellen op basis van de tonnage van de zeeschepen 
waarmee die winst wordt behaald. Met dit stelsel is België erin geslaagd om zich op de kaart te plaat-
sen als een aantrekkelijk land voor zeescheepvaartactiviteiten. De invoering van het stelsel van de 
forfaitaire tonnagebelasting heeft gezorgd voor een ongeziene invlagging van schepen in het Belgisch 
register. De combinatie van de toepassing van de bijzondere éénmalige investeringsaftrek ad. 30% 
(onder het stelsel van de ‘gewone’ vennootschapsbelasting) enerzijds en de overstap naar het forfaitaire 
stelsel in een latere fase anderzijds leiden tot een aanzienlijke belastingbesparing344.
In de mate dat de belastingplichtige winsten haalde uit de verhuring van het schip voor de ankervisserij, de pol-
lutiebestrijding of berging, zijn de winsten onderworpen aan het gewoon stelsel van de vennootschapsbelasting. 
De bewijslast dat de activiteiten in aanmerking komen voor het hier bedoeld bijzonder systeem tot vaststelling 
van de belastbare winst ligt bij de belastingplichtige. Gezien uit de overzichtslijsten blijkt dat de verschillende 
activiteiten elkaar opvolgden, zonder dat duidelijk is wat voor welke activiteit werd aangerekend, heeft de fiscus 
dan ook terecht de volledige winst onderworpen aan het gewoon stelsel van de vennootschapsbelasting345.

2.7.3.  Diamant Stelsel

Artikel 67 tot 72 van de Programmawet van 10 augustus 2015 voert het zogenaamd Diamant Stelsel 
in346. Hierdoor wordt het belastbaar resultaat van de geregistreerde diamanthandelaars, uitsluitend voor 
de vaststelling van de nettowinst voortkomend uit de diamanthandel, forfaitair bepaald uitgaande van 
een kostprijs van de verkochte diamant gelijk aan 97,9%.  In afwijking van artikel 49 WIB zijn de 
waardeverminderingen op voorraden evenals bepaalde kosten die verband houden met de verwerking 
van ruwe diamant niet aftrekbaar als beroepskost. De op die manier vastgestelde nettowinst wordt in 
voorkomend geval nog verhoogd met het verschil tussen de referentiebezoldiging (wettelijk bepaald 
in functie van de omzet) en de ten laste van het belastbaar tijdperk genomen hoogste bedrijfsleiders-
bezoldiging van de vennootschap.

Het netto belastbaar beroepsinkomen inzake de diamanthandel bedraagt steeds minimaal 0,55% (voor 
aanslagjaar 2017 bedraagt dit percentage evenwel eenmalig 0,65%) van de omzet uit de diamanthandel, 
desgevallend verhoogd met voormeld verschil.  Dit minimumbedrag aan netto belastbaar inkomen kan 
niet worden verminderd door de aftrek voor risicokapitaal, de aftrek van overgedragen aftrekken voor 

343 BS 29 augustus 2002, Ed. 2; gewijzigd door artikel 321 – 325 van de Programmawet van 27 december 2004 (BS 
31/12/2004 – Ed.2).

344 Zie hierover: HUYBRECHTS M., De belasting van winst uit zeescheepvaart aan de hand van de tonnage: artikel 115 van 
de Programmawet van 2 augustus 2002, een fiscaal unicum?, in Liber Amicorum Frans Vanistendael, Knops Publishing, 
Herentals, 2007, p. 207 – 214; VAN ROMPAEY P., Fiscale behandeling van de winsten uit zeescheepvaartactiviteiten: 
een aantrekkelijk stelsel?, A.F.T., oktober 2007, p. 42.

345 Antwerpen, 22 december 2015, Rol nr 2014/AR/1550
346 Met ingang van aanslagjaar 2017 gewijzigd door artikel 94 tot 99 van de Wet van 18 december 2016 tot regeling van 

de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (B.S., 20 december 
2016; besproken door A. HAELTERMAN, Diamant Stelsel: oplossing voor controlemoeilijkheden diamantsector, Fis-
coloog, 2016, 1498, p. 3; VANDEN BRANDEN J., DE CLERCQ S. en PANIS T., Karaattaks krijgt definitieve vorm, 
Fiscale Actualiteit, 2017, 2/5.  Deze wijzigingen kwamen er o.m. om te voldoen aan de voorwaarden gesteld door de 
Europese Commissie; cf. bericht gepubliceerd in het EU- Publicatieblad van 7 oktober 2016 (nr. C 369)
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risicokapitaal, of de aftrek van vorige verliezen. Dit minimum belastbaar inkomen is evenwel niet van 
toepassing indien de boekhoudkundig vastgestelde nettowinst om redenen van diefstal, faillissement 
van een klant of faillissement van de betrokken geregistreerde diamanthandelaar minder bedraagt.

Het bedrag van de nettowinst van de diamanthandel wordt vervangen door het forfaitair berekende 
bedrag, door opname van een verworpen uitgave (als het uit de boekhouding voortvloeiend resultaat 
lager is dan het forfait) of een verhoging van de begintoestand van de reserves (als het boekresultaat 
hoger is dan het forfait).

Het Diamant Stelsel kent slechts een beperkt toepassingsgebied. Enkel geregistreerde diamanthan-
delaars – natuurlijke personen of vennootschappen die actief zijn in de diamanthandel – vallen onder 
het nieuwe stelsel. Met diamanthandel wordt bedoeld de aankoop en verkoop van diamanten door een 
geregistreerde diamanthandelaar, eventueel na het ondergaan van een handelsbewerking. De plaatse-
lijke juwelier die een diamanten ring verkoopt, evenals makelaars in diamant en maakloonwerkers, 
kunnen het forfait niet inroepen347. Bovendien moet een geregistreerde diamanthandelaar die naast 
omzet gerealiseerd uit de diamanthandel eveneens inkomsten verkrijgt uit andere activiteiten of actief-
bestanddelen waarop het Diamant Stelsel niet van toepassing is, een afzonderlijk stel rekening houden.

Het Diamant Stelsel sluit een taxatie op basis van minimumwinst (zie 2.7.4.) niet uit348.

2.7.4.�  Minimumwinst

2.7.4.1.� Buitenlandse�firma’s

De Koning heeft tevens de minimumwinst die ten name van buitenlandse firma belastbaar is, vastge-
steld op basis van forfaitaire grondslagen349. De buitenlandse firma kan aan deze minimale belastbare 
basis ontsnappen door het juiste bedrag van de belastbare inkomsten aan te tonen. Deze forfaitaire 
grondslagen zien er als volgt uit:
1° landbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven of boomkwekerijen: forfaitaire schaal vastgesteld voor de 

Belgische belastingplichtigen die in dezelfde landbouwstreek een soortgelijk beroep uitoefenen;
2° ondernemingen behorend tot de:

a) scheikundige nijverheid: 22.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal over het be-
schouwde jaar);

b) voedingsnijverheid: 12.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal over het beschouwde 
jaar);

c)  metaalnijverheid,  fijn  mechanische  nijverheid  en  bedrijven,  ondernemingen  die  niet- 
energetische delfstoffen winnen en verwerken, bouwnijverheid en alle  andere niet  sub a 
en b, hierboven vermelde nijverheidsbedrijven en -ondernemingen: 7.000 EUR per perso-
neelslid (gemiddeld aantal over het beschouwde jaar);

3° ondernemingen uit de handelssector en de dienstverlenende sector:

347  Vanden branden J., Diamantstelsel moet faire en efficiënte belasting van diamantsector mogelijk maken, Fiscale actuali-
teit, 2015, 33/6

348 Rb. Antwerpen, 7 oktober 2015, TFR, 2016, 504, 2016/N33; in dezelfde zin Rb. Antwerpen, 16 oktober 2015, Fiscale 
koerier, 2016/10, p. 678

349 Artikel 342, §2 WIB juncto artikel 182 KB/WIB.
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a) groothandel, kleinhandel, vervoer, horeca, ingenieurs- en studiebureaus, informatica en 
elektronica en andere diensten aan ondernemingen: 2,50 EUR per 25 EUR omzet, met een 
minimum van 7.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal over het beschouwde jaar);

b) tussenpersonen in handel en vervoer: 2,50 EUR per 25 EUR omzet, met een minimum van 
14.500 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal over het beschouwde jaar);

c) banken, krediet- en wisselinstellingen: 24.000 EUR per personeelslid (gemiddeld aantal 
over het beschouwde jaar);

d) verzekeringen: 2,50 EUR per 25 EUR geïnde premies;
e) alle andere bedrijven en ondernemingen uit de handelssector en de dienstverlenende sector: 

2,50 EUR per 25 EUR omzet, met een minimum van 7.000 EUR per personeelslid (gemid-
deld aantal over het beschouwde jaar).

Het bedrag van de vastgestelde belastbare winst mag in geen geval lager zijn dan € 19.000350.

Het Hof van Justitie heeft deze regeling veroordeeld wegens strijdig met de vrijheid van vestiging351. 
Ook het Benelux- Gerechtshof had enkele dagen eerder geoordeeld dat deze bepaling strijdig is met 
het Benelux- verdrag352353. De op die regeling gesteunde aanslagen voor de aanslagjaren 1989 en 1990 
moeten dan ook worden vernietigd354.

2.7.4.2.� Binnenlandse vennootschappen

Voormeld systeem van forfaitaire minimumwinsten werd met ingang van aanslagjaar 2005 uitgebreid 
tot elke onderneming en beoefenaar van een vrij beroep in geval van niet aangifte of bij laattijdige 
overlegging van de aangifte355.

In de rechtsleer werd opgeworpen dat de regeling niet kan worden toegepast wanneer een blanco 
aangifte, een onvolledige of een onjuiste aangifte tijdig wordt ingediend356.

Volgens het hof van beroep te Antwerpen kan voormelde bepaling evenwel ook toegepast worden 
indien bepaalde bijlagen die een noodzakelijk deel uitmaken van de aangifte niet werden ingediend357.

Noteer dat het toepassingsgebied van deze bepaling volstrekt anders ligt voor binnenlandse dan voor 
buitenlandse ondernemingen. Voor deze laatste vereist de maatregel het ontbreken van een bewijs-

350 Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 21 december 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de be-
drijfsvoorheffing,  de  roerende voorheffing en het minimum van de belastbare winst  of  baten van ondernemingen of 
beoefenaars van een vrij beroep (BS 29 december 2006).

351 H.v.J., 22 maart 2007, inzake Talotta, C-383/05 (Cass., 14 juni 2007).
352 Benelux- Gerechtshof, 19 maart 2007 (Cass., 22 juni 2007).
353 MALHERBE J. en WATHELET M., L’incompatibilité des bases forfaitaires d’imposition applicables aux seuls non- 

résidents avec la liberté d’établissement garantie par le Traité de Rome et le Traité d’Union économique Benelux; 
R.G.C.F., 2007, 343.

354 Gent, 20 november 2007, Fiscoloog, 2008, 1103, p. 14.
355 Artikel 342, §3 WIB ingevoegd bij artikel 41 van de Wet van 11 juli 2005 (BS 12 juli 2005); zie hierover: DERYCKE 

M., Forfaitaire bepaling van de belastbare winsten en baten van belastingplichtigen die geen tijdige aangifte indienen, in 
Fiscaal Praktijkboek 2005-2006 – Directe Belastingen, Kluwer, Mechelen, 2005, p. 285-297.

356 DERYCKE M., Forfaitaire bepaling van de belastbare winsten en baten van belastingplichtigen die geen tijdige aangifte 
indienen, in Fiscaal Praktijkboek – Directe Belastingen, Kluwer, Mechelen, 2005, p. 293.

357 Antwerpen, 23 april 2013, Fiscoloog, 2013, 1351, p. 13.
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krachtige boekhouding voor haar Belgische activiteit; voor de Belgische ondernemingen is vereist dat 
ze geen of een laattijdige aangifte hebben ingediend. Volgens bepaalde auteurs blijft de schending van 
de vrijheid van vestiging minstens gedeeltelijk overeind door de strengere toepassingsvoorwaarden 
ten aanzien van ingezeten belastingplichtigen, zonder dat er enige rechtvaardiging daartoe lijkt te 
bestaan358.

Aangenomen wordt dat deze bepaling ook van toepassing is op vennootschappen359.

Vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 
2018 wordt een afzonderlijke regeling ingevoerd bij niet- aangifte of laattijdige overlegging van de 
aangifte door een onderneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het minimum van de 
belastbare winst wordt vastgesteld op € 34 000. Vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar 
tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020 wordt dit bedrag verhoogd tot € 40.000 en zal 
het worden geïndexeerd.

Voormelde bedragen worden bij herhaalde inbreuken verhoogd volgens een door de Koning vast te 
stellen schaal, gaande van 25% minimum tot 200% maximum360.

Bij KB van 29 juli 2019 (BS 26 augustus 2019) zijn deze schalen van verhoging nu vastgesteld (nieuw 
art. 182, §2/1 en §2/2 KB/WIB 1992). De minimumwinst (van momenteel dus 34.000 EUR) wordt 
verhoogd met 25% bij een tweede inbreuk; met 50% bij een derde inbreuk; met 100% bij een vierde 
inbreuk; en met 200% vanaf een vijfde inbreuk.

Een vorige niet- of laattijdige indiening van de aangifte telt evenwel niet mee om het verhogings-
percentage te bepalen, indien “geen enkele inbreuk is bestraft voor de laatste 4 aanslagjaren die het 
aanslagjaar voorafgaan waarvoor de nieuwe inbreuk van niet- aangifte of laattijdige overlegging van 
de aangifte wordt begaan”.

Het KB treedt in werking op 5 september 2019 (10 dagen na publicatie bij gebrek aan uitdrukkelijke 
regeling).

Volgens de Raad van State is de maatregel in strijd met essentiële regels betreffende de bescherming 
van de belastingplichtigen tegen willekeur en blijkt hij buiten verhouding te staan tot het nagestreefde 
doel, aangezien volgens de tekst van de wet de belastingplichtige de belastbare minima zal moeten 
ondergaan, van zodra zijn aangifte laattijdig is, zonder dat hij de mogelijkheid zal hebben om het 
tegenbewijs te leveren361. Volgens de minister is deze kritiek ongegrond, aangezien volgens de memo-
rie van toelichting de nieuwe regeling uitsluitend kadert in de procedure van de aanslag van ambtswege 
en de belastingplichtige bijgevolg alle rechten behoudt waarin deze procedure voorziet, inzonderheid 

358 BRONSELAER K., en HEYVAERT W., Forfaitaire minimumwinsten: strijdig met vrij vestigingsrecht, Fiscoloog Inter-
nationaal, 2007, 280, p. 3; zie ook JANSEN T., Ook Benelux- Gerechtshof valt over forfaitaire minimumwinsten, Fiscale 
Actualiteit, 2007, 32/6.

359 X., Laattijdige aangifte: 9.500 EUR minimumwinst of –baat, Fiscoloog, 2005, 2005, 996, p. 5.
360 Artikel 342 gewijzigd door artikel 74 en 75 van de Wet van 25 december 2017; zie over de wijzigingen circulaire 

2018/C/64 van 25 mei 2018
361 Gedr.St., Kamer, 2004-2005, nr. 51, 1820/1, p. 88.
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het recht om het bewijs te leveren van het juiste cijfer van zijn belastbare inkomsten362. Nog steeds 
volgens de minister is de belastingadministratie niet van zin het systeem van de forfaitaire aanslag 
toe te passen als de aangifte slechts één of twee dagen te laat wordt ingediend363.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het systeem niet discriminerend is omdat volgens de parlemen-
taire voorbereiding (zie infra) de belastingplichtige ‘het wettelijk vermoeden kan weerleggen door het 
bewijs te leveren van het juiste bedrag van de inkomsten’364.
In verschillende arresten heeft het hof van beroep te Antwerpen, de mogelijkheid om het tegenbewijs (zelfs voor 
het eerst in graad van beroep) te leveren expliciet erkend, met als gevolgd dat aan de administratie gevraagd werd 
een subsidiaire aanslag voor te leggen365. In de meeste gevallen stelde het hof evenwel vast dat het tegenbewijs 
niet werd geleverd366.

Volgens het Grondwettelijk Hof kan de ambtshalve aanslag op basis van forfaitaire minimumwinsten 
eveneens worden weerlegd door het bewijs te leveren dat de toepassing van de forfaitaire minimum-
winst leidt tot een willekeurig gevestigde aanslag. Volgens het hof is dit het geval telkens wanneer de 
administratie een vergissing in rechte heeft begaan, heeft gesteund op onjuiste feiten of juiste feiten 
heeft afgeleid uit gevolgen die die feiten niet kunnen verantwoorden367.

Volgens het hof van beroep te Gent is de maatregel evenmin in strijd met het grondwettelijk legaliteits-
beginsel, gezien het de belastingadministratie louter een bewijsmiddel aanreikt. De toepassing ervan 
door de fiscus laat het recht van de belastingplichtige onverlet om aan de hand van bewijskrachtige 
gegevens aan te tonen dat de belastbare winst in werkelijkheid lager is dan de minimale winst die 
door de Koning is vastgesteld368.

Het hof van beroep te Antwerpen heeft geoordeeld dat door gebruik te maken van de minimumwinst 
in de procedure van aanslag van ambtswege de belastingadministratie geen willekeurige aanslag 
vestigt369.

Volgens de hoven van beroep te Gent en Antwerpen is de aftrek van vorige verliezen niet onverenig-
baar met het hier besproken systeem van vaststelling; bijgevolg kunnen de vorige verliezen verrekend 
worden met de belastbare minimumwinsten370. Deze visie werd bevestigd door het Hof van Cassatie371. 

362 Gedr.St., Kamer, 2004-2005, nr. 51, 1820/12, p. 29, met verwijzing naar Gedr.St., Kamer, 2004-2005, nr. 51, 1820/1, 
p. 31.

363 Gedr.St., Kamer, 2004-2005, nr. 51, 1820/12, p. 32; zie ook: Ci.RH. 81/574.077 van 25 november 2005
364 Grondwettelijk Hof, 19 juni 2013, TFR, 2013, 968, 8; Fiscoloog, 2013, 1351, p. 13; zie ok Grondwettelijk Hof, 24 april 

2014, www.const- court.be.
365  Antwerpen, 4 september 2012, www.fiscalnet.be. 
366 Antwerpen, 9 december 2014, T.F.R., mei 2015, 481, p. 411, met noot VANTHIENEN S., Hof van beroep van Ant-

werpen ziet geen grondwettelijke graten in het bewijsmiddel op basis van forfaitaire minimumwinsten; Antwerpen, 22 
oktober 2013, www.fiscalnet.be; Antwerpen, 23 april 2013, www.fiscalnet.be; Antwerpen, 25 september 2012, www.
fiscalnet.be; Antwerpen, 19 juni 2012, www.fiscalnet.be.

367 Grondwettelijk Hof, 24 maart 2016, nr. 47/2016; besproken door: BUYSSE C., Forfaitaire minimumwinst: bewijs van 
‘willekeur’ is wel degelijk mogelijk, Fiscoloog, 2016, 1474, p.8

368 Gent, 28 juni 2016, besproken door VAN CROMBRUGGE S., Forfaitaire minimumwinst niet strijdig met legaliteitsbe-
ginsel, Fiscoloog, 2017, 1524, p. 12

369 Antwerpen, 17 november 2015, TFR, 2016, 504, 2016/N34
370  Gent, 15  januari 2013, Fiscoloog, 2014, 1376, p. 12; Antwerpen, 5  februari 2013, www.fiscalnet.be; besproken door 

VAN DYCK J., Forfaitaire minimumwinst: ook aftrek overgedragen verliezen in Venn.B.?, Fiscoloog, 2013, 1333, p. 8; 
contra: Rb. Bergen, 12 maart 2013, besproken door VAN DYCK J., l.c.

371 Cass., 13 februari 2015, Fiscoloog, 2015, 1426, p. 11; Cass., 22 mei 2014, Fiscale Koerier, 2014, p. 623.
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Volgens het hof van beroep te Antwerpen impliceert dit evenwel dat het bestaan van die vorige ver-
liezen werd bewezen. Het hof oordeelt in het haar voorgelegde geval evenwel dat dit niet is gebeurd, 
gelet op het gebrek aan een bewijskrachtige boekhouding372.

In een ander arrest aanvaardde hetzelfde hof het bestaan van de verliezen wel, gezien het bestaan van 
de vorige verliezen door de administratie in het kader van het bezwaar niet werd onderzocht en de 
administratie in haar conclusies voor de rechtbank van eerste aanleg expliciet gesteld had dat ze de 
echtheid van de vorige verliezen niet betwistte373.

Volgens het hof van beroep te Gent moet de belastbare minimumwinst geacht worden alle mogelijke 
aftrekken voor dat tijdperk in rekening te hebben gebracht.  Bijgevolg kan deze minimumwinst niet 
verminderd worden met de aftrek voor risicokapitaal. Het hof wijst er verder op dat ook het formulier 
275C laattijdig werd overgelegd374. 

De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen heeft geoordeeld dat de Koning zijn bevoegdheid niet 
heeft overschreden door bij niet- aangifte of bij laattijdige overlegging van de aangifte, per sector de 
belastbare minimumwinst te bepalen met inachtneming van de criteria uit artikel 342 WIB en een 
absolute minimumwinst van 19.000 EUR te bepalen375.

Diezelfde rechtbank heeft geoordeeld dat de aanslag “het rechtstreeks gevolg is van de nalatigheid van 
de accountant van de vennootschap”. De accountant heeft immers nagelaten alle verrichtingen van de 
vennootschap te boeken en een controleerbare boekhouding te voeren. Deze vaststelling volstaat voor 
de rechtbank om de accountant te veroordelen om de vennootschap “te vrijwaren voor de door haar 
verschuldigde belastingen als gevolg van de bestreden aanslag, alsmede voor de door de administratie 
gevorderde intresten en kosten”376.

2.8.  Bewijslast

In het kader van eventuele geschillen omtrent het vaststellen van de belastbare winst is de vraag naar 
wie de bewijslast draagt, uitermate belangrijk. In geval van discussie en in de veronderstelling dat noch 
de belastingadministratie, noch de belastingplichtige er in slaagt hun gelijk te bewijzen, zal diegene 
die bewijslast draagt immers in het ongelijk gesteld worden.

Hoewel de problematiek van de bewijslast dus zeer belangrijk is, is geen enkele bepaling van het 
Wetboek van Inkomstenbelasting aan deze materie gewijd377.

