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Beste lezer,

Voor u ligt de 40ste uitgave van Tiberghien – Handboek voor Fiscaal Recht, dat in 1955 voor
het eerst verscheen. In tegenstelling tot de laatste jaren wel een jubileumeditie dit jaar. De
vraag is maar of er werkelijk iets te vieren valt. Als ik de lijstjes op het internet mag geloven,
zou het Handboek vandaag zijn robijnen jubileum vieren. Waarbij robijn dan zou kunnen
staan voor de levenssteen die het hart versterkt, kracht geeft en geluk brengt maar ook lust en
enthousiasme opwekt. Ik hoop, beste lezer, dat ons Handboek u dat alles mag bezorgen. In
sagen en sprookjes wordt robijn echter ook de ‘karbonkelsteen’ genoemd. Wat in medische
termen dan weer staat voor een groepje steenpuisten die zo dicht bij elkaar zitten dat ze één
grote steenpuist vormen. De vreselijkste steenpuist aller steenpuisten die zonder behandeling
dodelijk is en met behandeling verdwijnt maar na enkele jaren gewoon terugkomt. Ook dat
is een spijtig beeld dat onze fiscaliteit oproept. Het doet me denken aan een uitspraak van
Albert Tiberghien, de auteur van de eerste editie van dit boek: “De belasting is een zwellende
materie; als ze tot barstenstoe opgezwollen is, wordt ze doorprikt en vervangen door een
andere, nog zwaarlijviger”1.

Ik vrees, beste lezer, dat we aan de vooravond van die gebeurtenis staan. Op het moment dat
ik dit voorwoord schrijf, kibbelt de Wetstraat nog (of is het ‘al’?) over de contouren van de
grote hervorming van de personenbelasting. Hoewel de expertengroep nog geen rapport
heeft afgeleverd, staat het in de sterren geschreven dat de hervorming, in welke vorm ook, op
ons afkomt. Aan het gekibbel en gespin te merken, zal het nog even duren en verwacht ik
niet dat we de hervorming volgend jaar al in het Handboek zullen moeten verwerken. Ik her-
haal hierbij mijn ongetwijfeld ijdele hoop die ik ook in het voorwoord van de vorige editie
neerschreef. De hoop met name dat de aandacht vooral zal gaan naar het verhogen van de
kwaliteit van onze wetgeving én dat onze wetgever – naar de wijze raad van Albert Tiberg-
hien – “de pragmatische onvolmaaktheid zal verkiezen boven de theoretische volmaakt-
heid”2.

Op het internationale toneel gaat het sneller, met lichtsnelheid zelfs. Op dit moment is het
fiscaal comité van de OESO naarstig aan het werk om de teksten van Pillar One en Pillar
Two te finaliseren om die in de loop van deze maand met de wereld te delen. Pillar One zal
aan de landen waar de consumptie plaatsvindt, het recht geven een deel van de winst te
belasten van de grootste ondernemingen, m.n. van die ondernemingen die meer dan 20 mil-
jard EUR omzet realiseren met een winstmarge boven 10 %. Pillar Two zal daarnaast verze-
keren dat internationaal opererende ondernemingen met een omzet boven 750 miljoen EUR
op lokale winsten minstens effectief 15 % belasting betalen. Sommige commentatoren
omschrijven deze initiatieven als de grootste hervorming van het internationaal fiscaal recht
sinds de Volkenbond van 1919. Sinds meer dan honderd jaar dus. Zij hebben wellicht gelijk.
Ook de Europese Commissie is vastberaden daartoe bij te dragen. Zij werkt op dit ogenblik
aan ontwerprichtlijnen om alle nieuwe regels in een Europees keurslijf te duwen. Tegelijk
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werkt zij aan een ontwerp voor een derde antiontwijkingsrichtlijn (ATAD 3) waarvan de
tekst ook voor het jaareinde wordt verwacht. Het aantal pagina’s fiscale brij die de OESO en
de Europese Commissie voor het jaareinde op de wereld zullen loslaten, is niet te overzien.
Daarbij is het de bedoeling dat de nieuwe internationale fiscale regels in werking zullen tre-
den vanaf 2023, wat volgens sommigen onrealistisch is. De nationale wetgevers zullen nau-
welijks de tijd krijgen om de nationale wetgeving aan te passen en af te stemmen op de
nieuwe internationale spelregels. Nog minder tijd zal er zijn voor een democratisch debat in
de nationale parlementen, ook bij ons.