372  Antwerpen, 21 oktober 2014, www.fiscalnet.be. 
373 Antwerpen, 25 februari 2015, Rol nr 2013/AR/1316
374 Gent, 8 december 2015, TFR, 2016, 511, p. 946 met noot VANTHIENEN S., Forfaitaire minimumwinst niet combi-

neerbaar met notionele interestaftrek; besproken door VAN CROMBRUGGE S., Geen notionele interest bij toepassing 
forfaitaire minimumwinsten, Fiscoloog, 2016, 1470, p. 10

375 Rb. Antwerpen, 7 oktober 2015, TFR, 2016, 504, 2016/N33
376 Rb. Antwerpen, 15 oktober 2015, Fiscale Koerier, 2016/10, p. 678
377  AFSCHRIFT T., Bewijs in het fiscaal recht, Larcier, Brussel, 2002, p. 56, nr. 101.
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2.8.1.  Klassieke visie

De meeste auteurs gaan er van uit dat de gemeenrechtelijke bewijslastverdeling doorwerkt op fiscaal 
vlak378. Daarbij wordt dan verwezen naar artikel 1315 B.W., krachtens hetwelk hij die de uitvoering 
van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet bewijzen en omgekeerd; hij die beweert bevrijd 
te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis 
heeft teweeggebracht. Verder wordt verwezen naar artikel 870 Ger.W. dat bepaalt dat iedere partij het 
bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert.

Op basis van deze principes komt Afschrift tot de conclusie dat zowel de aanvoeringslast als de 
bewijslast op de fiscus rust, maar de bewijslast wordt omgekeerd in twee gevallen, m.n. wanneer de 
belastingplichtige eiser wordt omdat hij iets uit het geschil wil verkrijgen of op grond van een expliciete 
of impliciete vrijstelling van bewijs voor de administratie in het WIB. Tot het eerste geval behoren 
alle gevallen waarin de belastingplichtige een belastingvermindering vraagt379.

Volgens deze visie draagt de belastingadministratie de bewijslast aangaande het feit dat een inkomen 
belastbaar is; de belastingplichtige draagt daarentegen de bewijslast indien hij – nadat de belastin-
gadministratie bewezen heeft dat het om een belastbaar inkomen gaat – zich op een uitzondering 
beroept; de belastingadministratie draagt opnieuw de bewijslast indien zij – nadat de belastingplichtige 
de uitzondering bewezen heeft – toch wenst te belasten op basis van een uitzondering op de door de 
belastingplichtige bewezen uitzondering. Afschrift geeft o.m. volgend voorbeeld: de belastingadmi-
nistratie die een meerwaarde wil belasten, moet het bestaan bewijzen van een waardevermeerdering 
van activa die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt, en aantonen dat 
deze is verwezenlijkt of in de boekhouding of de jaarrekening is uitgedrukt (artikel 24, 2° WIB). Indien 
de belastingplichtige wil dat een uitgedrukte meerwaarde (waarvan het bestaan door de belastingad-
ministratie werd bewezen) vrijgesteld wordt, moet hij bewijzen dat de voorwaarden voorzien in artikel 
44, 1° WIB vervuld zijn. Indien de belastingadministratie deze vrijgestelde meerwaarde (waarvan 
de vrijstellingsgronden werden bewezen door de belastingplichtige) toch wenst te belasten omdat 
ze betrekking hebben op voorraden of bestellingen in uitvoering (uitzondering op de uitzondering 
bedoeld in artikel 44, §1, 1°, in fine WIB), draagt de belastingadministratie opnieuw het bewijs van 
het feit dat de meerwaarde betrekking heeft op voorraden of bestellingen in uitvoering380.

Een analoge redenering geldt voor de kosten en andere aftrekken. De belastingplichtige draagt de 
bewijslast aangaande de kosten / aftrekken; wanneer de belastingadministratie (nadat de belasting-
plichtige de kost / aftrek heeft bewezen) de aftrek toch wil verwerpen op basis van een uitzondering, 
draagt zij het bewijs aangaande de toepassing van deze uitzondering. Afschrift geeft o.m. volgend 
voorbeeld: wanneer de belastingplichtige kosten van kledij als beroepskost wenst af te trekken, moet 
hij bewijzen dat de voorwaarden van artikel 49 WIB vervuld zijn (algemeen principe). Wil de belastin-
gadministratie deze kosten verwerpen op basis van artikel 53, 7° WIB (uitzondering) moet zij bewijzen 
dat het om kosten voor kledij gaat. Wanneer de belastingplichtige de aftrek toch wenst te verkrijgen 

378  AFSCHRIFT T., Bewijs in het fiscaal recht, Larcier, Brussel, 2002, p. 53, nr. 99; PIROTTE N., L’adéquation du droit 
judiciaire privé au nouveau procès fiscal en matière d’impôts sur les revenus, J.D.F., 1999, 139; DIERICK W., De pro-
blematiek van het bewijs inzake B.T.W. en inkomstenbelasting, BTW – revue, 1990, 372.

379  AFSCHRIFT T., Bewijs in het fiscaal recht, Larcier, Brussel, 2002, p. 71 nr. 122 e.v. 
380  AFSCHRIFT T., Bewijs in het fiscaal recht, Larcier, Brussel, 2002, p. 91 nr. 157.
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omdat het specifieke beroepskledij betreft (uitzondering op de uitzondering), moet hij daarvan het 
bewijs leveren. Wil de belastingadministratie de kosten alsnog verwerpen omdat het kledij betreft die 
‘in het privéleven doorgaans als stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskleding wordt aangemerkt 
of als zodanig dient’ (uitzondering op de uitzondering op de uitzondering) dient zij daarvan opnieuw 
het bewijs te leveren381.

2.8.2.  Andere visie

Voormelde visie kan om verschillende redenen niet worden bijgetreden.

Delanote wijst er zeer terecht op dat de belastingplichtige en de belastingadministratie niet elkaars 
antipode zijn, waarbij de belastingadministratie dan schuldeiser zou zijn en de belastingplichtige 
schuldenaar382. Een belasting wordt krachtens artikel 170 van onze Grondwet ingevoerd door een wet. 
Het is de taak van de belastingadministratie om na te gaan of deze wet correct wordt toegepast, of 
zoals voormelde auteur het noemt: de ‘fiscale waarheid’. De belastingadministratie heeft zich van deze 
taak goed gekweten wanneer er belasting wordt geheven in de gevallen waarin de wet dit voorziet en 
wanneer er geen belasting wordt geheven in de gevallen waarin de wet dit niet voorziet. Omgekeerd 
heeft de belastingadministratie haar taak niet goed volbracht telkens wanneer geen belasting wordt 
geheven wanneer de wet een belasting oplegt, maar naar ons gevoel evenzeer wanneer een belasting 
wordt geheven in de gevallen waarin de wet geen belasting voorschrijft.

Voormelde visie gaat tevens voorbij aan het feit dat op het vlak van de inkomstenbelasting de wetge-
ver enkel het netto- inkomen als een belastbaar inkomen heeft aangemerkt383. Wanneer de belastin-
gadministratie van oordeel is dat een inkomen belastbaar is, moet zij bijgevolg niet enkel het bewijs 
leveren van het bestaan van een inkomen, maar bovendien van het feit dat dit een netto- inkomen is. 
De wetgever stelt immers, zoals gezegd, enkel netto- inkomsten belastbaar.

Hoewel Maus de stelling onderschrijft dat de gemeenrechtelijke regels inzake de bewijslastverdeling 
van toepassing zijn in fiscalibus, past hij deze regels volkomen anders toe dan Afschrift. De voor-
naamste reden daarvoor is hun verschillende lezing van artikel 339 WIB. Krachtens deze bepaling 
wordt de belastinggrondslag gevormd door de aangegeven inkomsten en andere gegevens, tenzij de 
belastingadministratie die onjuist bevindt. Uit dit artikel wordt een vermoeden van juistheid van de 
aangifte afgeleid. Volgens Afschrift is het evenwel onjuist te stellen dat de hele aangifte van een ver-
moeden van juistheid geniet, maar kan men hoogstens beweren dat het vermoeden van juistheid van de 
aangifte betrekking heeft op de aangegeven inkomsten en niet op de aftrekbare kosten en verliezen384. 
Volgens Maus daarentegen slaat het vermoeden van juistheid op alle elementen die noodzakelijk zijn 
om de belastbare grondslag te bepalen. Het gaat daarbij niet enkel om de gegevens die een positieve 
invloed hebben op de aanslag, doch ook om de andere gegevens die de aanslag kunnen beïnvloeden 
en die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het bedrag van de belasting. Dit betekent dat de fiscus 

381  AFSCHRIFT T., Bewijs in het fiscaal recht, Larcier, Brussel, 2002, p. 93 nr. 160.
382  DELANOTE M., Ook de belastingplichtige levert een inspanningsverbintenis. Een reflectie over de toebedeling van de 

bewijslast in fiscale zaken, A.F.T., april 2004, p. 42.
383 Artikel 6 WIB.
384  AFSCHRIFT T., Bewijs in het fiscaal recht, Larcier, Brussel, 2002, p. 59 nr. 105.
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bij de formalisering van de belastingschuld ook de grondslagverlagende en de belastingverminderende 
elementen van de aangifte moet aanvaarden tenzij zij ook deze gegevens onjuist bevindt385.

Ook De Troyer en Vandenberghe stellen dat een regelmatig ingediende aangifte geloofwaardig is tot 
het tegendeel is bewezen, maar voegen er onmiddellijk aan toe dat de belastingplichtige de gegevens 
van zijn aangifte moet kunnen staven. Als de administratie erin slaagt te bewijzen dat het belastbaar 
inkomen van de belastingplichtige groter is dan blijkt uit diens aangifte, heeft zij het recht om de belas-
ting te vestigen op dat hogere bedrag386. Aangezien, zoals hiervoor gezegd, enkel het netto- inkomen 
belastbaar is, volgt uit voormelde stellingname dat voormelde auteurs eveneens van oordeel zijn dat 
ook inzake de negatieve componenten de belastingadministratie de bewijslast draagt.

Dit alles neemt uiteraard niet weg dat de belastingplichtige en zelfs derden verplicht zijn mee te werken 
aan de bewijsvoering door de belastingadministratie. In het algemeen leggen de artikelen 315 tot 338 
bis WIB daartoe verschillende verplichtingen op aan de belastingplichtige en derden. Uit het feit dat 
deze verplichtingen nergens worden beperkt tot de positieve bestanddelen van de belastbare grondslag, 
volgt onzes inziens, ten overvloede dat de bewijslast ook voor de negatieve bestanddelen op de belas-
tingadministratie rust. Er valt anders niet in te zien waarom de belastingadministratie bijvoorbeeld 
een vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige of derden zou mogen stellen met betrekking tot 
de kosten of belastingvrijstellingen. Naast deze algemene verplichtingen tot medewerking voorzien 
verschillende artikelen specifieke verplichtingen. Zo voorziet artikel 49 WIB dat, opdat een kost 
aftrekbaar zou zijn als beroepskost, de belastingplichtige een verantwoordingstuk moet voorleggen 
waaruit de echtheid en het bedrag van de kost blijkt. Verschillende andere fiscale bepalingen inzake 
inkomstenbelasting leggen de verplichting op om bepaalde attesten voor te leggen of toe te voegen 
aan de aangifte. Delanote merkt hieromtrent zeer terecht op dat de ‘last om bewijzen voor te dragen’ 
niet noodzakelijk mag worden gelijkgesteld met de ‘bewijslast’387.

Artikel 54 WIB merkt bepaalde kosten niet aan als beroepskost, tenzij de belastingplichtige bewijst 
dat zij verband houden met werkelijke en oprechte verrichtingen en mits zij de normale grenzen niet 
overschrijden. Er valt niet in te zien waarom de belastingplichtige dit voor deze welbepaalde kosten zou 
moeten bewijzen, als de belastingplichtige sowieso reeds de bewijslast draagt voor de kosten. Zelfs de 
Belgische regering heeft in een zaak voor het Hof van Justitie geponeerd dat de belastingadministratie 
uitgaat van het vermoeden dat deze kosten noodzakelijk zijn om de belastbare inkomsten te verkrijgen 
of te behouden388. De enige logische gevolgtrekking is inderdaad dat, wil de fiscus kosten verwerpen 
op basis van artikel 49 WIB, zij het bewijs moet leveren dat de voorwaarden niet vervuld zijn; gaat het 
om kosten bedoeld in artikel 54 WIB, moet de belastingplichtige – gelet op de expliciete wettekst – het 
bewijs leveren dat de voorwaarden vervuld zijn. Slaagt geen van beide partijen er in het bewijs te leveren, 

385 MAUS M., De Fiscale Controle, Die Keure, Brugge, 2005, p. 27, nr. 26.
386  DE TROYER I. en VANDENBERHGE L., Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen, Intersentia, Antwerpen, 

2010, p. 65, nr. 98.
387  DELANOTE M., Ook de belastingplichtige levert een inspanningsverbintenis. Een reflectie over de toebedeling van de 

bewijslast in fiscale zaken, A.F.T., april 2004, p. 42.
388 HvJ, 5 juli 2012, zaak C-318, inzake SIAT, r.o. 21; besproken door WEYN A., Artikel 54 WIB 92: dromen van duide-

lijkere wetgeving, Fiscale Actualiteit, 2012, 30, p. 7; PANIS I., Aftrekverbod artikel 54 WIB 1992 strijdig met vrijheid 
dienstverrichting, Fiscoloog, 2012, 1305, p. 10; CECI E., L’arrêt SIAT: une exigence de clarté requise à l’égard des 
autorités législatives et administratives, RGF, 2012/9, p. 27.
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dan zijn de kosten niet aftrekbaar wanneer het kosten bedoeld in artikel 54 WIB betreft en zijn ze wel 
aftrekbaar indien het andere kosten betreft.

Het feit dat bij een regelmatige aangifte de belastingadministratie de bewijslast draagt met betrekking 
tot alle bestanddelen, blijkt ten overvloede uit artikel 352 WIB. Krachtens deze bepaling moet in geval 
van een aanslag van ambtswege de belastingplichtige het juiste bedrag van de belastbare inkomen 
(dus netto- inkomsten) en van de andere te zijne name in aanmerking komende gegevens, leveren. 
Evenmin als artikel 339 WIB maakt artikel 352 WIB een onderscheid tussen positieve en negatieve 
bestanddelen.

Ten slotte dient erop gewezen worden dat de visie, zoals verdedigd door Afschrift, volgens ons 
in veel gevallen tot onduidelijkheden en arbitraire oplossingen aanleiding geeft. Het is immers niet 
steeds duidelijk wat de regel en wat de uitzondering is en wat in voorkomend geval de uitzondering 
op de uitzondering vormt.

Het hof van beroep te Brussel heeft de andere visie onderschreven en als volgt verwoord:
“Het algemeen uitgangspunt ter beoordeling van de bewijslast ligt vervat in artikel 339, eerste 
lid WIB92.
Dit artikel stelt zeer duidelijk in het eerste lid dat de administratie de aangeven inkomsten en 
andere gegevens van de aangifte als belastinggrondslag dient te nemen, tenzij zij die onjuist 
bevindt.
De administratie kan met alle controlemiddelen die het wetboek haar ter beschikking stelt de 
aangifte onderzoeken.
Wanneer de administratie meent dat de aangifte onjuist is, dient zij de belastingplichtige op 
grond van artikel 346 WIB92 in kennis te stellen van de inkomsten en andere gegevens die zij 
voornemens is in de plaats te stellen en de redenen te vermelden die naar haar oordeel de wij-
ziging rechtvaardigen.
De administratie draagt de bewijslast van de onjuistheid.
Dit betekent in casu dat de administratie aan de hand van de resultaten van haar onderzoek 
dient aan te tonen dat appellante zich niet in de voorwaarden bevindt om de toepassing te vra-
gen van artikel 66 §2, 3° WIB92”389.

Ook in lagere rechtspraak kan steun voor de andere visie gevonden worden. In een geval voorgelegd aan de 
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen had een Belgisch rijksinwoner in zijn aangifte de vrijstelling onder 
progressievoorbehoud met betrekking tot de lonen hem betaald door zijn Deens werkgever ingeroepen. Op 
basis van het dubbelbelastingverdrag met Denemarken zijn dergelijke bezoldigingen evenwel in België belast-
baar, tenzij een gedeelte van deze inkomsten betrekking zou hebben op werkzaamheden verricht op Deens 
grondgebied. Indien de werkzaamheden verricht werden in andere landen, dan moet – nog steeds volgens de 
belastingadministratie – toepassing gemaakt worden van het dubbelbelastingverdrag met de werkstaat. De 
belastingadministratie wijzigt de aangifte bij gebrek aan bewijs van de uitoefening van de werkzaamheid buiten 
België. Ten onrechte, de rechtbank verwijst expliciet naar artikel 339 WIB om te stellen dat de bewijslast van 
andere dan de aangegeven belastinggrondslagen bij de belastingdienst ligt. De rechtbank stelt verder volkomen 
terecht dat de belastingdienst geen gebruik heeft gemaakt van haar mogelijkheid om ter zake vragen te stellen390. 
Zie ook vak Verworpen uitgaven inzake beroepskosten.

389 Brussel, 11 maart 2015, Rol nr. 2011/AR/2795
390  Rb. Antwerpen, 7 december 2009, www.fiscalnet.be. 
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Ook de rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft volgens ons terecht gesteld dat, wanneer de belastingadmini-
stratie kosten wenst te verwerpen, zij dit moet motiveren. Het bericht van wijziging waarin de belastingadmi-
nistratie enkel verwijst naar artikel 49 WIB en naar de vereiste dat de kosten moeten worden verantwoord door 
het voorleggen van bewijsstukken, waaruit de werkelijke aard en de werkelijkheid van de vergoede prestaties 
moet blijken en naar haar recht en plicht om de werkelijkheid van de als aftrekbaar voorgestelde uitgaven te 
onderzoeken en de aard ervan te controleren, volstaat niet. Deze theoretische beschouwingen over de aard van 
de voor te leggen bewijsstukken en over de onderzoeksbevoegdheden van de administratie zijn geen motivering. 
Gelet op het gebrek aan motivering van het bericht van wijziging vernietigt de rechtbank de aanslag391. Het komt 
ons inderdaad voor dat de belastingadministratie in het kader van onderzoeksbevoegdheid het recht heeft om aan 
de belastingplichtige te vragen het verantwoordingstuk voor te leggen waaruit de echtheid en het bedrag van de 
kost blijkt. De belastingadministratie kan dit in principe doen via het versturen van een vraag om inlichtingen. 
Wanneer de belastingplichtige daarna geen dergelijk verantwoordingstuk voorlegt, kan de belastingadministratie 
de kost verwerpen en kan zij haar bericht van wijziging motiveren door er op te wijzen dat één van de voorwaar-
den opdat de kost als beroepskost aftrekbaar zou zijn (m.n. het voorleggen van het verantwoordingstuk) niet 
vervuld is. In het aan de rechtbank voorgelegde geval had de belastingadministratie de verantwoordingstukken 
blijkbaar wel gevraagd in het bericht van wijziging. De rechtbank merkt daarover terecht op dat enkel het verzoek 
om bewijsstukken voor te leggen op zich geen reden kan zijn om kosten te verwerpen.

2.8.3.  Hof van Cassatie

De vraag naar de bewijslast stelt zich uiteraard veelvuldig bij betwistingen inzake de aftrek van 
beroepskosten. Het Hof van Cassatie heeft de vraag op verschillende manieren beantwoord. In haar 
arrest van 6 oktober 1964 leek het Hof van Cassatie de hiervoor vermelde andere visie te onderschrij-
ven door te overwegen:

‘Attendu qu’il  incombe au contribuable de  justifier de  la réalité et du montant des dépenses 
professionnelles que, dans sa déclaration, il a déduit de ses revenus bruts;
Qu’il appartient à l’administration de prouver l’absence de justification par le redevable;
Attendu que, si ni l’administration, ni la cour d’appel n’ont le pouvoir de contester l’opportuni-
té ou l’utilité d’une dépense professionnelle, notamment en ce qui concerne le personnel du re-
devable, spécialement sons nombre, ses mérites ou capacités et la répercussion de ces éléments 
sur les rémunérations, elles ont cependant celui de prouver ou de constater que telle dépense 
faite au profit du personnel n’ a pas le caractère d’une dépense professionnelle parce qu’il n’est 
pas établi qu’elle rémunère des prestations effectives.’ 392

Het is vooreerst belangrijk te noteren dat deze rechtspraak dateert van voor de invoering van het 
wetboek inkomstenbelasting. Artikel 26 van de gecoördineerde wetten op de inkomstenbelasting was 
evenwel vrij gelijkaardig aan het huidige artikel 49 WIB, met dien verstande dat de eerste hiervoor 
geciteerde overweging van het Hof van Cassatie door de Wet van 25 juni 1973 een wettelijke basis 
heeft gekregen. Deze wet heeft niet enkel de wettelijke voorwaarde ingevoerd dat de belastingplich-
tige de echtheid en het bedrag van zijn kosten moet verantwoorden, maar heeft meteen ook wettelijk 
vastgesteld hoe de verantwoording moet gebeuren. Dit houdt in dat thans de belastingplichtige een 
bewijsstuk moet voorleggen waaruit de echtheid en het bedrag blijkt (zie Verworpen Uitgaven, 1.4.).

391 Rb. Gent, 4 mei 2009, Fiscoloog, 2009, 1180, p. 13.
392 Cass., 6 oktober 1964, Bull. Bel. nr. 422, 1602; Pas., 1965, I, p. 122.
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Vervolgens – en daarin was het Hof van Cassatie kristalhelder – komt het de belastingadministratie 
toe te bewijzen dat:
– de belastingplichtige dit bewijsstuk niet heeft voorgelegd; of
– de kost niet het karakter heeft van een beroepskost.

Op basis van dit arrest is duidelijk dat de bewijslast bij de fiscus ligt. De belastingplichtige moet 
verantwoorden (‘justifier’) – en sinds de wet van 25 juni 1973 is ook wettelijk geregeld hoe dit moet 
gebeuren –, maar de belastingadministratie moet bewijzen (‘prouver’).

In latere arresten overweegt ons hoogste rechtscollege evenwel bij herhaling dat de bewijslast (“le 
fardeau de la preuve” of “la charge de la preuve”) bij de belastingplichtige ligt.  Daarbij gaat het 
evenwel meestal over de echtheid en het bedrag van de kost en is het niet altijd duidelijk of het Hof 
van Cassatie nog steeds het onderscheid maakt tussen de verplichting om het bewijs voor te dragen 
en de bewijslast393.

In bepaalde andere arresten heeft het Hof van Cassatie ook gesteld dat de bewijslast van het beroeps-
matig karakter bij de belastingplichtige ligt394.

In haar arrest van 15 oktober 2015 heeft het Hof van Cassatie opnieuw gesteld dat “de belastingplich-
tige (…) het bewijs (moet) leveren dat de kosten waarvan hij de aftrek vraagt, beantwoorden aan 
werkelijk geleverde prestaties” en daarbij verduidelijkt dat “het bestaan van een niet- gesimuleerde 
overeenkomst (…) op zich niet het bewijs in(houdt) dat de kosten die worden aangerekend door de 
medecontractant van de belastingplichtige, effectief steunen op werkelijk geleverde prestaties.
Buiten ieder geval van simulatie om is het mogelijk dat een kost in uitvoering van een dergelijke 
overeenkomst die wordt aangerekend aan de belastingplichtige niet in aanmerking komt voor aftrek 
omdat aan de voorwaarden van artikel 49 WIB92 niet is voldaan.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat het voor het bewijs van aftrekbare kosten volstaat dat een 
formele overeenkomst is gesloten tussen twee vennootschappen en die overeenkomst werd uitge-
voerd door facturaties die zijn vereffend, faalt het naar recht395.

393 Cass., 4 november 1969, Cass., 4 november 1969, Pas., 1970, I, 208; Cass., 19 november 1968, Pas., 1969, I, p. 282; 
Cass., 21 november 1967, Arr. Cass., 1968, p. 411; Cass., 25 oktober 1966, Pas., 1967, I, p. 269

394 Cass., 14 december 1965, Pas., 1966, I, p. 506
395 Cass., 15 oktober 2015, besproken door: MEERT L. en NORE D., Hoe werkelijkheid managementprestaties bewijzen?, 

Fiscoloog, 2016, 1461, p. 3 en MESSIAEN R. en VAN NAMEN G., Reality- check door Cassatie: toch bewijs echtheid 
prestaties nodig, Fiscale actualiteit, 2015/40, p. 1
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Opnieuw verduidelijkt ons hoogste rechtscollege niet op welke voorwaarde van artikel 49 WIB zij haar 
stelling steunt. Een eerste mogelijkheid is dat het Hof van Cassatie van oordeel is dat uit het feit dat de 
kosten gedaan of gedragen moeten zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden volgt 
dat er tegenover die kosten werkelijke prestaties moeten staan en dat de belastingplichtige daarvan 
het bewijs moet leveren. Een andere mogelijkheid is dat het Hof van Cassatie van oordeel is dat de 
bewijsstukken die de belastingplichtige moet voorleggen enkel de ‘echtheid’ van de kost verantwoor-
den als daaruit blijkt dat er werkelijke prestaties werden geleverd.  De tweede lezing vindt mogelijk 
steun in het arrest van het hof van beroep, voorwerp van het cassatiearrest. In dit arrest had het hof 
van beroep te Antwerpen wel expliciet gesteld dat het bewijs van de werkelijke prestaties kadert in 
de verplichting van de belastingplichtige om de echtheid van de kosten te bewijzen396. Merk op dat de 
tweede lezing van het arrest de ‘andere’ visie niet noodzakelijk uitsluit.

In een later arrest heeft datzelfde hof van beroep wel expliciet gesteld dat niet enkel voor wat het bedrag 
en de werkelijkheid van de kost, maar ook met betrekking tot het beroepskarakter van de kosten de 
bewijslast altijd op de belastingplichtige rust397.

In haar arrest van 14 oktober 2016 heeft het Hof van Cassatie opnieuw gesteld “De belastingplichtige 
moet het bewijs leveren dat de kosten waarvan hij de aftrek vraagt, beantwoorden aan werkelijk 
geleverde prestaties”398. Opnieuw valt uit het arrest niet af te leiden op welke voorwaarde van artikel 
49 WIB ons hoogste rechtscollege haar inzicht stoelt.  In zijn conclusie sluit advocaat- generaal Henkes 
zich evenwel uitdrukkelijk aan bij voormelde tweede lezing wanneer hij schrijft (eigen onderlijning):

“Voordelen van alle aard zijn, gelet op de toepassing van artikel 49 WIB92, slechts aftrekbaar 
als beroepskost wanneer ze betrekking hebben op werkelijk verrichte prestaties (“echtheid”)”;
“Voor de aftrekbaarheid als beroepskost van de uitgaven verricht door een vennootschap is 
inderdaad vereist dat die uitgaven betrekking hebben op werkelijk verrichte prestaties, m.a.w. 
dat die uitgaven “echt” zijn”;
“Zoals hoger vermeld, houdt het bewijs van de echtheid van de beroepskosten in dat de be-
lastingplichtige moet aantonen dat de beroepskosten betrekking hebben op werkelijk verrichte 
prestaties.”

In zijn conclusie treedt de advocaat- generaal wel expliciet de klassieke visie bij door te stellen: Voor de 
beroepskosten voorziet artikel 49 WIB92 aldus uitdrukkelijk dat de bewijslast op de belastingplichtige 
rust. De belastingplichtige die de aftrek van kosten vordert, moet die kosten aanvoeren en bewijzen. 
Dat de belastingplichtige de kost moet ‘aanvoeren’ of zoals de wet het stelt ‘verantwoorden’ staat 
buiten kijf. Uit artikel 49 WIB kan evenwel niet afgeleid worden dat de belastingplichtige de kost ook 
moet bewijzen (in die zin dat de belastingplichtige de bewijslast draagt).  Uit de voorbereidende werken 
die de verantwoordingsplicht heeft ingevoerd (en die we bespreken onder Verworpen uitgaven, 1.4.) 
volgt in elk geval dat de wetgever met de verantwoording niet meer voor ogen had dan het feit dat de 
belastingplichtige over een bewijsstuk (de wetgever had hierbij de factuur voor ogen, die voorgeschre-
ven werd door de destijds recent ingevoerde btw- wetgeving) beschikte en moest kunnen voorleggen 
aan de belastingadministratie.  De echtheid van de kost blijkt dan eenvoudig uit de omschrijving op de 

396 Antwerpen, 26 november 2013, Rolnr. 2012/AR/1645
397 Antwerpen, 7 juni 2016, Rolnr. 2005/AR/1789
398 Cass., 14 oktober 2016; RABG, 2016/19, p. 1418; besproken door BUYSSE C., Cassatie: bezoldigingstheorie ja, mits 

werkelijke prestaties van bedrijfsleider, Fiscoloog, 2016, 1496, p. 1
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factuur. Inderdaad, ingevolge artikel 25, tweede lid W.Kh. levert tussen handelaars een (uitdrukkelijk 
of impliciet) aanvaarde factuur het bewijs van de koop – verkoop. Het Hof van Cassatie neemt aan dat 
een factuur ook het bewijs van andere overeenkomsten (waarvoor het gebruikelijk is een factuur op 
te stellen) kan leveren, hoewel de factuur dan enkel de waarde van een feitelijk vermoeden heeft399. 
Uit de aanvaarding van de factuur kan de rechter een feitelijk vermoeden putten en er het bewijs in 
vinden dat de schuldenaar zijn akkoord heeft gegeven met de in de factuur vermelde verbintenis400. 
Hieruit volgt dat de factuur het bewijs levert tussen partijen van de uitvoering van het voorwerp van 
de factuur. Gezien de belastingadministratie bij het bepalen van de belastbare basis geen derde is401, 
moet zij ook aanvaarden dat de gefactureerde goederen of diensten geleverd werden. Merk op dat 
het Hof van Cassatie enkel antwoordt op de opgeworpen cassatiemiddelen en dat de miskenning van 
artikel 25, tweede lid W.Kh. niet werd opgeworpen.

Het feit dat de advocaat- generaal de klassieke visie bijtreedt, blijkt trouwens duidelijk uit zijn ver-
wijzing naar de bewijslastverdeling “zoals die in de artikelen 1315 BW en 870 Ger.W. ligt besloten”. 

Maar het Hof van Cassatie is op deze punten niet ingegaan, zodat nog steeds niet met zekerheid gesteld 
kan worden dat ons hoogste rechtscollege de ‘andere visie’ verwerpt. 

2.9.  Simulatie en rechtsmisbruik

2.9.1. Simulatie

Het begrip ‘simulatie’ heeft in het fiscaal recht dezelfde betekenis als in het gemeen recht402. Volgens 
het Hof van Cassatie bestaat immers geen algemeen rechtsbeginsel volgens het welk aan de economi-
sche realiteit voorrang moet worden gegeven boven de juridische werkelijkheid403. Uit wat voorafgaat 
volgt dat er met de economische realiteit geen rekening moet worden gehouden tegen de juridische 

399 Cass., 29 januari 1996, Arr.Cass., 1996, 126; Pas., 1996, I, 143; Cass., 1 december 1967, Arr.Cass., 1968, 471; Pas., 1968, 
I, 440

400 Cass., 7 januari 2005, Pas., 2005, I, 39; DAOR, 2006, 77, 37; R.W., 2005-06, 1097; Cass., 27 januari 2000, Arr.Cass., 
2000, 226; R.W., 2000-01, 353; Bull.Cass., 2000, 222

401 Cass., 20 maart 1958, Pas., 1958, I, p. 805; Cass., 28 februari 1957, Pas., 1957, I, p. 783; Brussel, 5 oktober 2006, www.
monkey.be; Brussel, 28 januari 1957, Rev.Fisc., 1957, p. 962; Brussel, 30 juni 1955, Rev.Fisc., 1956, p. 482; zie ook: 
COPPENS P., Le concept de ‘tiers’ et la loi des impôts directs, R.P.S., 1960, nr. 4919, p. 237-245; CLAEYS BOUUAE-
RT I., Principes de l’imposition des sociétés en Belgique, Brussel, Larcier, 1970, p. 33; CARDYN Ch., Le fisc est- il un 
tiers?, J.D.F., 1975, p. 132; SCAILTEUR C., L’état est- il un tiers pour l’application de la T.V.A.?, J.D.F., 1976, p. 8; 
TIBERGHIEN A., Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Kluwer, Antwerpen, 1986, p. 145, nr. 208; DASSESSE M., 
MINNE P. en FORESTINI R., Droit fiscal, Principes généraux et impôts sur les revenus, Brussel, Bruylant, 1995, p. 38

402 AFSCHRIFT Th., L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, Brussel, Larcier, 1994, p. 113, nr. 158; MALHER-
BE J. en DE BROE L., Réalité juridique et réalité économique, in J.D.F., 1988, p. 322; HUYBRECHTS L., Is veinzing 
in fiscale zaken een niet- werkzaam en overbodig begrip?, in DAOR, 1986-87, p. 398, nr. 3; VAN CROMBRUGGE S., 
Simulatie van kapitaalverhogingen in het kader van het primair dividend, noot onder Antwerpen, 9 mei 1989, T.R.V., 
1989, p. 551, nr. 3; KIRKPATRICK, J., Examen de jurisprudence (1968 à 1982), Les impôts sur les revenus et les so-
ciétés, in R.C.J.B., 1984, P; 701, nr. 19; VAN OMMESLAGHE P., Droit commun et droit fiscal, in J.D.F., 1989, p. 19, 
nr. 10; KIRKPATRICK J., La liberté du choix de la voie la moins imposée à la lumière de la jurisprudence récente, in 
L’entreprise et le choix de la voie la moins imposée en droit fiscal belge, Brussel, Jeune Barreau, 1988, p. 10, nr. 3.

403 Cass., 22 maart 1990, F.J.F., 90/95; Pas., 1990, I, 849; Arr.Cass., 1989-90, 948; R.W., 1990-91, 61; J.D.F., 1990, 110; 
Cass., 29 januari 1988, F.J.F., 88/73; A.F.T., 1988, 220, met noot VANVELTHOVEN P., T.R.V., 1988, 198, met noot 
HAELTERMAN A.; Pas., 1988, I, 633; R.W., 1987-88, 1508, met noot HAELTERMAN A.; J.D.F., 1988, met noot 
MALHERBE P. en DE BROE L.; Arr.Cass., 1987-88, 676; Cass., 27 februari 1987, Bull.Bel., 1988, 668, 155; F.J.F., 
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realiteit in, tenzij de wetgever uitdrukkelijk anders bepaalt, en dat de simulatie op strikt juridische 
basis moet worden beoordeeld404.
De Page definieert simulatie als volgt405: ‘Il y a simulation lorsque les parties font un acte apparent 
dont  elles  conviennent de modifier ou de détruire  les  effets par une autre  convention, demeurée 
secrète. La simulation suppose donc deux conventions, contemporaines l’une de l’autre, mais dont 
l’une n’est destinée qu’à donner le change. Il n’existe qu’une convention réelle, la convention se-
crète’.
Op fiscaal vlak stelde het Hof van Cassatie het in zijn bekende Brepols- arrest als volgt406: « Il n’y 
a ni simulation prohibée à l’égard du fisc, ni, partant, fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier 
d’un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois vio-
ler aucune obligation légale, établissent des actions dont elles acceptent toutes les conséquences.»
Ons hoogste rechtscollege heeft daarmee het simulatiebegrip in  fiscalibus  ‘geobjectiveerd’. Ons 
hoogste rechtscollege heeft haar ‘objectieve’ benadering reeds meerdere malen herhaald. In latere 
cassatiearresten heeft ons hoogste rechtscollege zijn standpunt nog verscherpt door te stellen dat 
het voormelde blijft gelden, zelfs wanneer de handelingen enkel en alleen verricht worden om be-
lastingdruk te verminderen407. Ons hoogste rechtscollege heeft evenwel ook reeds aanvaard dat de 
feitenrechter zijn beslissing, dat partijen niet alle gevolgen van hun rechtshandelingen hebben aan-
vaard, naar recht verantwoordt, wanneer hij uit de omstandigheden van de zaak heeft afgeleid dat 
deze rechtshandelingen niet aan hun werkelijk wil beantwoorden408. Op die manier lijkt de deur toch 
op een kier te blijven voor een subjectieve invulling van het simulatiebegrip409.

87/68, p. 120; Pas., 1987, I, 777; J.D.F., 1988, 332; R.G.F., 1987, 1983, met noot DESSAIN J.; A.F.T., 1987, 252; Arr.
Cass., 1986-87, 859; R.W., 1987-98, 394.

404  VAN CROMBRUGGE S., De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 49, nr. 32 – 33; AF-
SCHRIFT Th., o.c., p. 97 – 99, nrs. 139 – 140; DELAHAYE Th., Belastingontwijking en belastingontduiking, in Actuele 
problemen van het fiscaal  recht, Xve Postuniversitaire  lessencyclus W. Delva 1988-1989, Antwerpen, Kluwer, 1989, 
p. 35, nr. 6; DASSESSE M. en MINNE P., Droit fiscal, Principes généraux et impôts sur les revenus, Brussel, Bruylant, 
1995, p. 52; VANISTENDAEL F., Algemene rechtsbeginselen in het belastingrecht, in Algemene rechtsbeginselen, Ant-
werpen, Kluwer, 1991, p. 235, nr. 24; TIBERGHIEN A., Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 
1986, p. 83, nr. 113.

405 DE PAGE, Traité élémentaire de droit civile belge, II, Bruylant, Bruxelles, 1964, nr. 618; zie in dezelfde zin: VANDE-
PUTTE R., De overeenkomst, Brussel, Bruylant, 1977, p. 373; VAN GERVEN W., Algemeen deel, in Beginselen van 
het Belgisch Privaat Recht, Antwerpen, Standaard, 1973, nr. 104.

406 Cass., 6 juni 1961, Pas, 1961, I, 1082; J.D.F., 1961, 274.
407 Cass., 19 oktober 1965, Pas., 1966, I, 1966, I, 213; Cass., 27 februari 1987, F.JF., 1987, nr. 67/68; Cass., 29 januari 1988, 

T.R.V., 1988, 198; Cass., 23 december 1993, F.J.F., 1994, nr. 94/24; Cass., 9 maart 1988, nr. 98/125; Cass., 19 november 
1998, T.F.R., 1999, 492; Cass., 20 december 1999, R.W., 2001-2002, 285; F.J.F., 2001, nr. 2001/273; Cass., 22 maart 
1990, T.R.V., 1990, 311; R.W., 1990-1991, 61; F.J.F., 1990, nr. 90/95; Cass., 27 januari 2012, www.monkey.be; Cass., 4 
december 2015, FJF, 2016/94

408 Cass., 4 januari 1991, T.R.V., 1991; waar het hof van beroep geoordeeld had dat door met dezelfde gelden op tien dagen 
verschillende kapitaalverhogingen door te voeren partijen niet de bedoelding hadden de gelden werkelijk en op duurza-
me wijze ter beschikking te stellen van de inbrenggenietende vennootschappen, zodat de partijen niet alle gevolgen van 
hun overeenkomst hebben aanvaard; Cass., 3 november 1995, F.J.F., 96/54; waar het hof van beroep geoordeeld had dat 
door het sluiten van een bedrijfsleidersverzekering op het hoofd van haar zaakvoerder, gevolgd door een overeenkomst 
van wederoverdracht van het kapitaal aan de weduwe in geval van overlijden van de zaakvoerder, partijen niet de be-
doeling hadden de vennootschap te begunstigen, maar dat de zaakvoerder in werkelijkheid zijn familie wou verzekeren 
op kosten van de vennootschap, zodat de betrokkenen niet alle gevolgen van hun overeenkomst hebben aanvaard; Cass., 
19 mei 1995, F.J.F., 95/199; waar het hof van beroep vastgesteld had dat partijen niet hebben kunnen aanvaarden dat de 
bezoldiging van de werkende vennoot volledig zou worden beheerst door de overeenkomst van overdracht handelszaak, 
zodat de betrokkenen niet alle gevolgen van hun overeenkomst hebben aanvaard; het betrof een overdracht tegen zeer 
hoge variabele overnameprijs, waarbij de werkende vennoot naast voormelde variabele prijs geen bezoldiging meer had 
gekregen.

409 PEETERS B., De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking, AFT, maart 2010, p. (4) 30.
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Recent heeft het Hof van Cassatie de gevolgen van de schending van een wettelijke bepaling verduide-
lijkt. Enkel wanneer de belastingplichtige door het schenden van een bepaling van openbare orde410 de 
bedoeling had belasting te ontwijken, is de verrichting niet tegenstelbaar aan de belastingadministra-
tie. De schending van een dergelijke wetsbepaling ressorteert geen gevolgen op fiscaal vlak, wanneer 
de schending zelf geen fiscale voordelen met zich meebrengt411.

Diegene die de simulatie inroept dient daarvan het bewijs te leveren412. Dit vloeit voort uit het algemeen 
rechtsbeginsel actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor. Voormeld principe is onvermin-
derd van toepassing in het fiscaal recht413. De Belastingadministratie kan dit bewijs leveren door alle 
middelen van het recht, met uitzondering van de eed414.

Omtrent het te leveren bewijs dient een onderscheid gemaakt te worden tussen absolute simulatie en 
relatieve simulatie.

Een akte is fictief wanneer zij ingeroepen wordt om een rechtshandeling of feit vast te stellen dat een-
voudig niet bestaat (absolute simulatie). In zulk geval moet enkel de fictieve aard van de handeling of 
het feit worden vastgesteld. Bij een geveinsde akte stelt de akte niet de echte rechtshandeling of het 
echte feit vast, maar een andere vermomde rechtshandeling of feit (relatieve simulatie). In dit geval 
moet niet enkel de loutere valsheid van de akte worden aangetoond, maar tevens welke de vermomde 
rechtshandeling of feit is415.

Aangenomen wordt dat simulatie ook betrekking kan hebben op de persoon van de medecontractant 
(simulatie door tussenplaatsing)416.

Cass,�2�januari�2020,�Fiscoloog�nr.�1641,�p.11
Een belastingplichtige, actief als modeontwerpster, is eigenaar van het merk ‘Z’ dat zij in 
licentie heeft gegeven aan BVBA X waarin zij statutair zaakvoerder is. Op een bepaald mo-
ment wordt aan haar functie als zaakvoerder van BVBA X een einde gesteld. Op dezelfde dag 
sluit BVBA X (als opdrachtgever) een “dienstverleningsovereenkomst” met BVBA Y (opge-

410 Een wetsbepaling is van openbare orde indien zij de essentiële belangen van de Staat of van de collectiviteit raakt of 
in het privaatrecht de juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust 
(Cass., 29 november 2007, RW 2010-11, 1176; Cass., 28 september 1979, Pas., 1980, I, 131; Cass., 10 november 1978, 
Pas., 1979, I, 309; Cass., 15 maart 1968, Pas., 1968, I, 855; Cass., 14 januari 1954, Pas., 1954, I, 502; Cass., 22 decem-
ber 1949, Pas., 1950, I, 266; Cass., 5 mei 1949, Pas., 1949, I, 335; Cass., 9 december 1948, Pas., 1948, I, 699; zie over 
onderscheid met dwingend recht: PEERAER F., De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in 
het Belgisch verbintenissenrecht, TPR, 2013, 2705.

411  Cass., 16 oktober 2009, www.fiscalnet.be; besproken door VAN CROMBRUGGE S., Cassatie over fiscale gevolgen van 
schending van de wet, Fiscoloog, 2009, 1182, p. 3; zie reeds vroeger minstens impliciet: Cass., 5 maart 1999, Pas., 1999, 
I, 134, besproken door KIRKPATRICK J., L’opposabilité au fisc des conventions illicites non simulées. À propos de la 
Cour de cassation du 5 mars 1999, J.T., 2000.

412 Cass., 5 september 1961, Pas., 1962, I, p. 29; GHYSELEN M., Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, 1996, 
Biblo, Kalmthout, p. 245, 353; AFSCHRIFT Th., o.c., p. 125, nr. 178.

413 Cass., 2 februari 1972, J.P.D.F., 1972, p. 50; Cass., 5 september 1961, Pas., 1962, I, p. 29; DELAHAYE Th., o.c., p. 35, 
nr. 7; AFSCHRIFT T., o.c., p. 125, nr. 178.

414 Cass., 20 september 1966, Pas., 1967, 74.
415  TIBERGHIEN A., Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Kluwer, 1986, p. 390, nr. 567; zie in dezelfde zin GHYSELEN 

M., o.c., nr. 354.
416 VAN GERVEN W., Beginselen van het Belgisch privaatrecht, I. Algemeen deel, Standaard, Antwerpen, 1969, p. 308, nr. 