De complexiteit die met de nieuwe regels gepaard gaat, is ronduit ongezien. Dat geldt ook
voor de wijze waarop ze tot stand aan het komen zijn. Het democratische gehalte ervan is
immers nihil en toch zal het realiteit worden. U zult, beste lezer, mogelijk de bedenking
maken dat dit allemaal ver weg staat van de minder internationale belastingbetaler, maar
niets is minder waar. Om de nieuwe regels in lijn te brengen met het primair Europees recht,
zal hun toepassingsgebied immers noodzakelijkerwijs moeten worden opgerekt naar natio-
nale situaties. Daarnaast zal ook de druk op de staten toenemen om de regels toe te passen
op ondernemingen met minder dan de 750 miljoen EUR omzet. Zo heeft Spanje al aange-
kondigd de regels over de minimumbelasting te zullen toepassen op ondernemingen met
slechts 20 miljoen EUR omzet, een initiatief waartegen de Europese Commissie zich niet zal
verzetten. Een omgekeerde race to the bottom dus, die ook de minder internationale onderne-
mingen op termijn zullen voelen.

Om terug te komen op ons jubileumgetal. Veertig jaar geleden schreef Albert Tiberghien:
“De haast waarmee een wet wordt gemaakt is evenredig aan de slordigheid waarmee zij
wordt toegepast, aan de lange tijd van haar terugwerkende kracht en aan de noodzakelijk-
heid van haar snelle wijziging”3. Helaas lijkt het erop dat dit nu ook op het internationale
toneel bewaarheid zal worden. Op zich verbaast het niet. Fiscale regels zijn immers als
bomen: “ieder seizoen brengt nieuwe takken, bladeren en bloemen en ziet takken afvallen,
bladeren wegdwarrelen en bloemen verwelken”4. Het spijtige is wel dat het laatste in vergelij-
king met het eerste onnoemelijk traag verloopt.

Gelukkig zijn er nog andere zekerheden in het leven, zoals de jaarlijkse editie van dit Hand-
boek waarin we al die takken, bladeren en bloemen trachten te verwerken. Logischerwijs
neemt het Handboek opnieuw in omvang toe. T.o.v. de vorige editie zijn er nog maar eens
156 pagina’s bijgekomen. In de volgende editie zullen het er, beste lezer, hoogstwaarschijnlijk
meer zijn. U bent nu al gewaarschuwd.

Zoals ieder jaar tracht kantoor Tiberghien met dit Handboek aan iedereen die met fiscaliteit
te maken heeft, een fiscale leidraad mee te geven voor het komende jaar. We hopen ook dit
jaar in ons opzet te zijn geslaagd. Laat alvast niet na iedere suggestie tot verbetering van het
Handboek met ons te delen.

Opnieuw heeft een omvangrijke ploeg van kantoor Tiberghien zich ingezet om ook deze edi-
tie af te werken. Staat u mij toe hen daarvoor oprecht te danken. Hun namen, gegevens en
specialisaties vindt u hierna. Aarzel niet hen te contacteren voor vragen. Een bijzonder
woord van dank aan onze knowledgeverantwoordelijke, Tom Schepens, die ons allen bij de

3. A. TIBERGHIEN, Het leeven en de leeringhe van den eerweirdigen Frater Fiscalianus, Mechelen, Kluwer, heruit-
gave 2010 van oorspronkelijke uitgave 1982, 165.
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les heeft gehouden om deze editie tijdig af te werken. Dank ook aan ons marketingteam en
onze trouwe uitgever Wolters Kluwer, in het bijzonder Ann Rasschaert en Marijke De Raedt.

Namens het volledige kantoor Tiberghien wens ik u veel opzoekings- en leesgenot!

Koen Morbée

Steendorp, 1 december 2021
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