104; DE PAGE H., Traité élémentaire de droit civile Belge, t. II, Brussel, Bruylant, 1964, p. 618, nr. 619 en p. 624, nr. 
624.
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richt door de modeontwerpster en waarin zij statutair zaakvoerder is). In het kader van deze 
overeenkomst is zij “werkzaam voor BVBA [X]”. In de overeenkomst verbindt BVBA Y er 
zich immers uitdrukkelijk toe beroep te doen op de modeontwerpster voor de uitvoering van 
bepaalde  diensten,  “zoals  het  tot  een  goed  einde  brengen  van  een  bepaalde  collectie”,  het 
“verlenen van supervisie aan het nieuwe team van ontwerpers van BVBA [X]”, “het aanwezig 
zijn  tijdens [...] défilés  [omtrent het merk Z]”, enz. De overeenkomst bepaalt voorts dat de 
modeontwerpster deze diensten “op een volledig zelfstandige basis” levert en dat zij “op geen 
enkel ogenblik” beschouwd zal worden als “werknemer” van BVBA X.
Een  en  ander  brengt  de fiscus  tot  het  besluit  dat  de  belastingplichtige,  “via BVBA  [Y],  in 
BVBA [X] een leidinggevende functie heeft van commerciële en technische aard, en dit bui-
ten een arbeidsovereenkomst”. Volgens de fiscus “ontvangt [zij] hiervoor onrechtstreeks, en 
meer  bepaald via BVBA  [Y],  een bedrijfsleidersbezoldiging  als  zelfstandig bedrijfsleider”. 
En dat brengt de fiscus ertoe om de licentievergoeding die BVBA X aan de belastingplichtige 
betaalt (i.v.m. de licentie van het merk ‘Z’) te belasten als een bedrijfsleidersbezoldiging (kort 
gezegd, verwijst de fiscus naar het “beroepskarakter” van de licentievergoeding ingevolge de 
toepassing van het zgn. ‘scharnierartikel’ 37 WIB 1992, alsook naar het zgn. ‘attractiebeginsel’ 
op grond waarvan alle beroepsinkomsten die een vennootschap toekent aan haar bestuurders, 
in principe belastbaar zijn als bedrijfsleidersbezoldigingen). Het hof van beroep te Antwerpen 
kon zich hierin wel terugvinden (arrest van 14 november 2017, TFR 2018, afl. 547, 789). Maar 
het Hof van Cassatie verbreekt dit arrest.
Volgens het Hof moeten de inkomstenbelastingen “in beginsel, onder voorbehoud van toe-
passing van de door de wet voorziene antimisbruikbepalingen, worden geheven op de door 
de  belastingplichtige werkelijk  gehanteerde  juridische  constructie”.  Bijgevolg  kan  “slechts 
abstractie [...] worden gemaakt van het bestaan van een vennootschap en van de door deze 
vennootschap gesloten overeenkomsten, wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van simu-
latie”. En dat laatste hebben de Antwerpse raadsheren niet gedaan: “zonder vast te stellen dat 
er sprake is van simulatie”, hebben zij immers geoordeeld dat de belastingplichtige “moet wor-
den beschouwd als een bezoldigd bedrijfsleider van BVBA [X], terwijl zij vaststellen dat de 
[belastingplichtige] de diensten verricht in uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst 
gesloten tussen BVBA [Y] en BVBA [X]”. Op die manier hebben de beroepsrechters “de eigen 
rechtspersoonlijkheid van BVBA [Y] en het bestaan van de dienstverleningsovereenkomst” 
miskend. Hun beslissing is dan ook “niet naar recht verantwoord”.

2.9.2.  Rechtsmisbruik

2.9.2.1. Belastingontduiking versus belastingontwijking

De Broe noemt het onderscheid tussen belastingontduiking en belastingontwijking één van de meest 
fundamentele leerstukken van fiscaal recht en citeert ter illustratie de Engelse staatssecretaris van 
Financiën, die stelde ‘The difference between tax evasion and tax avoidance is the thickness of a prison 
wall’417. Inderdaad belastingontduiking is fiscaal en strafrechtelijk sanctioneerbaar. Belastingontwij-
king kan mogelijk fiscaal sanctioneerbaar zijn (zie supra), maar nooit strafrechtelijk.

417 DE BROE L., De vervagende grens tussen belastingontduiking en belastingvermijding – Repliek, T.F.R., 2010, 375, 
p. 125.
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Belastingontduiking neemt de vorm aan van simulatie (zie supra) of dissimulatie (het verbergen 
van belastbare materie). In beide gevallen overtreedt de belastingplichtige de fiscale wet (materieel 
element). Hij doet dit bovendien met de bedoeling minder of geen belasting te betalen (intentioneel 
element).

Bij belastingontwijking is voormeld intentioneel element eveneens aanwezig, maar ontbreekt het 
materieel element. Bij belastingontwijking leeft de belastingplichtige de wet formeel na.

Belastingontwijking neemt eveneens verschillende verschijningsvormen aan: belastingontwijking 
door onthouding, substitutie of fysieke ontwijking en door aanwending van juridische vorm. Bij de 
eerste drie verschijningsvormen levert de ontwijking een ander (economisch) resultaat op. Bij de laat-
ste verschijningsvorm poogt de belastingplichtige de belasting te ontwijking maar niettemin hetzelfde 
beoogde (economisch) resultaat te bekomen418.

2.9.2.2. Wettekst

Een algemene antirechtsmisbruikbepaling viseert in wezen de vierde vorm van ontwijking. Het is 
evenwel belangrijk te noteren dat deze vierde vorm van ontwijking op zich niet ontoelaatbaar is; 
integendeel reeds in 1961 heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat het principiële vrijheid om overeen-
komsten te sluiten ook geldt op fiscaal vlak. Een algemene antirechtsmisbruikbepaling heeft dan ook 
enkel tot doel deze vrijheid aan banden te leggen en af te bakenen. De keuze via voormelde vrijheid 
om overeenkomsten te sluiten voor de minst belaste weg wordt dan ook niet uitgesloten, maar beperkt.

Reeds in 1993 heeft de wetgever een algemene antirechtsmisbruikbepaling ingevoerd in artikel 344, 
§1 WIB. Sinds 2005 is het op basis van de rechtspraak van het Hof van Cassatie duidelijk geworden 
dat het toepassingsgebied van deze bepaling bijzonder beperkt was.

Artikel 167 van de Programmawet van 29 maart 2012 voert een nieuw artikel 344, §1 WIB in, lui-
dende als volgt419:
Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechts-
handelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens 
of andere in artikel 340 bedoelde bewijsmiddelen en aan de hand van objectieve omstandigheden 
aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.
Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de door hem gestelde rechts-
handeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt:
1. een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van dit Wet-

boek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepa-
ling plaatst; of

2. een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een 
bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van 
dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen 
van dit voordeel tot doel heeft.

418  FAES P., Het rechtsmisbruik in fiscale zaken, Larcier, Brussel, 2008, p. 20-23, nrs. 19-26.
419 BS 6 april 2012.
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Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het 
geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van inkom-
stenbelastingen.
Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare grondslag en de 
belastingberekening zodanig hersteld dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig 
het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden.

Ook deze nieuwe bepaling komt niet neer op de invoering van de economische werkelijkheid en 
evenmin stelt ze een einde aan de keuze voor de minst belaste weg420. Ook de minister heeft expliciet 
bevestigd dat de minst belaste weg nog altijd kan worden gekozen, zolang er geen sprake is van fiscaal 
misbruik. Het zal evenwel niet langer volstaan alle rechtsgevolgen van de gekozen rechtshandelingen 
te aanvaarden421. Artikel 344, §1 W.IB dient dan ook gelezen te worden als een uitzondering op het 
principe van voormelde vrije keuze. Afschrift vestigt er dan ook de aandacht op dat als uitzonde-
ringsbepaling, ze strikt moet worden geïnterpreteerd422. Ook de minister heeft – weliswaar op eerder 
sibillijnse wijze – erkend dat het principe ‘in dubio contra fiscum’ bij voortduur blijft bestaan423.

Volgens de memorie van toelichting vormt artikel 344, §1 WIB voor de administratie een ultiem wapen 
dat enkel toegepast moet worden als de gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van 
het wetboek, de speciale anti- ontwijkingsbepalingen en de simulatieleer geen hulp bieden424.

Op basis van o.m. de voorbereidende werken is de rechtsleer het er over eens dat voormelde bepaling 
niet kan toegepast worden in gevallen waar er een specifieke anti- rechtsmisbruikbepaling bestaat425. 
Ook in Nederland kwam de Hoge Raad reeds vroeger tot het besluit dat de algemene antimisbruikbepa-
ling niet kan ingeroepen worden in situaties waarvoor een specifieke antimisbruikbepaling bestaat426. 
Ook het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de fiscus bij de beoordeling van de doelstellingen van 
een fiscale bepaling rekening zal moeten houden met het eventuele bestaan van specifieke bepalingen 
die er reeds toe strekken bepaalde misbruiken van de betrokken fiscale bepaling tegen te gaan427. Deze 

420 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-
ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 10-11, nr. 20.

421 Parl.St., Kamer, 053, 2081/016, p. 79; Parl.St., Kamer, 053, 2081/016, p. 38.
422  AFSCHRIFT T., L’abus fiscal, Larcier, Brussel, 2003, p. 68, nr. 90.
423 Gedr.St., Kamer, 053, 2081/016, p. 70; zie ook: DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de alge-

mene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelasting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 16, nr. 34.
424 Parl.St., Kamer, 053, 2081/001, p. 112-113.
425 DE PAGE P., La programmation patrimonial à l’heure de l’introduction d’une mesure générale anti- abus en matière 

fiscale:  état  de  la  question, Revue  de  planification  patrimonial  belge  et  internationale,  2014/4,  p. 385,  nr.  27; VER-
STRAETE H., De nieuwe algemene antimisbruikbepaling in fiscale zaken, Fiscaal Praktijkboek 2012-2013 – Directe 
Belastingen, p. (193) 201; VAN CROMBRUGGE S., Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht, T.R.V., 
2012, 6, p. 537, nr. 20; DE BROE L., Het ‘doel van de wetgever’ in de nieuwe algemene antimisbruikbepalingen, T.F.R., 
427, oktober 2012, p. (742) 746; BOURGEOIS M., La réécriture de la mesure « générale antiabus » applicable en ma-
tière d’impôts sur les revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession, J.T., 2012, p. (493) 502.

426 Hoge Raad, 25 oktober 2000, T.F.R., 427, oktober 2012, p. 790; in de rechtsleer werd in dit verband gesteld dat op basis 
van de jurisprudentie fraus legis niet in zicht lijkt te komen indien de wetgever bepaalde fiscale structureringsroutes be-
wust niet heeft afgesloten (DE BOER R. en NAALDEN J., Antimisbruik – Het leerstuk van fraus legis – Een overzicht 
en enkele recente ontwikkelingen, T.F.R., maart 2013, p. (245) 248); de Hoge Raad heeft later wel nog geoordeeld dat 
het feit dat de wetgever een specifieke antismisbruikmaatregel heeft ingevoerd nog niet betekent dat toepassing van fraus 
legis onmogelijk is in situaties die niet door deze maatregel worden bestreken (Hoge Raad, 1 juni 2012, BNB, 2012/213).

427 Grondwettelijk Hof, 30 oktober 2013, B.21.2., FJF, 2014/211; besproken door DE BROE L. en BOSSUYT J., Antimis-
bruikbepaling niet in strijd met de Grondwet, Fiscale actualiteit, 2013, 39/4; BUYSSE C., Nieuwe algemene antimis-
bruikbepaling doorstaat toets door Grondwettelijk Hof, Fiscoloog, 2013, 1360, p. 4.
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stellingname werd evenwel genuanceerd door te stellen dat de algemene antirechtsmisbruikbepaling 
wel toegepast kan worden om een belastingplichtige binnen het toepassingsgebied van een specifieke 
antirechtsmisbruikbepaling te plaatsen, wanneer hij rechtshandelingen heeft gesteld, die in wezen 
gesteld werden om buiten dit toepassingsgebied te vallen428.

Volgens de memorie van toelichting is het niet opportuun de antimisbruikbepaling te wijzigen zonder 
daarvoor oog te hebben voor de jurisprudentie van het Hof van Justitie429.

Daarbij wordt in eerste instantie verwezen naar een arrest van het Hof van Justitie d.d. 9 maart 1999430. In het aan 
het hof voorgelegd geval betrof het een private limited company ingeschreven in Engeland en in Wales, die een 
filiaal wou inschrijven in Denemarken. De Deense autoriteiten hadden deze inschrijving geweigerd aangezien de 
vennootschap zelf geen enkele activiteit ontplooide, maar al haar activiteiten via haar Deens filiaal zou uitvoe-
ren. Het zeer lage kapitaal was niet volstort, noch voor gebruik door de vennootschap ter beschikking gesteld. 
Het Hof van Justitie erkent dat de nationale rechterlijke instanties van geval tot geval op basis van objectieve 
gegevens rekening kunnen houden met misbruik of bedrog door de belanghebbenden en hen in voorkomend 
geval een beroep op de betrokken bepalingen van het gemeenschapsrecht kunnen ontzeggen. Zij dienen evenwel 
bij de beoordeling van een dergelijke gedrag ook het doel van de betrokken bepalingen van gemeenschapsrecht 
in aanmerking te nemen (r.o. 25). Volgens het hof is er nog geen sprake van misbruik wanneer een onderdaan 
van een lidstaat die een vennootschap wil oprichten, besluit deze op te richten in de lidstaat waar de regels van 
vennootschapsrecht hem minder beperkingen opleggen, en in andere lidstaten filialen op te richten (r.o. 27). Ook 
het feit dat een vennootschap geen activiteiten ontplooit in de lidstaat waar zij gevestigd is, en haar activiteiten 
uitsluitend uitoefent in de lidstaat van haar filiaal, volstaat niet ten bewijze van misbruik (r.o. 29). Het Hof van 
Justitie komt dan ook tot het besluit dat de artikel 52 en 58 EG- Verdrag zich verzetten tegen de weigering van 
de inschrijving van het filiaal.

De memorie van toelichting verwijst tevens naar de Europeesrechtelijke misbruikdoctrine in artikel 1, §10 
WBTW. Volgens deze bepaling is er voor de toepassing van het btw- wetboek sprake van misbruik ‘wanneer 
de verrichte handelingen resulteren in het verkrijgen van een fiscaal voordeel waarvan de toekenning in strijd 
is met de doelstelling beoogd in dit wetboek en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en die handelingen 
in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel hebben’. Merk op dat deze omschrijving quasi volledig over-
eenstemt met de tweede vorm van fiscaal misbruik in artikel 344, §1 WIB. Hoewel het Hof van Justitie reeds 
eerder inzake btw verwezen had naar het leerstuk van rechtsmisbruik, heeft ze haar misbruikdoctrine op het 
vlak van de btw volledig uitgewerkt in het bekende Halifax – arrest, waarnaar ook in de memorie van toelichting 
wordt verwezen431. In dit arrest heeft het hof expliciet aanvaard dat wanneer de belastingplichtige kan kiezen 
tussen twee transacties hij niet verplicht is de transactie te kiezen waarvoor de hoogste btw verschuldigd is. De 
belastingplichtige heeft integendeel het recht om zijn activiteit zodanig te structureren dat de omvang van zijn 
belastingschuld beperkt blijft (r.o. 73). Opdat op btw- gebied er sprake zou zijn van misbruik is kennelijk ten 
eerste vereist dat de betrokken transacties, in weerwil van de formele toepassing van de voorwaarden die worden 
opgelegd door de desbetreffende bepalingen, ertoe leiden dat in strijd met het door deze bepalingen beoogde 
doel een belastingvoordeel wordt toegekend (r.o. 74). Ten tweede moet uit een geheel van objectieve factoren 
blijken dat het wezenlijke doel van de betrokken transacties erin bestaat een belastingvoordeel te verkrijgen. Het 
verbod van onrechtmatige praktijken geldt immers niet wanneer er voor de betrokken economische activiteit 
een andere verklaring bestaat dan de loutere verkrijging van belastingvoordelen (r.o. 75). De eerste voorwaarde 
wordt meestal de objectieve voorwaarde genoemd; deze tweede voorwaarde de subjectieve voorwaarde, met dien 

428  BOURGEOIS M. en NOLLET A., L’articulation des règles fiscales anti- abus générales et spécifiques: essai de clarifi-
cation, RGCF, 2014/3-4, p. 185; verschillende voorbeelden van rechtshandelingen die de belastingplichtige zou kunnen 
stellen om zich buiten het toepassingsgebied van een specifieke anti- rechtsmisbruikbepaling te plaatsen, kunnen gevon-
den worden bij: DEDOBBELEER P., Analyse d’exemples de cas constitutif d’un abus fiscal, RGCF, 2014/2, p. 107

429 Parl.St., Kamer, 053, 2081/001, p. 110.
430 HvJ, 9 maart 1999, C-212/97, inzake Centros Ltd.
431 HvJ., 21 februari 2006, C-255/02, inzake Halifax.
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verstande dat deze laatste voorwaarde geobjectiveerd is in die zin dat de bedoeling moet blijken uit een geheel van 
objectieve factoren. Omtrent de vraag of het belastingmotief al dan niet exclusief moet zijn, blijft het hof enigszins 
onduidelijk. Enerzijds spreekt zij van het wezenlijk doel, anderzijds zou een andere verklaring volstaan opdat er 
van rechtsmisbuik geen sprake zou zijn. Deze dubbelzinnigheid blijft ook in latere rechtspraak gehandhaafd432.

De vraag in hoeverre de niet- fiscale motieven substantieel moeten zijn, kwam eveneens aan bod in het laatste 
arrest van het Hof van Justitie waarnaar in de memorie van toelichting verwezen wordt. In haar arrest van 10 
november 2011 stelde het hof dat in beginsel niets zich ertegen verzet dat een fusie, door middel waarvan een 
groep wordt geherstructureerd of gerationaliseerd zodat de administratieve en beheerskosten ervan kunnen 
worden verminderd, uit zakelijke overwegingen kan plaatsvinden. Dat is echter niet het geval bij een overname, 
zoals in het hoofdgeding aan de orde zijnde, waaruit lijkt voort te vloeien dat de structurele kostenbesparing 
binnen de betrokken groep volstrekt marginaal is in vergelijking met het bedrag van het verwachte fiscale 
voordeel, namelijk meer dan 2 miljoen EUR (r.o. 47)433. Het hof voegt daaraan toe dat de kostenbesparing als 
gevolg van de vermindering van de administratieve en de beheerskosten bij het verdwijnen van de overgenomen 
onderneming, inherent is aan elke fusie door overname, aangezien een dergelijke transactie per definitie voor 
een vereenvoudiging van de groepsstructuur zorgt (r.o. 48), zodat indien stelselmatig zou worden erkend dat de 
uit de vermindering van de administratieve en beheerskosten voortvloeiende besparing van structurele kosten 
een zakelijke overweging vormt, zonder rekening te houden met de andere doelstellingen van de voorgenomen 
transactie en meer in het bijzonder met de fiscale voordelen ervan, de (in casu specifieke) antirechtsmisbruik-
bepaling, zijn doel zou verliezen (r.o. 49).

Uit voormelde korte analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie, waar in de memorie van 
toelichting naartoe wordt verwezen, menen wij te kunnen besluiten dat rechtsmisbruik maar kan 
voorliggen wanneer:
1.  een belastingvoordeel wordt bekomen in strijd met de doelstelling van een fiscale bepaling; en
2. geen andere motieven voorliggen dan het verkrijgen van dit voordeel; of

alleen motieven voorliggen die (i) inherent zijn aan de gestelde verrichtingen en (ii) marginaal 
zijn in vergelijking met het fiscale motief.

2.9.2.3. Stap�1�–�De�belastingadministratie�levert�het�bewijs�van�fiscaal�misbruik

Uit de in het tweede lid opgenomen definitie volgt dat een rechtshandeling of geheel van rechtshan-
delingen maar aangemerkt kan worden als een fiscaal misbruik in hoofde van een belastingplichtige 
wanneer:
(i) de belastingplichtige de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen gesteld heeft;
(ii) de belastingplichtige met deze rechtshandeling(en) hetzij zich buiten het toepassingsgebied van 

een fiscale bepaling plaatst, hetzij aanspraak maakt op een (fiscaal) voordeel;
(iii) dit gebeurt in strijd met de doelstellingen van deze bepaling;
(iv) de rechtshandeling(en) ‘in wezen’ het verkrijgen van het voordeel tot doel heeft(hebben).

2.9.2.3.1. Belastingplichtige

Uit de voorwaarde sub (i) volgt dat de bepaling nooit ingeroepen kan worden tegen een belastingplich-
tige die geen partij is bij de rechtshandeling, die als fiscaal misbruik wordt bestempeld.

432 HvJ., 22 december 2010, C-103/99, inzake Weald Leasing Ltd, r.o. 30.
433 HvJ., 10 november 2011, C-126/10, inzake Foggia.
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Volgens Afschrift houdt voormelde vaststelling in dat inzake eenzijdige rechtshandelingen (bv. een 
testament) er nooit fiscaal misbruik kan ingeroepen worden tegen de eventuele legatarissen (aange-
zien zij geen partij zijn bij de rechtshandeling). Hetzelfde geldt in hoofde van de begunstigde van een 
beding ten behoeve van een derde (bv. in het kader van een overlijdensverzekering). Ook bij collectieve 
rechtshandelingen is voormelde vaststelling van belang. Zo kan een beslissing van een orgaan van 
de vennootschap enkel geacht worden gesteld te zijn door de vennootschap en niet door de eventuele 
begunstigden (bv. aandeelhouders). Hetzelfde geldt voor de lastgeving in welk geval de lastgever (en 
dus niet de lasthebber of gevolmachtigde) geacht moet worden de rechtshandeling te hebben gesteld434. 

Het Hof van Cassatie435 en recent nog het hof van beroep te Gent436 hebben inderdaad gesteld dat een 
beslissing van de algemene vergadering een beslissing van de vennootschap zelf is (genomen door 
haar organen) en niet een beslissing van de aandeelhouders als dusdanig.

Om dezelfde reden is ook Spruyt van oordeel dat bv. een duo- legaat of een Ik- Opa- testament niet als 
fiscaal misbruik kan worden aangemerkt437. Voor de registratie- en successierechten heeft de fiscus 
rechtshandelingen die door de erflater werden gesteld effectief geschrapt uit de zogenaamde zwarte 
lijst met fiscale misbruiken438.

2.9.2.3.2. Rechtshandeling

De rechtshandelingen vormen een deelverzameling van de rechtsfeiten. Traditioneel worden drie cate-
gorieën rechtsfeiten onderscheiden. De eerste categorie omvat de feiten die plaatsvinden of bestaan 
buiten een handelen van de mens (bv. bliksem) en dit rechtsgevolgen ressorteren. Tot de tweede cate-
gorie behoren de feiten die wel het gevolg zijn van een handelen van de mens, maar waarmee geen 
rechtsgevolgen worden beoogd (bv. onrechtmatige daad). De derde categorie zijn feiten dit het gevolg 
zijn van een handelen van de mens en waarmee wel rechtsgevolgen worden beoogd439. Deze laatste 
categorie zijn de rechtshandelingen, die eventueel fiscaal misbruik kunnen vormen.

Afschrift merkt op dat de tekst maar twee keuzes voorziet, ofwel de niet tegenwerpelijkheid van één 
enkele rechtshandeling, ofwel de niet tegenwerpelijkheid van alle rechtshandelingen, die een zelfde 
verrichting tot stand brengen. De fiscus kan dus niet een deel van de rechtshandelingen (die een zelfde 
verrichting tot stand brengen) niet aan haar tegenwerpelijk verklaren, maar een ander deel wel440. Ver-
der is het volgens deze auteur noodzakelijk dat de belastingplichtige partij was bij elke rechtshandeling 
of toch minstens zich verbonden heeft jegens een partij bij elke rechtshandeling. Onder de nieuwe 
antirechtsmisbruikbepaling volstaat het niet dat de rechtshandelingen deel uitmaken van een geheel, 
opgevat op een economische manier441.

434 AFSCHRIFT T., Fiscaal misbruik, Larcier, Brussel, 2013, p 91, nr. 129
435 Cass., 10 november 1964, Pas., 1965, I, 253; in dezelfde zin: Cass., 19 juni 2000; www.cass.be
436 Gent, 9 januari 2018, besproken door: VAN GILS N. en MAES E., Interest op lening voor superdividend onder vuur, 

Fiscale Actualiteit, 2018, 7/1; VAN CROMBRUGGE S., Interesten op krediet om superdividend uit te keren niet aftrek-
baar?, Fiscoloog, 2018, 1555, p. 7 

437 Spruyt E., Anti- misbruik in registratie- en successierechten: een kritische analyse – Een kritische analyse, Larcier, 2013, 
p. 18-19, nrs. 29-30; p. 101, nr. 163; p. 103, nr. 168.

438 Circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013.
439 VAN GERVEN W., Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Antwerpen, Standaard, 1973, nr. 97.
440  AFSCHRIFT T., L’abus fiscal, Larcier, Brussel, 2013, p. 64, nr. 84.
441  AFSCHRIFT T., L’abus fiscal, Larcier, Brussel, 2013, p. 94, nr. 133.
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Het begrip ‘geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt’ beoogt volgens 
de memorie van toelichting de kunstmatige opsplitsing van een verrichting in opeenvolgende akten 
die op een langere periode dan een aanslagjaar betrekking heeft en dus niet alleen indien zij binnen 
hetzelfde aanslagjaar vallen. Als de akten aldus over vele jaren worden gespreid, zal de administratie 
toch artikel 344, §1, WIB 92 mogen toepassen, als ze de eenheid van bedoeling tussen de akten aan-
toont. Daartoe moeten de opeenvolgende handelingen een reeks handelingen zijn die van meet af aan 
zijn opgevat als behorend tot een ondeelbare keten442.

Hoewel de memorie van toelichting – in tegenstelling met deze bij de oude antirechtsmisbruikbepaling – 
niet langer expliciet verwijst naar de Engelse step- by- step doctrine, is er geen enkele indicatie dat 
deze leer niet langer relevant zou zijn bij de beoordeling van de nieuwe antirechtsmisbruikbepaling443. 
Volgens deze doctrine: ‘(i) there must be a pre- ordained series of transactions or, if one likes, one 
single composite transaction; (ii) there must be steps inserted which have no commercial (business) 
purpose apart from the avoidance of a liability tot tax- not ‘no business effect’444. Wat de ‘eenheid van 
opzet’ betreft, werd verduidelijkt dat op het ogenblik dat de rechtshandeling werd gesteld vereist is: 
‘that there was at that time no practical likelihood that the pre- planned events would not take place 
in the order ordained, so that the pre- planned events would not take place in the order ordained, so 
that the intermediate transaction was not even contemplated practically as having an independent 
life, and that the pre- ordained events did in fact take place’. Zo werd de toepassing van de step- 
by- step doctrine op een inbreng / verkoop van de aandelen geweigerd omdat er na de inbreng nog 
verschillende mogelijkheden (fusie of verkoop van de aandelen) waren, de uiteindelijk koper niet de 
kandidaat- koper op het ogenblik van de inbreng was of omdat de verkoop uiteindelijk tegen andere 
voorwaarden gebeurde dan deze die voorlagen op het ogenblik van de inbreng445.

We vinden hier dus beide elementen terug: ‘eenheid van opzet’ en ‘volstrekt kunstmatige opsplitsing’.

In voorkomend geval moeten volgens de step- by- step doctrine de tussengeplaatste stappen worden 
genegeerd voor fiscale doelstellingen en moet enkel gekeken worden naar het eindresultaat.

2.9.2.3.3. Subjectief en objectief element

In de definitie van ‘fiscaal misbruik’ vinden we het objectieve en subjectieve element uit de definitie 
van het Hof van Justitie terug. Objectief in de zin dat de belastingplichtige handelt in strijd met de 
doelstelling (‘objective’) van de wetgever. Subjectief in de zin dat de keuze van zijn rechtsvorm inten-
tioneel is en meer bepaald verklaard wordt door de wil om een belastingvoordeel te realiseren446. Het 
subjectieve element is evenwel niet opgenomen bij de eerste vorm van fiscaal misbruik, wat niet in 
overeenstemming is met de rechtspraak van het Hof van Justitie447. De Broe en Bossuyt wijzen er 

442 Parl.St., Kamer, 053, 2081/001, p. 113.
443  GARABEDIAN D., La nouvelle règle fiscale anti- abus et les ‘ensembles d’actes juridiques réalisant une même opérati-

on, J.D.F., 2013, p. (193) 195-196, voetnoot 8.
444 Brits Hogerhuis, arrest Furnis v. Dawson, [1984] STC 153.
445 Brits Hogerhuis, arrest Craven v. White, [1988] STC 476-507.
446 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 8, nr. 12.
447 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 9, nr. 15.
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op dat volgens de memorie van toelichting het nochtans de bedoeling was deze rechtspraak te volgen. 
De interpretatie waarbij de fiscus het subjectieve element niet zou moeten bewijzen bij de eerste vorm 
zou bovendien tot een ongeoorloofde discriminatie leiden448.

2.9.2.3.3.1. Subjectief element

Het gaat met andere woorden om rechtshandelingen die alleen worden uitgevoerd om belastingen te 
ontwijken. Dit ‘subjectieve element’ moet nog steeds volgens de memorie van toelichting niet door 
de fiscale administratie worden vastgesteld teneinde het bestaan van een fiscaal misbruik te bewijzen. 
Op dat vlak volgt de voorgestelde tekst, nog steeds volgens de memorie van toelichting, dezelfde 
logica als die van de oude bepaling. In de parlementaire stukken van de wet van 22 juli 1993 werd dit 
ook bevestigd: ‘(…) Tijdens de besprekingen in de Senaat werden amendementen ingediend om op 
de administratie het bewijs te verhalen van het unieke karakter van de bedoeling van de belasting-
plichtige, dit wil zeggen het louter zoeken door de belastingplichtige van een fiscale doelstelling (zie 
verslag van de heer Didden, Stuk Senaat n’ 762/2, blz. 41, 44 en volgende). Daar kon niet worden op 
ingegaan omdat in de opbouw van de tekst van artikel 344, §1, met bewijs en tegenbewijs, het aan de 
administratie zou toekomen een subjectief element vast te stellen dat alleen de belastingplichtige kan 
kennen’449. Van de administratie wordt dus niet gevraagd dat hij aantoont dat de vormkeuze uitsluitend 
door fiscale motieven bepaald is geworden. Dit zou neerkomen op een onmogelijke bewijslast voor 
de administratie450.

Uit de wettekst volgt evenwel dat de belastingadministratie zowel het objectief als het subjectief ele-
ment van het fiscaal misbruik moet bewijzen451. Zij kan dit doen door middel van de bewijsmiddelen 
van gemeen recht, met uitzondering van de eed.

Volgens de memorie van toelichting zal het bewijsmiddel bij uitstek naar alle waarschijnlijkheid het 
beroep op de vermoedens zijn. Dit veronderstelt dat de administratie vanuit feiten die zij als voldoende 
rechtsgeldig vaststelt, het onbekende feit zal vaststellen dat ze moet bewijzen, te weten de totstandko-
ming van een verrichting tot vernietiging van de belasting452.

De memorie van toelichting lijkt niet in overeenstemming met de wettekst in de mate ze stelt dat 
de fiscale administratie het ‘subjectieve element’ niet moet bewijzen. De motivering in de memorie 
van toelichting is bovendien naast de kwestie. De wettekst eist helemaal niet dat de rechtshandeling 
uitsluitend het verkrijgen van het voordeel tot doel moeten, maar wel dat ze dat in wezen (dus hoofd-
zakelijk) tot doel moet hebben453.

Het Grondwettelijk Hof was terzake duidelijk wanneer het overweegt: Het komt allereerst de admi-
nistratie toe aan te tonen dat de belastingplichtige een rechtshandeling, of een geheel van rechts-

448 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-
ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 10, nr. 18; zie ook DE BROE L., Regering herschrijft ontwerp 
van antimisbruikbepaling: wordt bazooka scherpschutterswapen?, Fiscale Actualiteit, 2012, 7, p. 3.

449 Parl. St. Kamer, 1992-93, 1072/8, 100.
450 Parl.St., Kamer, 053, 2081/001, p. 114.
451 DOCCLO C., Petit manuel d’utilisation de l’article 344, §1er CIR 1992, T.F.R., 427, oktober 2012, p. (767)768.
452 Parl.St., Kamer, 053, 2081/001, p. 113.
453  Zie in dezelfde zin: VAN ZANTBEEK A. en POPPE P., Private onroerende leasing. Een alternatief voor het fiscaal ver-

guisde vruchtgebruik?, TBO, 2012, p. (134) 139; die spreken van een ‘denkfout’.
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handelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt, heeft gekozen die in tegenspraak is met de 
doelstellingen van een duidelijk geïdentificeerde fiscale bepaling en waarvan het doorslaggevende, zo 
niet exclusieve, motief erin bestaat de belasting te ontwijken, zonder dat zij, in dat stadium noodzake-
lijkerwijs, rekening hoeft te houden met de eventuele andere redenen waarom de belastingplichtige 
heeft kunnen beslissen een dergelijke verrichting tot stand te brengen, en die de fiscus kan negeren. 
De bewijslast ligt derhalve in de eerste plaats bij de administratie454. Er kan dan ook geen enkele 
twijfel bestaan omtrent het feit dat in een grondwetsconforme interpretatie ook de bewijslast van het 
subjectief element bij de fiscus ligt455.

Voormeld intentioneel element moet beoordeeld worden in hoofde van de belastingplichtige, die de 
rechtshandeling(en) stelt en de fiscale gevolgen voor zichzelf beoogt456.

2.9.2.3.3.2. Objectief element

De rechtshandeling moet in strijd met de doelstellingen van een bepaling van het wetboek gesteld zijn. 
De belastingadministratie zal dus in het kader van het door haar te leveren bewijs (in voorkomend 
geval in het bericht van wijziging) moeten aanduiden (a) van welke bepaling van het wetboek de 
doelstellingen zijn gefrustreerd en (b) welke doelstellingen de desbetreffende bepaling heeft.

2.9.2.3.3.2.1. De bepaling

Volgens de minister, daarin gevolgd door zijn administratie, moet de term ‘een bepaling van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992 of de ter uitvoering ervan genomen besluiten’ ruim worden 
geïnterpreteerd, zodat het alle bepalingen van de fiscale wetgeving, met inbegrip van de bijzondere 
bepalingen betreft457. Volgens De Broe en Bossuyt daarentegen laat de strikte interpretatie die men 
bij de antimisbruikbepalingen moet aanhouden, niet toe die bepalingen toe te passen op eventuele 
misbruiken van fiscale regelingen die niet in de specifieke wetboeken en hun uitvoeringsbesluiten 
zijn opgenomen458.

2.9.2.3.3.2.2. De doelstelling

De belastingadministratie merkt in dit verband op dat belastingen heffingen zijn die worden opgelegd 
door de Staat volgens bepaalde rechtsregels met het oog op het verzamelen van financiële middelen die 
nodig zijn om uitgaven te doen in het algemene belang. De fiscale bepalingen leggen deze rechtsregels 
vast: hiertoe dienen zij te bepalen welke inkomsten belastbaar dan wel vrijgesteld of niet belastbaar 
zijn, welke kosten of bestedingen aftrekbaar zijn en welke belastingvoordelen er worden toegekend. 

454 Grondwettelijk Hof, 30 oktober 2013, B.20.3.
455  PEETERS B., De algemene fiscale misbruikbepalingen. Een commentaar in het licht van de rechtspraak van het Grond-

wettelijk Hof, AFT, 2014/5, p. 4; NOLLET A., La nouvelle règle anti-« abus fiscal » à l’épreuve du juge constitutionnel: 
une validation prévisible, des clarifications appréciables, des considérations discutables, RFRL, 2013/4, p. 312, nr. 23

456 DEBELVA F. en VANDEKERKHOVE A.-M., Antimisbruikbepalingen en dubbelstructuren: enkele bedenkingen, Fisca-
le Actualiteit, 2016, 30/(3)4

457 Circulaire nr. 4/2012 van 4 mei 2012, C.1.2.2.; Parl.St., Kamer, 053, 2081/016, p. 39.
458 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 9, nr. 16; in dezelfde zin: AFSCHRIFT T., L’abus fiscal, Larcier, 
Brussel, 2013, p. 95, nr. 137 e.v.
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Bijgevolg zijn de doelstellingen van een fiscale bepaling duidelijk en vervat in de bepaling zelf459. Deze 
passage volgt op een uiteenzetting over de tekstuele interpretatie van belastingwetten. Het is dan ook 
volstrekt onduidelijk wat de belastingadministratie met deze passage bedoelt.

De Broe merkt op dat het vreemd is dat er in een circulaire, die uitgebracht wordt om een commentaar 
te leveren op de nieuwe algemene anti- ontwijkingsregels, categoriek gesteld wordt dat indien de wet 
duidelijk is, ze niet geïnterpreteerd moet worden. In de gevallen waarin sprake is van beweerdelijk 
fiscaal misbruik, is het probleem precies dat de belastingplichtige de strikte voorwaarden van de wet 
respecteert om zich buiten het toepassingsgebied van een belastende bepaling te plaatsen of om binnen 
het toepassingsgebied van een vrijstellende bepaling te vallen, terwijl hij daarbij handelt in strijd met 
de geest, i.e. de bedoeling van de wetgever460.

Volgens Van Dyck sluit de administratie zich daarbij aan bij de strekking van een (niet aangenomen) 
amendement, dat in de tekst tot uiting had willen brengen, dat wanneer de doelstelling van een fiscale 
bepaling duidelijk is, die doelstelling uit de wet zelf volgt, en er dus geen ruimte is om op zoek te 
gaan naar een doelstelling die zou ingaan tegen de duidelijke tekst van de wet. Nog steeds volgens 
deze auteur lijken deze overwegingen aan te sluiten bij de opvatting dat er in principe geen sprake 
van misbruik kan zijn wanneer men gebruik maakt van een fiscaal voordeel waarin de wetgever zelf 
heeft voorzien461.

Van Gompel wijst erop dat wanneer voormelde passage zou betekenen dat de doelstelling van elke 
fiscale wet erin bestaat ‘te taxeren’, dit theoretisch gezien zou kunnen betekenen dat elke handeling via 
de antimisbruikbepaling aan een ander (zwaarder) taxatieregime onderworpen zou kunnen worden, 
wat duidelijk ingaat tegen het grondwettelijk legaliteitsbeginsel. Indien – omgekeerd – deze passage 
zou betekenen dat men zich, mits het respecteren van alle wettelijke voorwaarden, zich rechtmatig 
binnen dan wel buiten het toepassingsgebied van een fiscale bepaling kan plaatsen, de antimisbruik-
bepaling nooit zou kunnen worden toegepast indien de toepassingsvoorwaarden van een specifieke 
bepaling correct worden nageleefd462.

Aangaande voormelde eerste interpretatie merkt De Broe op dat ze simplistisch, eenzijdig en dus 
betwistbaar is. Hij wijst terecht op het feit dat het doel van zeker niet alle bepalingen (bv. vrijstellin-
gen, verminderingen, …) erin bestaat in het binnenhalen van geld voor de schatkist463. Volgens deze 
auteur moeten wij (ook bij een duidelijke wettekst) de bekende bedoeling afleiden uit de bepaling zelf, 
de context waarin deze voorkomt en de voorbereidende werken in ruime zin (wetshistorische inter-
pretatie), i.e. de memorie van toelichting, het advies van de Raad van State, de commissieverslagen, 
amendementen en dergelijke die deel uitmaken van het parlementaire debat bij de totstandkoming 
van de wet. Discussies die naast de kwestie zijn en in het algemeen verklaringen die onjuist zijn of 
waarvan uiteindelijk niets terug te vinden is in de wettekst die het parlement heeft goedgekeurd, zijn 
in de regel niet relevant om de bedoeling van de wetgever te kennen. Antwoorden van de minister op 

459 Circulaire nr. 4/2012 van 4 mei 2012, C.1.2.2.
460 DE BROE L., Het ‘doel van de wetgever’ in de nieuwe algemene antimisbruikbepalingen, T.F.R., 427, oktober 2012, 

p. 743.
461 VAN DYCK J., Algemene antimisbruikbepaling: niet bij duidelijke wettekst, Fiscoloog, 2012, 1295, p. 7.
462 VAN GOMPEL J., Hide and seek: zoektocht naar de doelstelling, T.F.R., 427, oktober 2012, p. 739.
463 DE BROE L., Het ‘doel van de wetgever’ in de nieuwe algemene antimisbruikbepalingen, T.F.R., 427, oktober 2012, 

p. 742.
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een parlementaire vraag of circulaire of FAQ vanwege de belastingadministratie zijn evenmin nuttig 
om de bedoeling van de wetgever te achterhalen464.

Ook Verstraete wijst erop dat de wet naar de doelstelling van een bepaling en niet van het wetboek 
of fiscale wetgeving verwijst465. Zo frustreert volgens deze auteur het vestigen van een vruchtgebruik 
de doelstelling van artikel 32, 3° WIB niet, aangezien dit indertijd in de Kamercommissie werd 
besproken en de wetgever toen oordeelde dat dit niet hoefde opgenomen te worden (Parl.St., Kamer, 
1991-1992, nr. 441/6, 110)466.

Volgens Garabedian zal de toepassing van de antirechtsmisbruikbepaling maar mogelijk zijn wan-
neer de tekst of de voorbereidende werken van de ingeroepen bepaling duidelijk het doel van deze 
bepaling aanduiden. Indien de wetgever niet de doelstelling van de bepaling heeft uitgedrukt of deze 
niet duidelijk heeft uitgedrukt, kan de antirechtsmisbruikbepaling niet toegepast worden, aangezien 
niemand anders de macht heeft om in zijn plaats een constitutief bestanddeel van de belasting vast te 
stellen. Zo zal de frustratie van een bepaling uit een Koninklijk Besluit maar aanleiding kunnen geven 
tot de toepassing van de antirechtsmisbruikbepaling, wanneer ook de doelstelling van de wetsbepa-
ling, die het Koninklijk Besluit uitvoert, gefrustreerd wordt. Bovendien moet het buiten een redelijke 
twijfel staan dat de door de belastingplichtige gestelde verrichting het specifieke doel schendt, wat een 
marginale toetsing impliceert 467. Volgens deze auteur kan er geen misbruik zijn als de rechtshandeling 
een vaststaande praktijk uitmaakt die tot nu toe duidelijk werd toegelaten en een algemeen aanvaarde 
praktijk is468. In dit verband dient evenwel gewezen te worden op het feit dat in Nederland de Hoge 
Raad heeft geoordeeld dat het niet is omdat de wetgever niet via een specifieke bepaling is opgetreden 
tegen een reeds lang bekende praktijk van belastingontwijking, een bepaalde constructie niet onder 
een nieuwe antirechtsmisbruikbepaling zou kunnen vallen469.

Ook volgens Van Crombrugge zijn doel en strekking van de wet objectieve gegevens, die voor de 
belastingplichtige kenbaar moeten zijn en waarvan de bewijslast op de belastingadministratie rust. 
Het is volgens hem duidelijk dat doel en strekking van de wet niet mogen worden opgevat als een 
algemene bedoeling van de wetgever om zoveel mogelijk belasting binnen te halen. Uit het openbare 
orde- karakter van de fiscale wet vloeit nog steeds voort dat de overheid niet meer belasting mag innen 
dan wettelijk en werkelijk verschuldigd is. Ook algemene belastingbeginselen zoals het draagkracht-

464 DE BROE L., Het ‘doel van de wetgever’ in de nieuwe algemene antimisbruikbepalingen, T.F.R., 427, oktober 2012, 
p. 7743-744; zie ook: DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling 
in de inkomstenbelasting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 16, nr. 33.

465  VERSTRAETE H., De nieuwe algemene antimisbruikbepaling in fiscale zaken, Fiscaal Praktijkboek 2012-2013 – Di-
recte Belastingen, p. (193) 201.

466  VERSTRAETE H., De nieuwe algemene antimisbruikbepaling in fiscale zaken, Fiscaal Praktijkboek 2012-2013 – Di-
recte Belastingen, p. (193) 214; in dezelfde zin: GARABEDIAN D., La nouvelle règle générale anti- abus et l’objectif 
des dispositions fiscales: portée, arbre de décision, cas pratiques, T.F.R., 427, oktober 2012, p. (751) 755.

467  GARABEDIAN D., La nouvelle règle générale anti- abus et l’objectif des disposition fiscales: portée, arbre de décision, 
cas pratiques, T.F.R., 427, oktober 2012, p. (751) 752; zie in dezelfde zin: VAN DYCK J., Nieuwe, meer ‘volwassen’ 
algemene antimisbruikbepaling, Fiscoloog, 2012, 1284, p. 3; DE BRAUWERE V.-A., Abus fiscal en ingénierie patrimo-
niale: le tigre de papier, Rec.gén.enr.not., 2012/7, n° 26.407, p. (297) 301-303.

468  GARABEDIAN D., La nouvelle règle générale anti- abus et l’objectif des disposition fiscales: portée, arbre de décision, 
cas pratiques, T.F.R., 427, oktober 2012, p. (751) 752; zie in dezelfde zin: VAN DYCK J., Nieuwe, meer ‘volwassen’ 
algemene antimisbruikbepaling, Fiscoloog, 2012, 1284, p. 3; DE BRAUWERE V.-A., Abus fiscal en ingénierie patrimo-
niale: le tigre de papier, Rec.gén.enr.not., 2012/7, n° 26.407, p. (297) 301-303.

469 Hoge Raad, 10 juli 2009, T.F.R., 427, oktober 2012, p. 792.
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beginsel, het profijtbeginsel of het schadebeginsel kunnen moeilijk worden beschouwd als bepalend 
voor doel en strekking van de fiscale wet470.

Afschrift wijst er verder op dat onze fiscale wetten – bijna altijd op het vlak van de inkomstenbe-
lasting en systematisch op het vlak van de registratie- en successierechten – niet opgesteld zijn in 
functie van een economische werkelijkheid, maar, strikt, in functie van de juridische werkelijkheid. 
Er is bijgevolg geen enkel noodzakelijk verband tussen een rechtshandeling strijdig met de economi-
sche werkelijkheid en een schenking van de doelstelling van een wetsbepaling471. Hij merkt verder 
op dat de wettekst niet verwijst naar de ‘strekking’, maar enkel naar het ‘doel’ van de wet. Het ‘doel’ 
vereist dat de wetgever er zich minstens van bewust was en het gewild had, het doel is waar men 
wil komen. De ‘strekking’ daarentegen is alles wat mogelijk zou kunnen bereikt worden, ook al had 
men er nooit aan gedacht472. Het ‘doel’ van de wet is niet zijn ‘economie’, zijn ‘logica’, zijn ‘systeem’, 
noch zijn ‘filosofie’473. De antirechtsmisbruikbepaling kan dan ook enkel ingeroepen worden wan-
neer de wetgever bij de totstandkoming van de wet reeds duidelijk de bedoeling had een bepaalde 
rechtshandeling te belasten (eerste vorm van fiscaal misbruik) of uit te sluiten van een vrijstelling of 
vermindering (tweede vorm van fiscaal misbruik). De bepaling kan niet ingeroepen worden indien de 
wetgever deze bedoeling niet duidelijk heeft uitgedrukt. Het aanvaarden dat een taxatie zou kunnen 
doorgevoerd worden op basis van een vermeende doelstelling die niet door de wetgevende macht zelf 
werd uitgedrukt, maar vermoed wordt te bestaan door de uitvoerende macht (o.m belastingadmini-
stratie) of de rechterlijke macht (de rechtbanken of hoven) is niet compatibel met het grondwettelijk 
legaliteitsprincipe474.

In de vakliteratuur werd evenwel vermeld dat navraag bij de belastingadministratie leert dat ze zeker 
niet van plan is om toepassing van artikel 344, §1 WIB achterwege te laten gewoon omdat de alter-
natieve kwalificaties elk een specifiek regime hebben in het wetboek, en de formele doelstelling 
misschien niet meer te achterhalen is. Er wordt fijntjes opgemerkt dat een letterlijke interpretatie van 
de wettekst ook in het voordeel van de fiscus kan spelen. Zo wordt gesuggereerd dat uit de tekst van 
artikel 32 WIB duidelijk blijkt dat het de bedoeling is om alle inkomsten die een bedrijfsleider krijgt 
van zijn vennootschap (inbegrepen m.b.t. onroerende goederen), te belasten als een beroepsinkomen, 
en dat het dus wellicht niet opgaat die bepaling te omzeilen door het opzetten van een vruchtge-
bruikconstructie. Dat de wetgever nergens expliciet zijn bedoeling verwoord zou hebben, is dus geen 
probleem voor de fiscus: de bedoeling blijkt vaak zonder meer uit de wettekst zelf. Bijgevolg zijn de 
doelstellingen van een fiscale bepaling duidelijk en vervat in de bepaling zelf475.

470  VAN CROMBRUGGE S., Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht, T.R.V., 2012, 6, p. 537, nr. 15; 
VAN CROMBRUGGE S., Verhuur handelszaak of cliënteel: wel of geen simulatie?, Fiscoloog, 2012, 1290, p. 4; in de 
zelfde zin inzake de oude wetsbepaling: VAN CROMBRUGGE S., Zijn huur- en onderhuurconstructies nog veilig na de 
nieuwe antimisbruikbepaling?, Fiscoloog, 1993, 447, p. (1) 2.; VAN CROMBRUGGE S., De invoering van het leerstuk 
van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht, T.R.V., 1993, p. 271.

471  AFSCHRIFT T., L’abus fiscal, Larcier, Brussel, 2013, p. 83, nr. 115.
472  AFSCHRIFT T., L’abus fiscal, Larcier, Brussel, 2013, p. 98, nr. 140.
473  GARABEDIAN D., La nouvelle disposition fiscale anti- abus, 12 juin 2012, dia n° 18, aangehaald door AFSCHRIFT T., 

L’abus fiscal, Larcier, Brussel, 2013, p. 100, nr. 143.
474  AFSCHRIFT T., L’abus fiscal, Larcier, Brussel, 2013, p. 208, nr. 308.
475 JANSSENS K., Circulaire over nieuw artikel 344, §1 legt nadruk op kunstmatige constructies, Fiscale Actualiteit, 2012, 

19, p. (1) 2-3.
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In de Kamercommissie heeft de minister als voorbeeld gegeven van een verrichting die niet de eco-
nomische doelstellingen onderliggend aan de fiscale wetgeving nastreeft: de oprichting van fictieve 
vennootschappen in het buitenland die geen enkel reële economische activiteit uitoefenen, zoals brie-
venbusvennootschappen of lege vennootschappen476. Volgens ons stelt het probleem zich niet zozeer 
dat een in het buitenland gevestigde vennootschap geen enkele reële economische activiteit uitoefent, 
want dan zal er ook geen belastbare materie kunnen ontstaan. Het probleem kan zijn dat de in het 
buitenland opgerichte vennootschap vanuit België bestuurd wordt. In dit laatste geval betreft dit een 
aan de Belgische vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap477. Daarvoor heeft men geen 
antirechtsmisbruikbepaling nodig.

Het Grondwettelijk Hof is duidelijk wanneer het stelt: het komt allereerst de administratie toe aan te 
tonen dat de belastingplichtige een rechtshandeling, of een geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde 
verrichting tot stand brengt, heeft gekozen die in tegenspraak is met de doelstellingen van ‘een duide-
lijk geïdentificeerde fiscale bepaling’478. Verder wijst dat hof erop dat het gevolg van de verrichting in 
strijd moet zijn met die doelstellingen, en er niet alleen maar vreemd aan mogen zijn479.

Daaruit volgt volgens Peeters dat de administratie zich niet kan beroepen op een strijdigheid met 
zeer algemene doelstellingen van de fiscale wetgeving, zoals bijvoorbeeld het algemene fiscale doel 
om financiële middelen te verzamelen om uitgaven te doen in het algemeen belang. Verder volgt 
daaruit dat de antimisbruikbepaling evenmin ingeroepen kan worden indien de ontgaansmogelijkheid 
inherent is aan een door de wet gekozen systematiek en niet aan een ‘specifieke’ bepaling. Wanneer 
bijvoorbeeld de wetgever een onderscheid maakt tussen personenbelasting en vennootschapsbelasting, 
kan de keuze van de belastingplichtige om zijn activiteit te verrichten hetzij als natuurlijke persoon 
dan wel als rechtspersoon onderworpen aan de vennootschapsbelasting, op zich alleen beschouwd, 
niet gezien worden als een fiscaal misbruik480.

Het Grondwettelijk Hof verduidelijkt verder dat de doelstelling van de bepaling op voldoende duide-
lijke wijze moeten blijken uit de tekst en, in voorkomend geval, uit de parlementaire voorbereiding 
van de van toepassing zijnde wetsbepaling. Het Hof verduidelijkt dat in dat opzicht de administratie 
rekening zal moeten houden met, onder meer, de algemene context van de relevante fiscale wetge-
ving, de praktijken die gewoonlijk gangbaar zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van de 
fiscale bepaling waarvan zij het misbruik aanvoert alsook met het eventuele bestaan van specifieke 
bepalingen die reeds ertoe strekken bepaalde misbruiken van de betrokken fiscale bepaling tegen te 
gaan481. In de literatuur werd erop gewezen dat als de fiscus die doelstelling niet kan achterhalen, het 
nu vaststaat dat de fiscus niet naar het ultieme wapen van de antimisbruikbepaling kan teruggrijpen 
en het adagium ‘in dubio contra fiscum’ hier ten volle speelt482.

476 Parl.St., Kamer, 053, 2081/016, p. 79; Parl.St., Kamer, 053, 2081/016, p. 38.
477 Artikel 179 j° 2, §1, 5° b) WIB.
478 Grondwettelijk Hof, 30 oktober 2013, B.20.3.
479 Grondwettelijk Hof, 30 oktober 2013, B.21.1.
480  PEETERS B., De algemene fiscale misbruikbepalingen. Een commentaar in het licht van de rechtspraak van het Grond-

wettelijk Hof, AFT, 2014/5, p. 24, nr. 62.
481 Grondwettelijk Hof, 30 oktober 2013, B.21.2.
482 DE BROE L. en BOSSUYT J., Antimisbruikbepaling niet in strijd met de Grondwet, Fiscale Actualiteit, 2013, 39/4. 
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Volgens Peeters volgt uit deze zienswijze dat de antirechtsmisbruikbepaling niet ingeroepen kan 
worden indien tijdens de parlementaire voorbereiding van een fiscale wetsbepaling een bepaalde ont-
gaansmogelijkheid duidelijk werd besproken en de wetgever expliciet heeft aangegeven hier niet tegen 
te willen ingaan. De toepassing van deze bepaling is evenmin vanzelfsprekend wanneer de wetgever 
tijdens de parlementaire voorbereiding een ontgaansmogelijkheid heeft opgemerkt, doch nagelaten 
heeft hiermee expliciet rekening te houden bij de finale redactie van de fiscale bepaling. In die situatie 
zal de mogelijkheid om de antimisbruikbepaling succesvol in te roepen afhangen van de duidelijk-
heid waarmee de wetgever zijn doelstellingen heeft geëxpliciteerd. Verder stelt het Grondwettelijk 
Hof dat ook rekening gehouden moet worden met de praktijken die gewoonlijk gangbaar zijn op het 
ogenblik van de inwerkingtreding van de fiscale bepaling waarvan de fiscus het misbruik aanvoert. 
Hetzelfde geldt wanneer de ontgaansmogelijkheid zo evident is dat de wetgever redelijkerwijze met 
die mogelijkheid rekening heeft moeten houden en desondanks geen maatregel heeft getroffen om die 
mogelijkheid ongedaan te maken483.

Volgens de memorie van toelichting moet de strijdigheid met de doelstellingen van de fiscale wetge-
ving begrepen worden in het licht van het begrip ‘volstrekt kunstmatige constructie’. Er is sprake van 
een ‘volstrekt kunstmatige constructie’ wanneer de verrichting niet de economische doelstellingen 
onderliggend aan de fiscale wetgeving nastreeft of geen verband houdt met de economische werke-
lijkheid, of niet aan commerciële of financiële marktvoorwaarden plaatsvindt.

Afschrift merkt op dat de verwijzing naar dit begrip door het Hof van Justitie in het kader van het 
primair Europees recht, slechts dienst doet als criterium om na te gaan in hoeverre een nationale anti-
rechtsmisbruikbepaling de verdragsvrijheden niet onredelijk beperkt. Inzake het primair Europees 
recht, heeft het hof nooit gesteld dat een volstrekt kunstmatige constructie sowieso rechtsmisbruik 
is. Inzake btw heeft het Hof van Justitie het begrip ‘volstrekt kunstmatige constructie’ geconcipieerd 
als een feitelijk element waaruit mogelijk het subjectief element kan afgeleid worden. Het is evenwel 
belangrijk te noteren dat het concept ‘volstrekt kunstmatige constructie’ niet in de wet zelf werd 
opgenomen en de primauteit van het Europees recht geenszins de verplichting oplegt dit te doen. 
Aangezien de wettekst op dit punt duidelijk is en gelet op de restrictieve interpretatie die de wets-
bepaling als uitzonderingsbepaling eist, is de vraag of een constructie volstrekt kunstmatig is, dan 
ook irrelevant bij de beoordeling van het objectief element. De wettekst is terzake duidelijk: inzake 
het objectief element moet de fiscus het bewijs leveren dat de verrichting in strijd met de doelstelling 
van de fiscale bepaling werd gedaan; noch de voorbereidende werken, noch de Europese rechtspraak 
kunnen daaraan iets veranderen484. Het begrip ‘volstrekt kunstmatige constructie’ kan enkel dienst 
doen als gekend feit (objectieve omstandigheid) als basis van het bewijs bij feitelijk vermoeden van 
het subjectief element.
Er werd opgemerkt dat de verwijzing naar commerciële of financiële marktvoorwaarden om het 
volstrekt kunstmatig karakter te omschrijven vreemd voorkomt, nu er reeds een heel arsenaal wet-
geving bestaat om niet- marktconforme verrichtingen van vennootschappen aan te pakken. De vraag 

483  PEETERS B., De algemene fiscale misbruikbepalingen. Een commentaar in het licht van de rechtspraak van het Grond-
wettelijk Hof, AFT, 2014/5, p. 25, nr. 63; in dezelfde zin: NOLET A., La nouvelle règle anti-‘abus fiscal’ à l’épreuve du 
juge constitutionnel: une validation prévisible, des clarifications appréciables, des considérations discutables, Rev.fisc.
rég.loc., 2013, nr. 22, p. 310 (zie voetnoot 97 omtrent de vraag wanneer een misbruik moet aanvaard zijn); GARABE-
DIAN D. en HENNEAUX F., Examen de jurisprudence (1991-2014), RCJB, 2015/2, p. (165) 197, nr. 19; 

484  AFSCHRIFT T., L’abus fiscal, Larcier, Brussel, 2013, pp. 69-84, nrs. 92-117.
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werd daarbij gesteld of thans ook andere belastingplichtigen (bv. natuurlijke personen) de markt-
voorwaarden moeten naleven, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan de overdracht om niet 
van intellectuele eigendomsrechten door een natuurlijk persoon aan een buitenlandse vennootschap, 
die dan aanleiding zou kunnen geven tot taxatie van de marktwaarde als divers inkomen485.

2.9.2.4.� Stap 2 – Tegenbewijs door belastingplichtige

Volgens de wettekst volstaat elk ander motief, hoe gering ook om de toepassing van de antirechtsmis-
bruikbepaling uit te sluiten486.

Volgens de memorie van toelichting moet de belastingplichtige vervolgens in staat zijn om het bewijs 
aan te brengen dat zijn rechtshandelingen door andere motieven verantwoord zijn dan het ontwijken 
van inkomstenbelastingen. Het toepassingsgebied van artikel 344, §1 WIB strekt zich bijgevolg uit tot 
toestanden waar de ‘niet- fiscale’ motieven zodanig verwaarloosbaar zijn dat de verrichting onmogelijk 
lijkt als er geen rekening wordt gehouden met de fiscale motieven. Men viseert concreet de volgende 
toestanden:
(i)  rechtshandelingen waarbij de belastingplichtige naar een zuiver fiscaal voordeel nastreeft;
(ii)  rechtshandelingen waarbij de niet- fiscale motieven in niets specifiek zijn voor de betrokken ver-

richting, maar integendeel zo algemeen zijn dat ze noodzakelijkerwijs aanwezig zijn bij elke 
verrichting van hetzelfde type;

(iii) rechtshandelingen waar de niet- fiscale motieven weliswaar specifiek zijn voor de betrokken ver-
richting, maar een dermate beperkt belang hebben dat een redelijk persoon de verrichting niet 
zou realiseren omwille van dit ‘niet- fiscale’ motief: in dat geval kan men ervan uitgaan dat het 
zich beroepen op het (niet- fiscale) motief niet het werkelijk motief is voor de verrichting.

Nog steeds volgens de memorie van toelichting is de enige bedoeling te vermijden dat dit bewijsmiddel 
van de administratie compleet inefficiënt wordt vanaf het moment dat de belastingplichtige met eender 
welke onwaarschijnlijke niet- fiscale motieven zijn rechtshandeling verantwoordt.
Wij hebben verdedigd dat door te laten uitschijnen dat de genoemde motieven elk afzonderlijk geen 
geldig tegenbewijs zijn, de memorie van toelichting veel verder gaat dan het Foggia- arrest van het 
Hof van Justitie487. Uit dat arrest kan enkel afgeleid worden dat motieven die in niets specifiek zijn 
voor de betrokken verrichting, maar integendeel zo algemeen zijn dat ze noodzakelijkerwijs aanwe-
zig zijn bij elke verrichting van hetzelfde type en bovendien een dermate beperkt belang hebben dat 
een redelijk persoon de verrichting niet zou realiseren omwille van dat motief, geen geldig tegen-
bewijs vormen (samenlezing van r.o. 47, 48 en 49). Op basis van het arrest is een motief m.a.w. pas 
ongeldig als het tegelijk voldoet aan de twee voorwaarden uit de memorie van toelichting, en gaat 
het dus niet om twee alternatieve ongeldige motieven.
Het komt ons dan ook voor dat elk motief, hoe gering ook, dat niet inherent verbonden is aan de 
gestelde rechtshandeling, een geldig tegenmotief vormt. Want dan is één van die beide voorwaarden 

485 KETELS L., De nieuwe algemene antimisbruikbepaling vanuit de praktijk bekeken, Fiscale Actualiteit, 2012, 28, p. (15) 
17.

486  VERSTRAETE H., De nieuwe algemene antimisbruikbepaling in fiscale zaken, Fiscaal Praktijkboek 2012-2013 – Di-
recte Belastingen, p. (193) 208.

487 SALENS Ph., Nieuwe antirechtsmisbruikbepaling. Hoe gemakkelijk is het tegenbewijs?, Fiscale Actualiteit, 2012, 22, 
p. 3.
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niet  vervuld  (weliswaar beperkt  belang maar niet  per definitie  aanwezig bij  de verrichting). Dat 
volgt trouwens uit de wettekst zelf. In de eerste stap moet de fiscus aantonen dat het desbetreffende 
fiscale motief het wezenlijke motief was;  in de tweede stap volstaat het dat de belastingplichtige 
andere motieven aantoont, zonder dat de wet eist dat die motieven relatief belangrijk moeten zijn. 
De nuancering die het Hof van Justitie in het Foggia- arrest aanbrengt, moet dan begrepen worden 
vanuit het principe dat wetten geïnterpreteerd moeten worden op een manier zodat ze zin hebben.
Aan het feit dat de wettekst verwijst naar ‘motieven’ in het meervoud moet volgens gezaghebbende 
rechtsleer geen betekenis worden gegeven488. Het volstaat dat de belastingplichtige kan hard maken 
dat zijn vormkeuze door één enkel niet- fiscaal motief kan worden verklaard489.

Er werd verder op gewezen dat het tegenbewijs hier slaat op het motief voor de rechtshandeling, niet op 
de verrichting, zoals bij de specifieke antirechtsmisbruikbepaling inzake reorganisatieverrichtingen. 
Dat laatste toepassen op het eerste is absurd490

Indien – zoals de memorie van toelichting lijkt voor te houden – geen rekening gehouden zou mogen 
worden met aan de verrichting inherente motieven, dan zou voor veel rechtshandelingen geen tegen-
bewijs geleverd kunnen worden. Zo is het duidelijk dat iemand die de volle eigendom van zijn zaak 
verkoopt, die zaak wil overdragen en de prijs ervan wil incasseren (niet- fiscaal motief), maar dat 
motief is uiteraard inherent aan elke verkoop. Door de verkoop van zijn onroerend goed stelt de 
belastingplichtige zich buiten de toepassing van artikel 7 van het WIB (hij ontvangt geen belastbare 
huur meer), en als de fiscus nog zou kunnen aantonen dat hij dat doet in strijd met de (specifieke) 
doelstelling van die bepaling (bv. omdat de fiscus vindt dat in de specifieke omstandigheden van het 
geval ‘normaal gezien’ voor verhuring gekozen zou worden), dan zou de fiscus de belastingplichtige 
bij voortduur kunnen blijven belasten op basis van artikel 7 van het WIB. Daaraan kan die alleen ont-
snappen door aan te tonen dat hij ook nog andere motieven had dan de overdracht van zijn eigendom 
en het incasseren van de prijs. Maar iedereen zou toch vrij moeten zijn om – zonder fiscale bestraffing 
– iets te verkopen als hij de waarde ervan wil verzilveren? Dat voorbeeld toont ten overvloede aan 
dat het diskwalificeren, als geldig tegenbewijs, van alle motieven die inherent zijn aan een bepaalde 
rechtshandeling, zou leiden tot volstrekte willekeur en dus strijdig zou zijn met zowel artikel 170 
van onze Grondwet als met artikel 1 van het aanvullend protocol bij het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens.

Professor De Broe, bij wie de wetgever duidelijk zijn mosterd heeft gehaald bij de redactie van voor-
liggende bepaling, pleitte reeds voor wat betreft de intentie tot belastingbesparing voor een ‘exclu-
siviteitstoets’. Volgens hem zou een ‘hoofdzakelijkheids’-toets immers leiden tot een zeer moeilijke 
belangenafweging voor fiscus en rechter. Dergelijke exclusiviteitstoets verhindert, nog steeds volgens 
De Broe, uiteraard niet dat wanneer de belastingplichtige met ‘bij de haren getrokken zakelijke over-
wegingen’ komt aandraven, de fiscus of de rechter deze naast zich neer kan leggen en kan besluiten 

488  DE PAGE P., La programmation patrimonial à l’heure de l’introduction d’une mesure générale anti- abus en matière fis-
cale: état de la question, Revue de planification patrimonial belge et internationale, 2014/4, p. 383, nr. 16; BOURGEOIS 
M. en NOLLET A., L’introduction d’une notion générale d’abus (de droit) fiscal en matière d’impôts sur les revenus de 
droits d’enregistrement et de succession, R.G.F., 2012/6, 12.

489 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-
ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 10, nr. 19.

490  VERSTRAETE H., De nieuwe algemene antimisbruikbepaling in fiscale zaken, Fiscaal Praktijkboek 2012-2013 – Di-
recte Belastingen, p. (193) 209.
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tot de afwezigheid van zakelijke beweegredenen491. In het licht van hiervoor besproken arrest van het 
Hof van Justitie inzake Foggia zou dit mogelijk kunnen wanneer motieven die in niets specifiek zijn 
voor de gestelde rechtshandeling volstrekt onbelangrijk zijn in vergelijking met het fiscaal motief.

Volgens het Grondwettelijk Hof moet de verrichting uitsluitend gemotiveerd zijn door de zorg de 
belasting te ontwijken of dat op een dermate essentiële wijze moet zijn dat de eventuele andere doel-
stellingen van de verrichting als verwaarloosbaar of zuiver kunstmatig moeten worden beschouwd, 
niet alleen op economisch vlak, maar ook gelet op andere, met name persoonlijke of familiale, rele-
vante overwegingen492.

Het is in dit verband belangrijk op te merken dat de tekst van artikel 344, §1 WIB bij het tegenbewijs 
niet spreekt over niet- fiscale motieven, maar ‘andere motieven (…) dan het ontwijken van inkom-
stenbelastingen’. Wij hebben verdedigd dat ook fiscale motieven een bevrijdend tegenbewijs kunnen 
vormen, zolang ze geen betrekking hebben op inkomstenbelastingen. Het komt ons verder voor dat dit 
zelfs het geval is wanneer andere belastingen dan inkomstenbelastingen worden ontweken waarvoor 
de specifieke wetgeving ook een antirechtsmisbruikbepaling bevat (btw, registratie- en successie-
rechten). Wij zien immers geen enkele juridische grond op basis waarvan de verschillende antirechts-
misbruikbepalingen als het ware ‘geconsolideerd’ kunnen worden. Bovendien lijkt het feit dat ook 
inkomstenbelastingen ontweken worden, op zijn beurt dan weer een bevrijdend tegenbewijs te kunnen 
zijn voor de antirechtsmisbruikbepalingen in de andere fiscale wetboeken493. Deze overtuiging vindt 
steun in een arrest van het Hof van Justitie, waarin dit hof oordeelde dat de antimisbruikbepaling uit 
de Europese Fusierichtlijn niet mag worden toegepast indien de belastingplichtige een andere belasting 
wil vermijden dan een belasting geviseerd door deze Richtlijn494.
Dit standpunt wordt door een ruime rechtsleer bijgetreden495.
Ook Van Dyck ziet in het vermijden van hoge sociale zekerheidsbijdragen op het voordeel van alle 
aard personenwagens een ander motief dan het ‘ontwijken van de inkomstenbelasting’496.
Ook volgens Verstraete is het tegenbewijs minder zwaar dan onder de oude bepaling gezien de 
verwijzing naar één specifieke belasting497.
Tijdens het panelgesprek op de studiedag van 1 juni 2012 stelde Tom Jansen, kabinetschef van de staats-
secretaris voor fraudebestrijding, in dit verband de vraag of de nieuwe anti- rechtsmisbruikbepaling 
zelf door de belastingplichtige zou kunnen worden gefrustreerd en in voorkomend geval zal kunnen 

491 DE BROE L., Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?, T.F.R., april 2010, 
379-380, p. 340; in dezelfde zin: DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimis-
bruikbepaling in de inkomstenbelasting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 12, nr. 21.

492 Grondwettelijk Hof, 30 oktober 2013, B.20.3.
493 SALENS Ph., Nieuwe anti- rechtsmisbruikbepaling. Hoe gemakkelijk is het tegenbewijs?, Fiscale Actualiteit, 2012, 22, 

p. 3.
494 HvJ., 20 mei 2010, C-352/08 inzake Zwijnenburg.
495  DE PAGE P., La programmation patrimonial à l’heure de l’introduction d’une mesure générale anti- abus en matière fis-

cale: état de la question, Revue de planification patrimonial belge et internationale, 2014/4, p. 383, nr. 17; DAUGINET 
V. en VERCAUTEREN V., Aan de slag met de nieuwe antimisbruikbepaling, in De nieuwe antimisbruikbepaling, Klu-
wer, Mechelen, 2013, p. 99.; DE BRAUWERE V.-A. en DE FOY G., Abus fiscal en ingénerie patrimoniale: le tigre de 
papier, RGEN, 2012/7, N° 26.407, p. (297) 303, in het bijzonder voetnoot 60; DE WILDE d’ESTMAEL E., Les droits de 
donation et les droits de succesion à l’épreuve de la nouvelle règle sur l’abus fiscal, RGEN, 2012/7, N° 26.406, p. (280) 
285. 

496 VAN DYCK J., Ontsnappen aan belasting?, Fiscoloog, 2012, p. 3.
497  VERSTRAETE H., De nieuwe algemene antimisbruikbepaling in fiscale zaken, Fiscaal Praktijkboek 2012-2013 – Di-

recte Belastingen, p. (193) 201 en 208.
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worden gerepareerd en of de hoven en rechtbanken een geconsolideerde toepassing van de verschil-
lende bepalingen zullen aanvaarden498.
Volgens Van Crombrugge heeft de wetgever hier toch wel een steek laten vallen499.
De Broe en Bossuyt spreken dan weer systematisch over een ‘ander motief dan het ontwijken van 
belasting’ of over ‘niet- fiscale motieven’ 500, terwijl de tekst van artikel 344, §1, derde lid WIB het 
heeft over ‘andere motieven … dan het ontwijken van inkomstenbelastingen’ en gaan daarin zelfs 
zover in de geciteerde wetsbepaling (in cursief en tussen aanhalingstekens) het woord gewoon te 
wijzigen501.

De Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken heeft beslist dat het oprichten van een 
S- bvba door een advocaat die zijn beroep een tijdje als natuurlijke persoon had uitgeoefend, en nu wou 
overstappen naar deze vennootschapsvorm geen fiscaal misbruik vormt, aangezien er andere motieven 
voorhanden zijn dan de wil om inkomstenbelastingen te ontwijken. Tot die andere motieven behoort, 
onder meer, de wil van de persoon in kwestie om zijn privévermogen niet langer bloot te stellen aan 
de risico’s van zijn beroepsactiviteit502.

2.9.2.5. Stap 3 – Het herstel

Eén van de belangrijkste redenen waarom de oude antirechtsmisbruikbepaling maar een zeer beperkte 
slagkracht had, was het feit dat ze verwees naar de juridische kwalificatie van de akte. Voormelde 
tekst verwijst nu naar de rechtshandeling zelf, die niet tegengeworpen kan worden.

2.9.2.5.1. Feitelijke vaststelling belastbare grondslag

Volgens De Broe en Bossuyt moet het feit dat de rechtshandeling thans betrekking heeft op de 
rechtshandeling zelf, begrepen worden in het licht van de doelstelling van de wetswijziging, m.n. 
het invoeren van een efficiënte algemene anti- ontwijkingsbepaling. Dit betekent nog steeds volgens 
hen dat de fiscus over een bepaling moet beschikken die het hem mogelijk maakt om, wanneer het 
fiscaal misbruik is komen vast te staan, de belastbare toestand te herstellen alsof er geen misbruik 
heeft plaatsgevonden. Dit brengt noodzakelijkerwijze met zich mee dat de door de fiscus in de plaats 
gestelde rechtshandeling andere rechtsgevolgen heeft dan deze die de belastingplichtige heeft gesteld. 
De wijziging aan het eerste lid kan dan ook niet los gezien worden van het laatste lid503. Hierbij zou 
een zogenaamde ‘bottom up’-benadering toegepast moeten worden, die inhoudt dat de fiscus uit de 
feiten vertrekt om de rechtshandeling te definiëren504. Een herkwalificatie die geen recht doet aan de 

498  De doelstellingen van een fiscale bepaling. Zoektocht naar de grenzen van ‘fiscaal misbruik’  in de nieuwe algemene 
antimisbruikbepalingen, V. Panelgesprek, T.F.R., 427, oktober 2012, p. (741) 765.

499  VAN CROMBRUGGE S., Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht, TRV, 2012, 6, p. 537, nr. 13.
500 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 10, nr. 19 en p. 11, nr. 21.
501 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 5, nr. 4.
502 Voorafgaande beslissing nr. 2018.0728 van 9 oktober 2018, besproken door: VAN DYCK J., ‘Starters’-BVBA met 1 

EUR kapitaal: ook recht op ‘VVPR- bis’, Fiscoloog, 2019, 1596, p.3
503 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 7, nr. 8.
504 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 19, nr. 42.
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doelstelling van de fiscale bepaling die de belastingplichtige heeft miskend, vindt evenwel geen steun 
in de tekst van de antimisbruikbepaling505.

De Broe merkt verder op dat de wet niet voorziet in het herstel van de persoon van de belastingplichtig, 
noch van het belastbaar feit506.

Afschrift maakt een onderscheid tussen een verandering van het recht (‘changer le droit’) en een 
verandering van de feiten (‘changer les faits’). Bij de eerste visie wordt het toepassingsgebied van 
een fiscale bepaling, zoals die blijkt uit de wetsbepaling, uitgebreid tot een toepassingsgebied ervan, 
zoals die door de wetgever gewild is. Bij de tweede visie worden de feiten gewijzigd zodat er geen 
fiscaal misbruik meer is. Hij verwerpt de tweede visie. Hij wijst er op dat de fiscale wetgeving niet 
tot voorwerp heeft een bepaald gedrag voor te schrijven, maar enkel om gevolgen te trekken van een 
gekozen gedrag507. Als de wetgever effectief de bedoeling zou hebben de administratie toe te laten 
de feiten te wijzigen, dan had de wetgever ook een criterium moeten bepalen, waaraan de gewijzigde 
feiten moeten beantwoorden508.
Garabedian heeft deze visie onderschreven. Hij geeft daarbij het voorbeeld van volgende rechts-
handelingen: (i) inbreng van de aandelen van X en Y door natuurlijk persoon A in een nieuwe 
vennootschap B, (ii) uitkering dividenden door X en Y aan B, (iii) kapitaalvermindering door B. 
Hoewel deze drie rechtshandelingen mogelijk als eenzelfde verrichting als de uitkering van een divi-
dend door X en Y aan A kunnen worden beschouwd, kan de antirechtsmisbruikbepaling daarop niet 
toegepast worden, aangezien daarvoor de feiten (het finaal resultaat, m.n. dat B eigenaar is van de 
aandelen X en Y) moet worden gewijzigd509. Merk op dat de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen 
in fiscale zaken er wel lijkt van uit te gaan dat op de kapitaalvermindering de antirechtsmisbruik-
bepaling kan worden toegepast, aangezien zij van oordeel is dat bij een latere kapitaalvermindering 
moet nagegaan worden in hoeverre de aangehaalde (niet fiscale) motieven voor de inbreng op dat 
ogenblik effectief werden gerealiseerd510.
Het hof van beroep te Antwerpen heeft aanvaard dat op basis van de oude antirechtsmisbruik de 
overdracht van aandelen van twee vennootschappen door natuurlijke personen naar een andere ven-
nootschap werd genegeerd en de roerende voorheffing op het door de vennootschappen waarvan de 
aandelen werden overgedragen uitgekeerde dividend werd nagevorderd511. Onder de nieuwe anti-
rechtsmisbruikbepaling zou zich – onverminderd voormeld argument van Garabedian – bovendien 
de vraag stellen of de desbetreffende vennootschap ‘belastingplichtige’ zijn (in principe zijn ze enkel 
schuldenaar van de roerende voorheffing) en of deze vennootschappen überhaupt enige rechtshan-
deling gesteld hebben die enig belastingvoordeel heeft opgeleverd. Het komt ons voor dat hoogstens 

505 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-
ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 13, nr. 26.

506 DE BROE L., Regering herschrijft ontwerp van antimisbruikbepaling: wordt bazooka scherpschutterswapen?, Fiscale 
Actualiteit, 2012, 7, p. 4-5.

507  AFSCHRIFT T., L’abus fiscal, Larcier, Brussel, 2013, p. 161, nr. 232; met verwijzing naar VIDAL J., Essai d’une théorie 
générale de la fraude en droit français, Dalloz, Paris, 1957, p. 204.

508  AFSCHRIFT T., L’abus fiscal, Larcier, Brussel, 2013, p. 162, nr. 233.
509  GARABEDIAN D., La nouvelle règle fiscale anti- abus et les ‘ensembles d’actes juridiques réalisant une même opérati-

on, J.D.F., 2013, p. 205-207.
510  Dienst voor voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, Advies meerwaarden op aandelen (28 november 2013), www.

ruling.be.
511  Antwerpen, 22 oktober 2013, www.fiscalnet.be. 
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de natuurlijke personen een rechtshandeling (m.n. de overdracht van hun aandelen naar een andere 
vennootschap) hebben gesteld, die een belastingvoordeel heeft opgeleverd.

In zijn advies nr. 50.883/1 had de Raad van State verwezen naar de rechtspraak van het Grondwettelijk 
Hof en het Hof van Cassatie waaruit valt af te leiden dat het legaliteitsbeginsel van artikel 170 van de 
Grondwet vereist dat de wet duidelijk aangeeft aan welke objectieve criteria de herkwalificatie dient te 
beantwoorden of op welke wijze de belastbare handeling in geval van vastgestelde belastingontwijking 
door de administratie moet worden gedefinieerd en dat de wetgever met andere woorden de grenzen 
van de herkwalificatie voldoende afbakent. De aanbeveling van de Raad van State werd volgens de 
memorie van toelichting gevolgd door in de wet uitdrukkelijk te bepalen dat de belastbare grondslag 
en de belastingberekening zodanig hersteld worden dat de verrichting aan een belastingheffing over-
eenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden512.
Het Grondwettelijk hof merkt daarbij op, na vastgesteld te hebben dat de nieuwe antimisbruikbe-
paling een procedureregel met betrekking tot de bewijsvoering in het kader van de feitelijke vast-
stelling van de belastbare grondslag is, dat de bestreden maatregel noch de belastbare grondslag, 
noch de aanslagvoet raakt513. Daaruit kan mogelijk afgeleid worden dat in navolging van voormelde 
auteurs ook het Grondwettelijk hof een ‘bottom up’-benadering voorschrijft en geen verandering 
van de feiten mogelijk acht.

2.9.2.5.2. Eliminatie en/of substitutie rechtshandeling

In de Kamercommissie heeft de minister verduidelijkt dat de belastingadministratie niets in de plaats 
moet stellen van de niet- tegenstelbare handeling om op die handeling belasting te kunnen heffen. Nog 
steeds volgens de minister is geen enkele substitutie noodzakelijk514.

De vraag kan volgens ons gesteld worden of er überhaupt nog geherkwalificeerd kan worden. Volgens 
de tekst van de wet is het immers niet langer de juridische kwalificatie die niet ‘tegengeworpen’ kan 
worden, maar de rechtshandeling zelf. In het contractenrecht heeft de term ‘tegenstelbaarheid’ in 
rechte een dubbele, met name een actieve en een passieve, betekenis. In de passieve betekenis duidt 
tegenstelbaarheid van een rechtshandeling op de verplichting voor derden om de rechtsgevolgen van 
de handeling te ondergaan; in de actieve betekenis duidt de term op de mogelijkheid voor derden om 
de rechtsgevolgen van de handeling te hunnen voordele in te roepen515. Volgens ons kan het herstellen 
van de belastbare grondslag en van de belastingberekening in het vierde lid dan ook enkel in die zin 
begrepen worden dat de belastingadministratie geen rekening moet en mag houden met de rechtsge-
volgen van de desbetreffende rechtshandeling.
Het komt ons voor dat de interpretatie waarbij het herstel beperkt blijft tot een niet tegenstelbaarheid 
in de gemeenrechtelijke zin van het woord, niet enkel strookt met de letterlijke lezing van de bepa-
ling, maar tevens ook het meest in overeenstemming is met het grondwettelijk legaliteitsprincipe te 
doorstaan. Indien aanvaard wordt dat de belastingadministratie de rechtshandeling, voorwerp van 
het fiscaal misbruik, substitueert dan lijkt dit een analogische toepassing van de fiscale wet  in  te 

512 Parl.St., Kamer, 053, 2081/001, p. 115-116.
513 Grondwettelijk Hof, 30 oktober 2013, B15 en B.20.4.
514 Parl.St., Kamer, 053, 2081/016, p. 37-38.
515 VAN GERVEN W., Beginselen van het Belgisch privaatrecht. I. Algemeen Deel, E.Story- Scientia, Brussel, 1987, p. 372, 

nr. 119.
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houden. Er is immers sprake van een analogische toepassing wanneer de fiscale wet wordt toepast op 
toestanden, die zij niet voorziet (in casu de gesubstitueerde rechtshandeling). Onder verwijzing naar 
het strikt grondwettelijk legaliteitsbeginsel wijst een unanieme rechtsleer een analogische toepas-
sing of interpretatie van de fiscale wet af516. Ook het Hof van Cassatie en de Raad van State hebben 
deze toepassing expliciet verworpen517.
Voor zover wij daar zicht op hebben, heeft op heden enkel Garabedian deze volgens ons evidente 
lezing van de wet onderschreven, maar hij voegde er onmiddellijk aan toe: Ce n’est certainement 
pas ce que le législateur a voulu, mais qu’ a- t-il voulu?518.
In haar arrest van 30 oktober 2013 heeft het Grondwettelijk Hof zich evenwel niet uitgesproken over 
de vraag of het herstel mogelijk is via herkwalificatie.
Volgens De Broe en Bossuyt kan zowel gesubstitueerd als geëlimineerd worden519. Eliminatie zou 
volgens deze auteurs evenwel enkel kunnen bij het tweede soort misbruik, bij de eerste soort moet 
geherkwalificeerd worden520. Het gemeenrechtelijk duidelijk omschreven begrip ‘tegenstelbaarheid’ 
krijgt bij deze auteurs ‘in het licht van de doelstelling van de wetswijziging’ een betekenis die het 
gemeenrechtelijk niet heeft521. Daarbij wordt uitvoerig en bij herhaling naar Van Gerven verwezen 
inzake zijn omschrijving van het begrip ‘wetsontduiking’522, dat op zich niet voorkomt in de wet-
tekst, maar enkel in de voorbereidende werken, terwijl naar deze auteur niet wordt verwezen in het 
kader van het begrip ‘tegenstelbaarheid’, dat nochtans wel voorkomt in de wet en door voormelde 
auteur eveneens wordt omschreven in hetzelfde aangehaalde werk (zie supra). De vraag stelt zich of 
dit te rijmen valt met het hiervoor reeds besproken standpunt van diezelfde auteurs dat de maatregel 
strikt moet worden geïnterpreteerd.
Ook Van Crombrugge heeft verdedigd dat de  rechtshandeling kan worden geherkwalificeerd523. 
Hij werd daarin bijgetreden door Peeters die oordeelt dat dit zeker mogelijk moet zijn wanneer het 
gaat over de niet- tegenstelbaarheid van een geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting 
tot stand brengt524. Volgens deze auteur zal de ontweken wetsbepaling worden toegepast, als was de 
toestand van de belastingplichtige geweest zoals in die bepalingen beoogd en zonder dat de niet- 
fiscale  juridische gevolgen soortgelijk moeten zijn. Wanneer de  toepassing van de antirechtsmis-
bruikbepaling verder gaat dan het louter negeren van een rechtshandeling en leidt tot een conversie 

516  VAN CROMBRUGGE S., De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Biblo, Kalmthout, 2005, p. 22, nr. 9; TIBERG-
HIEN A., Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, nr. 80; VAN HOUTTE J., Beginselen van 
het Belgisch belastingrecht, Gent, Story- Scientia, 1979, nr. 203.

517 Cass., 13 april 1978, Arr.Cass., 1978, 928; Parl.St., Senaat, 1992-1993, nr. 762/1, p. 81.
518  GARABEDIAN D., La nouvelle règle fiscale anti- abus et les ‘ensembles d’actes juridiques réalisant une même opérati-

on’, Alabaster 1938-2013, Limal, Anthemis, 2013, p. (443) 451. 
519 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 13, nr. 25.
520 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 14, nr. 27 en p. 18, nr. 42.
521 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 7, nr. 8.
522 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 7, nr. 10; p. 8, nr. 13; p. 12, nr. 24.
523  VAN CROMBRUGGE S., Fraus  legis of wetsontduiking  in het Belgisch fiscaal  recht anno 2012, Antwerpen, Biblo, 

2012, 22.
524  PEETERS B., De algemene fiscale antimisbruikbepalingen. Een commentaar  in het  licht van de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof, AFT, 2014/, p.23, nr. 53 en p. 29, nr. 77.
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of herkwalificatie, moet volgens deze auteur wel respect opgebracht worden voor de verrichting die 
met de rechtshandeling(en) werden tot stand gebracht525.

2.9.2.5.3. (A)symmetrische toepassing

Verder werd tijdens de voorbereidende werken gesteld dat de rechtshandeling niet tegenwerpelijk is 
ten aanzien van, al naar gelang het geval, alle betrokken partijen hetzij één enkel partij526. De Broe 
en Bossuyt hebben erop gewezen dat het niet- tegenstelbaar verklaren van een rechtshandeling in 
hoofde van slechts één van de partijen aanleiding kan geven tot een economische dubbele belasting 
en derhalve een arbitraire taxatie tot gevolg zou hebben. Ze zetten hun stelling kracht bij door te ver-
wijzen naar rechtspraak van het Hof van Justitie, waaruit blijkt dat wanneer de belastingadministratie 
inzake btw fiscaal misbruik inroept, zij ook de ten gevolge van het fiscaal misbruik te veel betaalde 
btw moet teruggeven527. Volgens De Page zou het niet consequent toepassen van de niet tegenstel-
baarheid in hoofde van alle partijen rechtsmisbruik in hoofde van de fiscus uitmaken, strijdig met het 
non bis in idem- principe. Een dergelijke taxatie zou willekeurig zijn en strijdig m het grondwettelijk 
legaliteitsprincipe528.
Volgens Dillen kan dergelijke symmetrische toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in 
het domein van de inkomstenbelasting noch uit de wettekst, noch uit de memorie van toelichting, 
noch uit grondwettelijk oogpunt afgeleid worden529. Hij wijst in dit verband op het subjectief ele-
ment dat voor de toepassing van de bepaling vereist is (zie supra) en die niet noodzakelijk aanwezig 
zal zijn in hoofde van alle betrokken partijen. Verder merkt hij op dat uit de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof blijkt dat volgens haar het grondwettelijk legaliteitsprincipe zich niet verzet 
tegen economische dubbele belasting530. Peeters heeft de asymmetrische toepassing bijgetreden531.

2.9.2.5.4. Temporele toepassing

Waarop geen antwoord werd gegeven tijdens de voorbereidende werken is de vraag of de niet tegen-
stelbaarheid zich beperkt tot het belastbaar tijdperk waarvoor de fiscus artikel 344, §1 WIB inroept 
of niet. Hoewel het feit dat voormelde bepaling een bewijsmiddel vormt, doet uitschijnen dat de niet 
tegenstelbaarheid inderdaad enkel speelt voor het belastbaar tijdperk waarvoor het wordt toegepast, 
kan deze interpretatie in bepaalde gevallen aanleiding geven tot een juridische dubbele belasting, 
wat in principe niet verzoenbaar is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Merk op dat mocht 

525 Ibidem, p. 29, nr. 77.
526 Parl.St., Kamer, 053, 2081/016, p. 38; overgenomen in Circulaire nr. AFZ nr. 3/2012 van 4 mei 2012, C.1.2.4.
527 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 14, nr. 28; zie in dezelfde zin: BOURGEOIS M. en NOLLET 
A., La réécriture de la mesure « générale antiabus » applicable en matière d’impôts sur les revenus, de droits d’enre-
gistrement et de droits de succession, JT, 2012, p. 497; BOURGEOIS M. en NOLLET A., L’introduction d’une notion 
générale d’abus (de droit) fiscal en matière d’impôts sur les revenus de droits d’enregistrement et de succession, R.G.F., 
2012/6, p. 10.

528 DE PAGE P., La programmation patrimonial à l’heure de l’introduction d’une mesure générale anti- abus en matière 
fiscale: état de la question, Revue de planification patrimonial belge et internationale, 2014/4, p. 384, nr. 21.

529  DILLEN  L.,  Symmetrische  of  asymmetrische  toepassing  van  de  fiscale  algemene  antimisbruikbepalingen,  A.F.T., 
2013/1, p. (15) 20, nr. 14.

530  DILLEN  L.,  Symmetrische  of  asymmetrische  toepassing  van  de  fiscale  algemene  antimisbruikbepalingen,  A.F.T., 
2013/1, p. (15) 17, nr. 9 (subjectief element) en p. 20, nr. 13 (economische dubbele belasting).

531  PEETERS B., De algemene fiscale antimisbruikbepalingen. Een commentaar  in het  licht van de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof, AFT, 2014/, p.29, nr. 78.
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omwille van voormeld grondwettelijk bezwaar de niet tegenstelbaarheid zich onbeperkt in de tijd uit-
strekken, dit meteen met zich mee zou brengen dat de fiscus de niet – tegenstelbaarheid moet inroepen 
tijdens het belastbaar tijdperk waarin de rechtshandeling werd gesteld. Indien de fiscus in een later 
belastbaar tijdperk de niet tegenstelbaarheid zou inroepen, zou de rechtshandeling eerst tegenstelbaar 
geweest zijn en daarna niet. Volgens ons verzetten de beginselen van behoorlijk bestuur en meer in 
het bijzonder het vertrouwensbeginsel er zich sowieso tegen dat de fiscus een eerdere rechtshandeling 
niet tegenstelbaar zou verklaren, wanneer zij het belastbaar tijdperk waarin de rechtshandeling werd 
gesteld al had gecontroleerd. De vraag of een bepaalde rechtshandeling al dan niet de doelstelling 
van een bepaalde wettelijke bepaling frustreert, lijkt ons verder een feitenkwestie te zijn, waarop 
voormelde beginselen onverminderd van toepassing zijn.

De vraag of een rechtshandeling kan gesubstitueerd worden en voor welke belastbare tijdperken en 
in wiens hoofde de eventueel niet tegenstelbaarheid gevolgen ressorteert is reeds moeilijk te beant-
woorden; hoe deze vragen moeten beantwoord worden voor een geheel van rechtshandelingen dat een 
zelfde verrichting tot strand brengt is nog veel onduidelijker.

2.9.2.6. Voorafgaande�beslissing�in�fiscale�zaken

In de memorie van toelichting werd er op gewezen dat de nieuwe bepaling een bewijsmiddel van de 
administratie blijft waarvan de toepassing tot de niet- tegenstelbaarheid aan de administratie leidt. 
Het is vanzelfsprekend dat het behoud van de huidige procedure van voorafgaande beslissingen in 
fiscale zaken (ruling) de belastingplichtige, indien nodig, rechtszekerheid garandeert, met dien ver-
stande dat het niet toegestaan is een voorafgaande beslissing te geven betreffende het gebruik van de 
bewijsmiddelen532. Volgens de memorie van toelichting zou de Dienst voor Voorafgaande Beslissin-
gen in fiscale zaken zich dus niet kunnen uitspreken over het feit of de administratie al dan niet de 
antimisbruikbepaling zal toepassen. Wel zal die dienst een beslissing kunnen nemen over de fiscale 
kwalificatie die haar door de belastingplichtige wordt voorgelegd. Volgens de memorie van toelichting 
zou de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken zich enkel kunnen uitspreken over het 
feit of de keuze voor de voorgenomen rechtshandeling(en) of het geheel van rechtshandelingen die 
een zelfde verrichting tot stand brengen, door andere motieven is verantwoord dan het ontwijken van 
de belastingen. Het akkoord van deze dienst met de door de belastingplichtige gegeven kwalificatie 
impliceert dat deze niet meer in vraag kan worden gesteld in het kader van de voorliggende bepaling, 
voor zover alle verrichtingen werden uitgevoerd zoals ze in het voorafgaand akkoord zijn vervat533.

De minister is evenwel teruggekomen op voormelde stellingname uit de memorie van toelichting. 
Volgens de minister is het aangezien de belastingadministratie in eerste instantie de bewijslast draagt, 
de ‘logica’ zelve dat de Rulingcommissie zich ook kan uitspreken over de (initiële) vraag of er al dan 
niet sprake is van ‘fiscaal misbruik’ in de zin van de nieuwe antimisbruikbepaling. Als de belasting-
plichtige aan de Rulingcommissie alleen maar de bevestiging zou kunnen vragen dat de door hem 
gestelde rechtshandeling is ingegeven door andere dan fiscale motieven, zou dit kunnen geïnterpre-

532 Artikel 1, 3° KB van 17 januari 2003.
533 Parl.St., Kamer, 053, 2081/001, p. 112.
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teerd worden als het impliciet erkennen van het feit dat deze rechtshandeling als fiscaal misbruik moet 
worden aangemerkt. De minister erkent dat dit uiteraard niet voor de nodige rechtszekerheid zorgt534.

2.9.2.7. Aanslagtermijnen

De belastingadministratie erkent enerzijds dat wanneer de belastingplichtige artikel 344, §1 WIB 
‘overtreedt’ er geen materiële inbreuk is op de fiscale wetgeving en anderzijds dat er evenmin sprake 
kan zijn van een inbreuk op artikel 344, §1 WIB zelf, vermits dit artikel een bewijsmiddel is in handen 
van de administratie.

De belastingadministratie leidt daaruit af dat enkel tijdens de aanslagtermijn van drie jaar (bedoeld in 
artikel 354, eerste lid WIB) een rechtzetting op basis van artikel 344, §1 WIB mogelijk is535.

2.9.2.8. Belastingvermeerdering

De vraag stelt zich ten slotte of ingeval de belastingadministratie erin zou slagen tot herstel over te 
gaan er boetes of belastingvermeerdering kunnen toegepast worden op de belastingsupplementen 
gevestigd ten gevolge van deze herkwalificatie.

Volgens de belastingadministratie kunnen op de in toepassing van artikel 344, §1 WIB gevestigde 
supplementen de belastingverhogingen worden toegepast overeenkomstig de toepasselijke schaal 
opgenomen in rubriek B van artikel 225 en 226 KB/WIB en rekening houdend met de gegevens van 
elk belastingdossier536.

Dit standpunt kan evenwel ernstig worden in twijfel getrokken. Hiervoor hebben we gezien dat ook 
de administratie van oordeel is dat de toepassing van de antirechtsmisbruikbepaling geen materiële 
inbreuk op de fiscale wetgeving impliceert, noch op artikel 344, §1 WIB. Er valt dan ook niet in te 
zien hoe een belastvermeerdering zal kunnen worden toegepast; temeer voormelde artikelen uitgaan 
van een eerste, tweede … overtreding, die er dus niet is. Bourgeois en Nollet wijzen verder op de 
administratieve commentaar bij artikel 444 WIB die bepaalt dat een belastingverhoging maar kan 
toegepast worden wanneer de aangifte niet met de werkelijkheid overeenstemt en de toepassing van 
de antirechtsmisbruikbepaling juist impliceert dat de (juridische) werkelijkheid niet werd gewijzigd 
ten aanzien van de fiscus (lees: geen simulatie werd gepleegd)537. Ook volgens De Page kan enkel de 
normaal verschuldigde belasting worden geheven, zonder vermeerdering, boetes of nalatigheidsin-
teresten538.

534 P.V. nr. 190 van 7 maart 2013, V. en A., Kamer, 2012-2013, nr. 53-124, 498; besproken door: BUYSSE C., Nieuwe anti-
misbruikbepaling: wat kan aan de Rulingcommissie worden gevraagd?, Fiscoloog, 2013, p. 11; WILLEMS R., Art. 344, 
§1 WIB 92. Logica zegeviert: rulingdienst mag zich toch uitspreken over fiscaal misbruik, Fiscale actualiteit, 2013, 31/1.

535 Circulaire nr. AFZ nr. 3/2012 van 4 mei 2012, C.2.4.
536 Circulaire nr. AFZ nr. 3/2012 van 4 mei 2012, C.2.4.
537  BOURGEOIS M. en NOLLET A., La réécriture de la mesure « générale antiabus » applicable en matière d’impôts sur les 

revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession, J.T., 2012, 23, p. (493) 499, met verwijzing naar Com.I.B. 
nr. 444/2 en 444/3.

538 DE PAGE P., La programmation patrimonial à l’heure de l’introduction d’une mesure générale anti- abus en matière 
fiscale: état de la question, Revue de planification patrimonial belge et internationale, 2014/4, p. 384, nr. 20.
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Onder de oude bepaling werd de vraag gesteld of de belastingplichtig verplicht is in zijn aangifte te 
anticiperen op de toepassing van artikel 344, §1 WIB. Advocaat- generaal bij het Hof van Cassatie 
Thijs heeft geoordeeld dat dit niet het geval is539. Het Hof van Cassatie heeft zich evenwel niet over 
deze problematiek uitgesproken. Ook de meerderheid van de rechtsleer is van oordeel dat niet moet 
worden geanticipeerd540. Ook het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat boetes enkel kunnen toegepast 
worden bij belastingontduiking en dus niet bij belastingontwijking, aangezien het laatste niet expliciet 
wordt bestraft541.

Garabedian is evenwel van oordeel dat de belastingplichtige wel moet anticiperen542. Volgens 
Afschrift geldt deze verplichting enkel voor de aangifte personenbelasting, maar niet voor de aan-
gifte vennootschapsbelasting543.

Volgens Dillen lijkt een belastingverhoging onder omstandigheden gerechtvaardigd om fiscaal mis-
bruik te ontraden544.

Inzake registratie- en successierechten zou de administratie blijkbaar geen boetes opleggen545.

2.9.2.9. Inwerkingtreding

De nieuwe bepaling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2013, alsmede op rechtshandelingen of het 
geheel van rechtshandelingen die zijn gesteld tijdens een belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste 
op 6 april 2012 en is verbonden aan het aanslagjaar 2012. Elke wijziging die vanaf 28 november 2011 
aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder uitwerking voor de 
toepassing van voormelde bepaling546.

Een gelijkaardige bepaling vervangt eveneens de bestaande antirechtsmisbruikbepaling inzake regis-
tratierechten (en successierechten). Op dit vlak zou de nieuwe bepaling van toepassing zijn op de 
rechtshandelingen of het geheel van rechtshandelingen die éénzelfde verrichting tot stand brengt, die 

539 Conclusie bij Cass., 11 mei 2006, Fiscale Koerier, 2006, p. 597.
540 FAES P., De algemene anti- rechtsmisbruikbepaling op het vlak van de inkomstenbelasting en de invloed ervan op het 

fiscaal strafrecht: zoeken naar spijkers op laag water?, in Fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, Gent, Mys & Breesch, 
1996, 254-256, nr. 15-19; DE BRAUWERE V- A en DE FOY G., Abus fiscal en ingénierie patrimoniale: le tigre en pa-
pier, Rec.gén.enr.not., n° 26.407, p. (297) 304; die er op wijzen dat de belastingadministratie zich tegenspreekt in haar 
circulaire; SMET P., Handboek roerende voorheffing, Kalmthout, Biblo, 2003, 1228, nr. 471-472; VAN HEESWIJCK L., 
De anti- misbruikbepaling en de inkoop van eigen aandelen, noot onder Cass., 11 mei 2006, R.G.C.F., 2006/3-4, 189 e.v. 

541 HvJ 21 februari 2006, inzake Halifax plc e.a./Commissioners of Customs & Excise), C-255/02, F.J.F., No. 2006/161; zie 
ook HvJ 21 februari 2006, C-223/03, F.J.F., No. 2006/160; HvJ 21 februari 2006, C-419/02, F.J.F., No. 2006/162.

542 GARABEDIAN D., Le principe du choix licite de la voie la moins imposée – un état des lieux, in L’évolution des prin-
cipes généraux du droit fiscal, Brussel, Larcier, 2009, 89-90, nr. 35.

543  AFSCHRIFT T., L’abus fiscal, Larcier, Brussel, 2013, p. 169 – 180, nrs. 244 – 260; AFSCHRIFT T., L’évitement licite 
de l’impôt et la réalité juridique, Brussel, Larcier, 2003, 489-491, nrs. 645-647.

544  DILLEN  L.,  Symmetrische  of  asymmetrische  toepassing  van  de  fiscale  algemene  antimisbruikbepalingen,  A.F.T., 
2013/1, p. (15) 18, nr. 10.

545 LARUELLE J., La transmission du patrimoine immobilier au conjoint survivant: le contrat de mariage comme outil de 
planification successorale, Rec.gén.enr.not., 2016/7, N° 26.878, p. (284) 289; De Foy G., Clause de la “(maison) mor-
tuaire”: pour mettre un terme à la rage taxatoire du fisc, une réforme législative s’impose!, Rec.gén.enr.not., 2015/3, N° 
26.709, p. 102, nr. 6; CULOT A.., noot onder Rb.Brugge, 10 maart 2014, Rec.gèn.enr.not., N° 26.689; WEYTS L., Over 
wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten, T.Not., 2013, p. (384) 388, 
nr. 1

546 Artikel 169, eerste lid van de Programmawet (I) van 29 maart 2012 (BS 6 april 2012).
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zijn gesteld vanaf de eerste dag van de tweede maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad547. Artikel 3.17.0.0.2. VCF voert met ingang van 1 januari 2015 een gelijkaardige 
bepaling in voor wat de registratie- en erfbelasting in het Vlaamse Gewest betreft.

Hoewel de inwerkingtreding in de mate de nieuwe bepaling reeds toegepast zou kunnen worden op 
rechtshandelingen gesteld voor de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad strikt juridisch 
gesproken geen inbreuk vormt op het verbod van retroactiviteit (zoals op het vlak van de inkomsten-
belasting geïnterpreteerd door het Grondwettelijk Hof), stelt zich wel een probleem met de vereiste 
voorzienbaarheid van de fiscale wetgeving548. Voor wat aanslagjaar 2012 betreft, kan zich wel een 
probleem stellen met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, nu er geen redelijke verantwoording lijkt 
te zijn voor het gemaakte onderscheid volgens de afsluitdatum van het boekjaar549. Het Grondwettelijk 
Hof heeft het middel dat deze inbreuk aanklaagde evenwel onontvankelijk verklaard, omdat ze niet 
bevoegd is om een wetskrachtige norm te toetsen aan artikel 2 BW550.

Aangezien inzake roerende voorheffing het aanslagjaar samenvalt met het belastbaar tijdperk en het 
belastbaar tijdperk samenvalt met het kalenderjaar (en dus niet als dusdanig afsluit) werd door gezag-
hebbende auteurs verdedigd dat de nieuwe bepaling op het vlak van de roerende voorheffing maar kan 
toegepast worden met ingang van 1 januari 2013551.

Volgens de minister zal de nieuwe bepaling kunnen toegepast worden op een geheel van rechtshande-
lingen, wanneer de nieuwe bepaling van toepassing is op de laatste rechtshandeling die deel uitmaakt 
van een geheel van rechtshandelingen552.

De belastingadministratie heeft eenzelfde standpunt ingenomen althans voor zover de laatste rechts-
handeling in 2012 wordt gesteld553. Van Dyck merkte hierover op dat voor wat de eventuele toepassing 
in aanslagjaar 2012 betreft, de wettekst expliciet lijkt te eisen dat het geheel van rechtshandelingen 
(dus niet enkel de laatste rechtshandeling) tijdens dat aanslagjaar werd gesteld554. Hetzelfde geldt op 
het vlak van de registratie- en successierechten555. Aangezien de administratie bij een geheel van 
rechtshandelingen de ‘eenheid van opzet’ moet bewijzen (zie supra), komt het ons voor dat verdedigd 
kan worden dat het ogenblik waarop die eenheid bestond (in se bij het begin van de keten) bepalend 
is voor de toepasselijke wetgeving. Op dat ogenblik moest de belastingplichtige immers met een 
minimaal niveau van voorzienbaarheid de fiscale gevolgen van zijn opzet kunnen bepalen556. Volgens 
Bourgeois en Nollet is het ogenblik waarop de eerste rechtshandeling gesteld werd, bepalend voor 

547 Artikel 169, tweede lid van de Programmawet (I) van 29 maart 2012 (BS 6 april 2012).
548 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 20, nr. 46.
549 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 21, nr. 48.
550 Grondwettelijk Hof, 30 oktober 2013, B.8.1. en B.8.2.
551 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 20, nr. 47.
552 Gedr.St., Kamer, 053, 2081/016, p. 71.
553 Circulaire nr. AFZ nr. 3/2012 van 4 mei 2012, B.1.
554 VAN DYCK J., Algemene antimisbruikbepaling: niet bij duidelijke wettekst, Fiscoloog, 2012, 1295, p. 6.
555 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 21, nr. 49.
556  PEETERS B., De algemene fiscale antimisbruikbepalingen. Een commentaar  in het  licht van de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof, AFT, 2014/, p.33, nr. 90.
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de toepasselijk wetsbepaling557. Zij werden daarin bijgetreden door Afschrift558. Volgens Garabe-
dian en Henneaux zal telkens wanneer de belastingplichtige de eerste handeling van een “zelfde 
verrichting” heeft verricht onder de oude wetgeving, de oude wetgeving van toepassing zijn, zelfs 
wanneer deze “verrichting” zijn ontknoping kent onder de nieuwe wetgeving559. Volgens De Broe en 
Bossuyt kan de fiscus mogelijkerwijze bij de herkwalificatie van latere rechtshandelingen toch nog 
rekening houden met rechtshandelingen uit eerder afgesloten belastbare tijdperken, op voorwaarde 
evenwel dat niets wordt gewijzigd aan toestanden die reeds definitief vaststaan560.

Op het vlak van de registratie- en successierechten heeft de staatssecretaris inmiddels gesteld: ‘In 
geval dat er verschillende rechtshandelingen plaatsvinden die éénzelfde verrichting tot stand brengen, 
dienen alle rechtshandelingen te dateren van na 31 mei 2012 opdat de nieuwe bepaling van toepassing 
kan zijn’561.

Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen hoeft het geheel der rechtshandelingen niet 
volledig te liggen na de inwerkingtreding; noodzakelijk is wel dat het geheel der rechtshandelingen 
na de inwerkingtreding van de wet werd voltooid562.

2.9.2.10. Rechtspraak

Gent, 1 oktober 2019, Fiscoloog nr. 1628, p.8
Niets belet een belastingplichtige om vrij te kiezen voor de minst belaste weg. Zoals de wetge-
ver bij de invoering van artikel 344, §1 WIB 1992 uitdrukkelijk bevestigde, moet dit artikel de 
Administratie in staat stellen misbruik op een efficiënte manier aan te pakken, zonder evenwel 
de rechtszekerheid en het principe van de vrije keuze van de minst belaste weg fundamenteel 
aan te tasten (Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53-2081/001, 111; voormeld Grondwettelijk Hof 30 
oktober 2013, arrest nr. 141/2013, B.4.1). Onder het toenmalige artikel 18, eerste alinea, 2° 
WIB 1992 kon een belastingplichtige ervoor opteren om, wanneer er reserves aanwezig waren, 
de terugbetaling van kapitaal volledig toe te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal, teneinde 
een belastingvrije terugbetaling van kapitaal te kunnen verrichten. Waar in die tijd wettelijk in 
deze keuze was voorzien en ze toegelaten was, kan de Administratie bezwaarlijk voorhouden 
dat de toepassing van deze keuze als misbruik kwalificeert.

557  BOURGEOIS M. en NOLLET A., La réécriture de la mesure « générale antiabus » applicable en matière d’impôts sur 
les revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession, J.T., 2012, 23, p. (493) 503.

558 AFSCHRIFT T., Fiscaal misbruik, Brussel, Larcier, 2013, p. 215, nr. 313.
559 GARABEDIAN D. en HENNEAUX F., Examen de jurisprudence (1991-2014), RCJB, 2015/2, p. (165) 195, nr. 18.C.
560 DE BROE L. en BOSSUYT J., Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelas-

ting, registratie- en successierechten, A.F.T., 2012/11, p. 21, nr. 49.
561 P.V. nr. 101 van 8 november 2012, DEVLIES, V. & A., Kamer, 2012-13, nr. 53-107, p. 304; besproken door VAN 

DYCK J., Nieuwe antimisbruikbepaling in registratie- en successierechten, Fiscoloog, 2013, 1337, p. 8; GEELHAND 
DE MERXEM N., Drie parlementaire vragen inzake de antimisbruikbepaling in het successierecht, Nieuwsbrief succes-
sierechten, 2012-2013, 6/5.

562 Rb. Antwerpen, 29 oktober 2018, besproken door JANSSENS K., Nieuw artikel 344, §1 heeft retroactieve werking 
volgens Antwerpse rechtbank, Fiscale Actualiteit, 2018, 43/1; VAN DYCK J., Inwerkingtreding algemene antimisbruik-
bepaling: rechtbank volgt fiscus, Fiscoloog, 2018, 1587, p. 8
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Rb Brugge, 2 oktober 2019, Fiscoloog nr. 1626, p.11
Een zelfstandig apotheker oefent zijn beroepswerkzaamheid uit als bedrijfsleider van een 
BVBA. Als zelfstandig apotheker koopt hij in de loop van de jaren aandelen van een coöpe-
ratieve vennootschap waarvan zijn BVBA lid is. Dat kan hij alleen doen omdat hij bedrijfslei-
der en vennoot is van de BVBA die de apotheek exploiteert: het aantal aandelen dat hij jaarlijks 
kan kopen, is afhankelijk van de aankopen die zijn BVBA bij de coöperatieve vennootschap 
doet. Wanneer hij in 2012 uittreedt uit de coöperatieve vennootschap, realiseert hij een meer-
waarde op zijn aandelen. De fiscus wil die aandelenmeerwaarde belasten als een bedrijfslei-
dersbezoldiging (art. 32 WIB 1992) bij toepassing van (de huidige tekst van) artikel 344, §1 
WIB 1992. Hij ziet in het hele gebeuren een geval van fiscaal misbruik, waarvan de laatste 
rechtshandeling, met name de uitbetaling van de uittredingsvergoeding in 2012, binnen het 
temporele toepassingsgebied van artikel 344, §1 WIB 1992 valt.
De rechtbank van eerste aanleg van West- Vlaanderen, afdeling Brugge, is het met de stelling 
van de fiscus ten gronde niet eens. Op zich is het toegelaten dat de betrokkene aandelen van 
de coöperatieve vennootschap kocht, zoals blijkt uit haar statuten. Uit niets blijkt dat hij de 
aandelen heeft gekocht met gelden afkomstig van zijn BVBA, zoals bv. een lening van de ven-
nootschap aan haar bedrijfsleider. Het is niet bewezen dat de belastingplichtige de intentie had 
om zich te onttrekken aan artikel 32 WIB 1992. Uit niets blijkt dat hij de aandelen in strijd met 
enige wettelijke bepaling verkocht heeft. De op de aandelen gerealiseerde meerwaarde komt 
hem toe, want de aandelen waren zijn eigendom. De belastingplichtige heeft zich geen gelden 
toegeëigend, die toekomen aan zijn BVBA.
De rechtbank besluit dat de aandelenmeerwaarde niet verkregen werd via een kunstmatige 
constructie met de bedoeling zich buiten artikel 32 WIB 1992 te plaatsen.
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